
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 

Anexo I integrante da Lei n°  
Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo -QP-SP Regula 
Subquadro de Empregos Públicos Permanentes - SQEP-P 
Tabela “A” - Analista de Regulação de Serviços Públicos 
 

Classe Nível Remuneração 
A I R$ 8.500 

II R$ 8.840 
III R$ 9.103 
IV R$ 9.460 

B I R$ 10.460 
II R$ 10.878 
III R$ 11.314 
IV R$ 11.766 

C I R$ 12.766 
II R$ 13.277 
III R$ 13.808 
IV R$ 14.360 

D I R$ 15.360 
II R$ 15.975 
III R$ 16.613 
IV R$ 17.278 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
Anexo I integrante da Lei n°   
Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo - QP-SP Regula 
Subquadro de Empregos Públicos Permanentes - SQEP-P 
Tabela "B" - Técnico em Fiscalização de Serviços Públicos 
 

Classe Nível Remuneração 
A I R$ 2.800 

II R$ 2.912 
III R$ 3.028 
IV R$ 3.150 

B I R$ 3.650 
II R$ 3.796 
III R$ 3.947 
IV R$ 4.105 

C I R$ 4.605 
II R$ 4.790 
III R$ 4.981 
IV R$ 5.180 

D I R$ 5.680 
II R$ 5.908 
III R$ 6.144 
IV R$ 6.390 

 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
Anexo II integrante da Lei n°     
Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo - QP-SP Regula 
Subquadro de Empregos Públicos em Confiança - SQEP-C 
 

Denominação Qtde Símbolo Requisitos para Provimento Remuneração 
Diretor-Presidente 1 PRE Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação 

completa em nível superior.   
R$ 18.329,39 

Diretor 4 DIR Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior.   

R$ 17.000,00 

Ouvidor 1 EPC-5 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior.   

R$ 15.000,00 

Superintendente 9 EPC-5 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior.   

R$ 15.000,00 

Gerente 14 EPC-4 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior.   

R$ 13.000,00 

Assessor III 11 EPC-3 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior.   

R$ 10.000,00 

Assessor II 17 EPC-2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior.   

R$ 8.500,00 

Assessor I 25 EPC-1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior.   

R$ 7.500,00 

Total 82    
 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 Anexo III integrante da Lei nº      
 Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura    
 Cargos de provimento em comissão transferidos para a Administração Pública Municipal Direta e com requisitos para 

provimento alterados 
 

      
Símbol
o/ Ref. Denominação Lotação atual Requisitos para Provimento 

Atuais 
Novos Requisitos para 

Provimento 
Qtd

e 

CHG Chefe de Gabinete Chefia de Gabinete, do 
Gabinete do Diretor Geral 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-15 Coordenador Coordenadoria de 
Administração e Finanças 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-15 Coordenador Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-14 Chefe de Assessoria Técnico-
Jurídica 

Assessoria Técnico-Jurídica, do 
Gabinete do Diretor Geral 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
Ciências Jurídicas, com inscrição 
na Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-14 Supervisor Geral 

Centro de Formação Cultural de 
Cidade Tiradentes, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-14 Assessor Especial 
Gabinete do Coordenador, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAS-14 Assessor Especial 
Gabinete do Coordenador, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-13 Supervisor Técnico III 
Supervisão de Finanças, da 
Coordenadoria de 
Administração e Finanças 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-13 Supervisor Técnico III 
Supervisão de Gestão de 
Pessoas, da Coordenadoria de 
Administração e Finanças 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Assessor Técnico-Jurídico II Assessoria Técnico-Jurídica, do 
Gabinete do Diretor Geral 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
Ciências Jurídicas, com inscrição 
na Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Assessor Técnico-Jurídico II Assessoria Técnico-Jurídica, do 
Gabinete do Diretor Geral 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
Ciências Jurídicas, com inscrição 
na Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Coordenador Técnico 

Coordenação Administrativa, da 
Escola Técnica de Saúde 
Pública Professor Makiguti, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Coordenador Técnico 

Coordenação Administrativa, do 
Centro de Formação Cultural de 
Cidade Tiradentes, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAS-12 Coordenador Técnico 

Coordenação de Biblioteca e 
Banco de Dados, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Coordenador Técnico 

Coordenação de Comunicação 
e Atendimento ao Público, do 
Centro de Formação Cultural de 
Cidade Tiradentes, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Coordenador Técnico 

Coordenação de Produção e 
Infraestrutura, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Coordenador Técnico 

Coordenação de Programação 
Cultural, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Coordenador Técnico 

Coordenação Pedagógica, da 
Escola Técnica de Saúde 
Pública Professor Makiguti, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAS-12 Coordenador Técnico-
Pedagógico 

Escola Técnica de Saúde 
Pública Professor Makiguti, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de habilitação 
em Orientação Educacional ou 
Supervisão Escolar, 
correspondente a licenciatura 
plena em Pedagogia ou 
complementação pedagógica ou 
pós- graduação em Educação, 
com experiência mínima de 3 
(três) anos no Magistério. 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação Administrativa, da 
Escola Técnica de Saúde 
Pública Professor Makiguti, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação Administrativa, do 
Centro de Formação Cultural de 
Cidade Tiradentes, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Assessor Técnico I 

Coordenação de Biblioteca e 
Banco de Dados, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação de Biblioteca e 
Banco de Dados, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação de Comunicação 
e Atendimento ao Público, do 
Centro de Formação Cultural de 
Cidade Tiradentes, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação de Comunicação 
e Atendimento ao Público, do 
Centro de Formação Cultural de 
Cidade Tiradentes, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação de Produção e 
Infraestrutura, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação de Produção e 
Infraestrutura, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Assessor Técnico I 

Coordenação de Programação 
Cultural, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação de Programação 
Cultural, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação Pedagógica, da 
Escola Técnica de Saúde 
Pública Professor Makiguti, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação Pedagógica, da 
Escola Técnica de Saúde 
Pública Professor Makiguti, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação Pedagógica, da 
Escola Técnica de Saúde 
Pública Professor Makiguti, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação Pedagógica, da 
Escola Técnica de Saúde 
Pública Professor Makiguti, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-11 Coordenador I 

Coordenação Pedagógica, da 
Escola Técnica de Saúde 
Pública Professor Makiguti, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAS-9 Assessor I 

Coordenação Administrativa, da 
Escola Técnica de Saúde 
Pública Professor Makiguti, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura, da 
Fundação Paulistana de 
Educação, Tecnologia e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-9 Assessor I Assessoria de Comunicação, 
do Gabinete do Diretor Geral Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 

pelo Prefeito 1 

DAS-9 Assessor I 

Coordenação Administrativa, do 
Centro de Formação Cultural de 
Cidade Tiradentes, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-9 Assessor I 

Coordenação de Biblioteca e 
Banco de Dados, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-9 Assessor I 

Coordenação de Comunicação 
e Atendimento ao Público, do 
Centro de Formação Cultural de 
Cidade Tiradentes, da 
Coordenadoria de Ensino, 
Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-9 Assessor I 

Coordenação de Produção e 
Infraestrutura, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

de Ensino, Pesquisa e Cultura 

DAS-9 Assessor I 

Coordenação de Programação 
Cultural, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAI-7 Encarregado de Equipe 

Coordenação de Produção e 
Infraestrutura, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAI-7 Encarregado de Equipe 

Coordenação de Programação 
Cultural, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria 
de Ensino, Pesquisa e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

Total 43 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo IV integrante da Lei n°  

 
 

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM 

 
Cargos de provimento em comissão criados 

    Símbolo/Ref. Qtde. Denominação Requisitos para Provimento 

DAS-15 
1 Assessor Especial II 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior. 

3 Coordenador V 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior. 

Total 4 
  

     
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo V integrante da Lei n°  

 
 

 
 

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo 
 

 
 

 
Cargos de provimento em comissão com requisitos para provimento alterados 

 
     Símbolo/ 

Ref. Requisitos para Provimento Atuais Qtde Novos Requisitos para Provimento Qtde 

SUP Livre provimento em comissão p/ Prefeito 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito. 1 
CHG Livre provimento em comissão p/ Prefeito 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito. 1 

DAS-14 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre portadores de diploma em Ciências Jurídicas e 
Sociais 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior. 3 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre portadores de diploma de curso superior em 
Economia ou Ciências Contábeis 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre portadores de diploma de curso superior ou 
habilitação legal equivalente 

1 

DAS-12 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre titulares do cargo de Contador  1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior. 

1 

Livre Provimento em Comissão pelo Superintendente 
entre portadores de diploma de curso superior em 
Administração ou habilitação legal equivalente  

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior. 11 Livre provimento em comissão pelo Superintendente 

entre portadores de diploma de curso superior em 
Economia ou Ciências Contábeis ou Administração ou 
habilitação legal equivalente 

3 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre Provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre portadores de diploma de curso superior 
compatível com as respectivas áreas de atuação 

5 

Livre Provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre portadores de diploma em Ciências Jurídicas e 
Sociais 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre titulares do cargo de Contador  1 

Livre Provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre portadores de diploma de curso superior em 
Economia e Ciências Contábeis 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior. 

2 
Livre Provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre portadores de diploma de cursos superior ou 
habilitação legal equivalente 

1 

DAS-11 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre portadores de diploma de curso superior 
compatível com a respectiva área de atuação 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior. 5 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre portadores de diploma de curso superior em 
Administração ou habilitação legal equivalente 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre portadores de diploma de curso superior em 
Economia ou Ciências Contábeis ou Administração ou 
habilitação legal equivalente 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre portadores de diploma de curso superior, 
compatível com a respectiva área de atuação 

2 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAS-10 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre titulares de cargo de contador III ou II 5 

 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior. 

5 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre titulares de cargo de Administrador 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior.  1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre titulares do cargo de Assistente Social III ou II 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior. 1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre portadores de diploma de curso de 
Biblioteconomia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior. 

4 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre titulares de cargo de Engenheiro III ou II 1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre portadores de diploma de curso superior de 
Administração, Economia, Ciências Contábeis, 
Ciências Jurídicas e Sociais ou habilitação equivalente 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre servidores do IPREM, portadores de diploma em 
Psicologia Educacional ou Pedagogo. 

1 

DAS-9 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre titulares de cargo de Administrador II ou I 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior. 1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre titulares de cargo de Contador II ou I 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior. 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre titulares de cargo de Engenheiro II ou I 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior. 1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAI-7 

Livre provimento em comissão entre titulares de cargo 
de Oficial de Administração Geral IV 2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 

servidores municipais.  2 

Livre provimento em comissão entre titulares de cargo 
de Oficial de Administração Geral IV 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito. 1 

Livre provimento em comissão entre titulares de cargo 
de Oficial de Administração Geral IV 3 Livre provimento em comissão pelo Prefeito.  3 

 
Total 44 Total 44 

 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
Anexo VI integrante da Lei nº 
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo – IPREM 
Cargos de provimento em comissão transferidos de entidades da Administração Pública Municipal Indireta para o IPREM e com requisitos para 
provimento alterados 
 
Símbolo/ 

Ref. Denominação Lotação atual Requisitos de Provimento 
Atuais 

Requisitos de Provimento 
Novos Qtde. 

DAS-14 Chefe de Assessoria 
Técnica 

Assessoria de Comunicação, do 
Gabinete do Diretor Geral, da 
Fundação Paulistana de Educação, 
Tecnologia e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-14 
Diretor de 
Departamento 
Técnico 

Serviço Funerário do Município de 
São Paulo 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente dentre 
portadores de diploma de nível 
superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-14 Supervisor Geral de 
Unidade Escolar 

Escola Técnica de Saúde Pública 
Professor Makiguti, da 
Coordenadoria de Ensino, Pesquisa 
e Cultura, da Fundação Paulistana 
de Educação, Tecnologia e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de habilitação 
em Administração Escolar, 
correspondente a licenciatura 
plena em Pedagogia ou 
complementação pedagógica ou 
pós- graduação em Educação, 
com experiência mínima de 3 
(três) anos no Magistério 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-14 Assessor Especial 

Gabinete do Coordenador, da 
Coordenadoria de Administração e 
Finanças, da Fundação Paulistana 
de Educação, Tecnologia e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAS-14 Assessor Especial 

Gabinete do Coordenador, da 
Coordenadoria de Ensino, Pesquisa 
e Cultura, da Fundação Paulistana 
de Educação, Tecnologia e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-13 Coordenador II 

Centro de Formação Cultural de 
Cidade Tiradentes, da 
Coordenadoria de Ensino, Pesquisa 
e Cultura, da Fundação Paulistana 
de Educação, Tecnologia e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-13 Supervisor Técnico III 

Supervisão de Administração, da 
Coordenadoria de Administração e 
Finanças, da Fundação Paulistana 
de Educação, Tecnologia e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Assessor Técnico II 

Assessoria de Comunicação, do 
Gabinete do Diretor Geral, da 
Fundação Paulistana de Educação, 
Tecnologia e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Assessor de 
Imprensa 

Serviço Funerário do Município de 
São Paulo 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente dentre 
portadores de diploma de 
jornalista 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Assessor Jurídico Serviço Funerário do Município de 
São Paulo 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de Bel. em 
Ciências Jurídicas e Sociais 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAS-12 Assessor Jurídico Serviço Funerário do Município de 
São Paulo 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de Bel. em 
Ciências Jurídicas e Sociais entre 
servidores da Autarquia ou a ela 
comissionados 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Assessor Jurídico Serviço Funerário do Município de 
São Paulo 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de Bel. em 
Ciências Jurídicas e Sociais entre 
servidores da Autarquia ou a ela 
comissionados 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Diretor de Divisão 
Técnica 

Serviço Funerário do Município de 
São Paulo 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de 
Engenharia ou Arquitetura 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Assessor Técnico II 

Supervisão de Finanças, da 
Coordenadoria de Administração e 
Finanças, da Fundação Paulistana 
de Educação, Tecnologia e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Assessor Técnico II 

Supervisão de Gestão de Pessoas, 
da Coordenadoria de Administração 
e Finanças, da Fundação Paulistana 
de Educação, Tecnologia e Cultura 

Livre provimento em comissão 
dentre portadores de diploma de 
curso superior 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Diretor de Divisão 
Técnica 

Gerência Técnica de Prática 
Assistencial, do Departamento 
Técnico de Atenção a Saúde, do 
Hospital do Servidor Público 
Municipal 

Livre provimento pelo 
Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de médico, 
com experiência mínima de 02 
(dois) anos de gerência na área. 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAS-12 Diretor de Divisão 
Técnica 

Gerência Técnica do Núcleo de 
Epidemiologia Pesquisa e 
Informação, do Departamento de 
Apoio Técnco, do Hospital do 
Servidor Público Municipal 

Livre provimento pelo 
Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de nível 
universitário com curso de 
especialização em Saúde Pública 
ou Gerência de Serviços de Saúde 
e com experiência mínima de 02 
(dois) anos de gerência na área . 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Diretor de Divisão 
Técnica 

Gerência Técnica do Centro de 
Educação Infantil, do Departamento 
Técnico de Gestão de Talentos, do 
Hospital do Servidor Público 
Municipal 

Livre provimento pelo 
Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de nível 
universitário com pós-graduação 
em Educação Infantil e experiência 
comprovada de, no mínimo, 02 
(dois) anos de atuação na área de 
educação infantil. 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-12 Diretor de Divisão 
Técnica 

Gerência Técnica de Apoio 
Terapêutico, do Departamento de 
Apoio Técnco, do Hospital do 
Servidor Público Municipal 

Livre provimento pelo 
Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de nível 
universitário, com experiência 
mínima de 02 (dois) anos de 
gerência na área. 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-9 Encarregado de 
Equipe Técnica 

Gerência de Apoio Técnico, do 
Departamento Hospitalar Dr. 
Alexandre Zaio, da Autarquia 
Hospitalar Municipal Regional Norte 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de 
Enfermeiro 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 

DAS-9 Encarregado de 
Equipe Técnica 

Gerência de Internação 
Departamento Hospitalar Prof. Dr. 
Alípio Corrêa Netto, da Autarquia 
Hospitalar Municipal Regional Leste 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de 
Enfermeiro 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 
completa em nível superior 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAS-9 Assessor I 

Coordenação Administrativa, do 
Centro de Formação Cultural de 
Cidade Tiradentes, da 
Coordenadoria de Ensino, Pesquisa 
e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

DAS-9 Assessor I 

Coordenação de Produção e 
Infraestrutura, do Centro de 
Formação Cultural de Cidade 
Tiradentes, da Coordenadoria de 
Ensino, Pesquisa e Cultura, da 
Fundação Paulistana de Educação, 
Tecnologia e Cultura 

Livre provimento em comissão Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 1 

Total 23 
 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo VII integrante da Lei n°  

 
 

 
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  

 
Cargos de provimento em comissão extintos  

    
Símbolo/Ref. Denominação Requisitos para Provimento Qte 

PR-A3 Procurador Chefe da 
Procuradoria 

Livre Provimento em comissão 
pelo Superintendente entre os 
titulares do cargo de Procurador 
IV ou III 

2 

Livre Provimento pelo 
Superintendente entre  titulares 
de cargo de Procurador IV ou III 

1 

PR-A1 Procurador Chefe de 
Subprocuradoria 

Livre Provimento em comissão 
pelo Superintendente entre 
titulares de cargo de Procurador 
III ou II 

2 

DAI-7 Chefe de Seção II 

Livre provimento em comissão 
entre titulares de cargo de 
Oficial de Administração Geral 
IV 

3 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente entre 
titulares do cargo de Tesoureiro 
III ou II 

1 

Livre provimento em comissão 
entre titulares de cargo de 
Oficial de Administração Geral 
IV 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAI-6 Assistente Administrativo 

Livre provimento pelo 
Superintendente, entre 
portadores de diploma de nível 
médio 

2 

DAI-5 
Encarregado de Setor II 

Livre provimento em comissão 
entre titulares do cargo de 
Oficial de Administração Geral 
III e II 

17 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente entre 
Titulares do cargo de Técnico 
de Contabilidade II ou I 

3 

Oficial de Gabinete Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente 

1 

DAI-2 

Auxiliar de Gabinete 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente  

9 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente, e por 
indicação do Presidente do 
Conselho Deliberativo e Fiscal  

1 

Encarregado de Copa 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente entre os 
titulares dos cargos de Servente 
ou Copeiro 

1 

Encarregado de Cozinha 
Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente entre os 
titulares do cargo de Cozinheiro  

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Encarregado de Setor I 

Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente entre os 
titulares dos cargos de 
Marceneiro ou Eletricista ou 
Encanador 

1 

Encarregado de Tráfego 
Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente entre os 
titulares do cargo de Motorista 

1 

Encarregado de Zeladoria 
Livre provimento em comissão 
pelo Superintendente entre os 
titulares do cargo de Zelador  

1 

Total 48 
 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
Anexo VIII integrante da Lei n°   

  Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM 
Cargos de provimento efetivo extintos 

      Denominação Qtde. 
  Profissional de Engenharia, 

Arquitetura e Geologia 10 

  Analista de Ordenamento 
Territorial 1 

  Analista de Saúde 3 
  Analista de Informações, Cultura 

e Desporto 1 

  Assistente de Saúde 2 
  Assistente de Suporte Técnico 43 
  Assistente de Gestão de 

Políticas Públicas 126 

  Agente de Apoio 84 
  Total 270 
    



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Anexo IX integrante da Lei n°  

 
 

 
 

Autarquia Hospitalar Municipal - AHM 
 

 
 

 

Cargos de provimento em comissão transferidos para a Secretaria Municipal da Saúde e com os requisitos para provimento 
alterados 

     Símbolo/ 
Ref. Requisitos para Provimento Atuais Qtde Novos Requisitos para Provimento Qtde 

DAS-16 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais Médicos com Curso de Administração 
Hospitalar ou Administração de Serviços de Saúde 
ou Administração em Saúde Pública. 

3 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada 

3 

DAS-14 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico 10 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada 

11 Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, da 
Autarquia Hospitalar Municipal Regional Central 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com curso 
de Administração Hospitalar e experiência mínima de 
5 anos na área 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada, exigida experiência na área de 
atuação 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior com 
curso de administração hospitalar e experiência 
comprovada na área de recursos humanos 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior e experiência 
na área de atuação 

5 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior com 
curso de Administração Hospitalar e experiência 
comprovada na área de Recursos Humanos 

4 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior com 
curso de administração hospitalar e experiência 
comprovada na área de finanças e/ou administração 
hospitalar, dentre os servidores públicos vinculados 
ao Sistema Único de Saúde 

5 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores públicos vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, exigida formação completa em nível superior 

5 

DAS-12 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com curso 
de administração hospitalar ou saúde pública ou 
serviços de saúde. 

2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada 

44 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área da saúde, com curso de Saúde Pública ou 
Administração de Serviços de Saúde 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área da saúde, com curso de Administração 
Hospitalar ou Administração de Serviços de Saúde 
ou Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com curso 
de Administração Hospitalar ou Administração de 
Serviços de Saúde 

6 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com curso 
de Administração Hospitalar ou Saúde Pública ou 
Serviços de Saúde 

8 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com curso 
de Saúde Pública ou Administração de Serviços de 
Saúde 

4 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com curso 
de Administração Hospitalar e de Chefia 

19 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área da saúde com curso de Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área da saúde, com curso de Saúde Pública 

2 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior com 
curso de administração hospitalar ou saúde pública 
ou serviços de saúde 

10 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 27 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área da saúde, com curso de Administração 
Hospitalar ou Administração de Serviços de Saúde 
ou Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Administrador 2 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Ciências 
Econômicas ou Ciências Contábeis ou habilitação 
profissional equivalente 

2 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, com 
curso de Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, com 
curso de Administração Hospitalar ou Administração 
de Serviços de Saúde ou Saúde Pública 

2 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Administração de 
Empresas ou Pública ou habilitação profissional 
equivalente 

3 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área de saúde com curso de Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Ciências 
Econômicas ou Ciências Contábeis 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área da saúde, com curso de Administração 
Hospitalar ou Administração  

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área da saúde com curso de Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área da saúde, com curso de Saúde Pública 

2 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, com 
experiência de 2 anos na área de Recursos 
Humanos 

5 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior e experiência 
na área de atuação 

5 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre advogados com experiência comprovada em 
administração hospitalar ou direito administrativo. 

2 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em Ciências Jurídicas e 
inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil 

10 
Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre Advogados com experiência comprovada em 
Administração Hospitalar ou Direito Administrativo 

8 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Engenheiro 2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em Engenharia 2 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Ciências 
Econômicas ou Ciências Contábeis ou habilitação 
profissional equivalente 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em Ciências Econômicas ou 
Ciências Contábeis ou habilitação profissional 
equivalente 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre servidores portadores de diploma de Ciências 
Econômicas ou Ciências Contábeis 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa 
em nível superior 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior na 
área da saúde com curso de Saúde Pública ou 
Administração de Serviços de Saúde, da Autarquia 
Hospitalar Municipal Regional Central 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores públicos vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, exigida formação completa em nível superior 

1 

DAS-11 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada 

50 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área da saúde, com curso de Saúde Pública ou 
Administração de Serviços de Saúde 

4 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com curso 
de Administração Hospitalar e de Chefia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área da saúde 

5 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, 
sendo da área da saúde, com curso de Saúde 
Pública ou Administração de Serviços de Saúde ou 
de Epidemiologia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com curso 
de Administração Hospitalar 

10 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Enfermeiro, com 
curso de Administração Hospitalar e/ou Saúde 
Pública e de Chefia 

6 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Assistente Social, 
com curso de Administração Hospitalar e/ou Saúde 
Pública e de Chefia 

6 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com curso 
de Administração Hospitalar e/ou Saúde Pública e de 
Chefia 

5 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Nutricionista 7 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com curso 
de Administração Hospitalar 

2 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Enfermeiro, com 
curso de Administração Hospitalar e de Chefia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Assistente Social, 
com curso de Administração Hospitalar e de Chefia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, da 
área da saúde, com curso de Saúde Pública ou 
Administração de Serviços de Saúde 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 11 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior 6 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Engenheiro, com 
experiência na área de saúde 

3 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível universitário 1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Advogado 7 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em Ciências Jurídicas e 
inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil 

7 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Engenheiro, com 
experiência na área de saúde 

3 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em Engenharia 3 

DAS-10 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com curso 
de Saúde Pública ou Administração de Serviços de 
Saúde 

6 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada 

54 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com curso 
de Administração Hospitalar e de Chefia 

11 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Nutricionista 4 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com curso 
de Administração Hospitalar 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Enfermeiro 6 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, 
sendo da área da saúde, com curso de Saúde 
Pública ou Administração de Serviços de Saúde 

4 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico ou 
Enfermeiro 

2 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Farmacêutico 11 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, com 
curso de Administração Hospitalar ou experiência 
mínima de 3 anos na área e curso de Chefia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, com 
curso de Administração Hospitalar e Chefia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Cirurgião Dentista, 
com título da especialidade e curso de Chefia 

6 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma Médico, com curso de 
Administração Hospitalar e de Chefia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com curso 
de Chefia e experiência mínima de 5 anos na área 

5 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada, exigida experiência na área de 
atuação 

5 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Engenheiro 3 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior 26 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Contador 12 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, com 
curso de Técnicas de SAME 

4 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, com 
curso de Administração Hospitalar e Chefia 

4 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível universitário, 
com curso de técnicas de SAME 

2 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível universitário, 
com curso de Administração Hospitalar e Chefia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, com 
experiência de 2 anos na área de Recursos 
Humanos 

10 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior e experiência 
na área de atuação 

18 
Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, com 
2 anos de experiência na área 

3 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior, com 
curso de Administração Hospitalar ou experiência 
mínima de 3 anos na área e curso de Chefia 

5 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com curso 
de Administração Hospitalar e de Chefia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada, exigida especialização 

116 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Nutricionista 1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Enfermeiro 1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com título 
da respectiva especialidade 

15 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico ou 
Enfermeiro 

5 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com título 
da especialidade 

5 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com título 
da especialidade ou Farmacêutico (modalidade 
Bioquímico) 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com título 
da especialidade (Radiologia) 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com título 
da especialidade (Anestesia) 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com título 
da especialidade ou Farmacêutico (Análise 
Clínica/Análise Laboratorial) 

3 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com título 
da respectiva especialidade 

9 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com título 
da especialidade e curso de Chefia 

67 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com título 
de especialista 

5 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com título 
de especialista ou Farmacêutico (modalidade 
Bioquímico) 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre servidores públicos vinculados ao Sistema 
Único de Saúde, no Município de São Paulo, 
portadores de diploma de Médico 

14 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde, 
profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada, exigida formação completa em nível 
superior 

14 

DAS-9 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Enfermeiro 32 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada 

32 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível superior 6 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior 6 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAI-7 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diplona de ensino médio 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível médio 8 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de ensino médio 7 

DAI-6 
Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de certificado de curso de 
Técnicas de Lavanderia Hospitalar 

5 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível médio 5 

DAI-5 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de ensino médio 71 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível médio 71 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
com experiência mínima de 2 anos na área de 
atuação 

7 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
experiência na área de atuação 7 

DAI-2 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente. 4 Livre provimento em comissão pelo Prefeito 4 
Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
com experiência mínima de 2 anos na área de 
atuação 

6 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
experiência na área de atuação 6 

 Total 559 Total 559 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo X integrante da Lei n°   

 
Autarquia Hospitalar Municipal – AHM  

 
Cargos de provimento em comissão extintos  

    Símbolo/ 
Ref. Denominação Requisitos para Provimento Qtde. 

DAI-6 Chefe de Equipe I 

Livre provimento em comissão pelo 
Superintendente, dentre portadores de 
certificado de curso de Técnicas de 
Lavanderia Hospitalar 

1 

DAI-5 Encarregado de Equipe II 
Livre provimento em comissão pelo 
Superintendente, dentre portadores de 
diploma de ensino médio 

2 

DAI-2 Auxiliar de Gabinete Livre provimento em comissão pelo 
Superintendente. 1 

Total 4 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo XI integrante da Lei n°  

 
 

 
 

Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM 
 

 
 

 
Cargos de provimento em comissão com requisitos para provimento alterados 

 
     Símbolo/ 

Ref. Requisitos para Provimento Atuais Qtde Novos Requisitos para Provimento Qtde 

DAS-14 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de nível universitário com curso 
de saúde pública 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão regulamentada 1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de médico, com curso de 
Administração Hospitalar ou Saúde Pública ou 
Gerência de Serviços de Saúde, e experiência 
comprovada de, no mínimo, 03 (três anos) de atuação 
na área gerencial da Administração Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão regulamentada, 
exigida experiência na área de atuação 

4 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de nível universitário, com 
curso de Administração Hospitalar ou Saúde Pública 
ou Gerência de Serviços de Saúde, e experiência 
comprovada de, no mínimo, 03 ( três anos ) de 
atuação na área de gerência administrativa da 
Administração Pública. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de nível universitário, com 
curso de Administração Hospitalar ou Saúde Pública 
ou Gerência de Serviços de Saúde, e experiência 
comprovada de, no mínimo, 03 (três anos) de atuação 
na área gerencial da Administração Pública. 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de nível universitário, com 
curso de Especialização ou Aprimoramento em 
Recursos Humanos ou Saúde Pública ou Gerência de 
Serviço de Saúde, com experiência comprovada de, 
no mínimo, 03 ( três anos ) de atuação na área 
gerencial de Recursos Humanos da Administração 
Pública 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
advogados com experiência comprovada em Direito 
Administrativo 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 9 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de Enfermeiro, com curso de 
Administração Hospitalar ou Gerência de Serviços de 
Saúde 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de Médico, com curso de 
Administração Hospitalar 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de nível universitário na área 
de comunicação social, com experiência na área 

2 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma nível universitário 4 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de nível universitário, com 
experiência comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos 
na área de atendimento ao público.  

2 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior e experiência na 
área de atuação 

7 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma nível universitário com 
experiência comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos 
de atuação na área hospitalar 

5 

DAS-12 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de médico, com experiência 
mínima de 02 (dois) anos de gerência na área . 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
profissionais da saúde, com profissão regulamentada, 
exigida experiência na área de atuação 

3 
Livre provimento pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de enfermeiro com experiência 
mínima de 02 (dois) anos de gerência na área. 

2 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de Contador, com experiência 
comprovada de, no mínimo, 02 (dois) anos de atuação 
na área. 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior e experiência na 
área de atuação 

11 
Livre provimento pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de nível universitário, com 
experiência comprovada de, no mínimo, 02 (dois) 
anos de atuação na área. 

9 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre os 
portadores de diploma de nível universitário, com 
experiência mínima de 02 (dois) anos de gerência na 
área. 

1 

DAS-11 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos , portadores de 
diploma de médico, com experiência de, no mínimo, 2 
(dois) anos de atuação na área. 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais,  profissionais da saúde, com 
profissão regulamentada, exigida formação completa 
em nível superior e experiência na área de atuação 

9 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de cirurgião dentista, com experiência de, no 
mínimo, 2 (dois) anos de atuação na área. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de enfermeiro com experiência de, no 
mínimo, 2 (dois) anos de atuação na área. 

2 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico ou enfermeiro e com 2 (dois) anos 
de experiência na área 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico, com experiência de, no mínimo, 2 
(dois) anos de atuação na área. 

3 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de nutricionista e com experiência mínima de 
2 (dois) anos na área de atuação. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de nível universitário com curso de saúde 
pública ou gerência de serviços de saúde. 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de contador com experiência de, no mínimo 
02 ( dois ) anos em contabilidade pública. 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior e experiência na área de atuação 

8 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de nível universitário, com experiência de, no 
mínimo, 2 (dois) anos de atuação na área 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de nível universitário, com experiência de, no 
mínimo, 2 (dois) anos de atuação na área. 

4 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de nível universitário, com experiência mínima 
de 2 (dois) anos na área de atuação. 

2 

DAS-10 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de nível universitário. 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior 

4 
Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos,portadores de 
diploma de nível universitário. 

2 

 Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos,portadores de 
diploma de nível universitário. 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos portadores de 
diploma de nível universitário, com experiência de, no 
mínimo, 2 (dois) anos de atuação na área. 

6 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior e experiência na área de atuação 

7 
Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de nível universitário com experiência de, no 
mínimo, 2 (dois) anos de atuação na área. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores  públicos, portadores de 
diploma de  terapêuta ocupacional. 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, profissionais da saúde, com 
profissão regulamentada, exigida formação completa 
em nível superior 

18 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de enfermeiro ou fisioterapeuta. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de enfermeiro. 

5 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de farmacêutico. 

2 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de fisioterapêuta 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de fonoaudiólogo. 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de nutricionista. 

3 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de psicólogo. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de serviço social. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de farmacêutico. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou Servidores públicos,portadores de 
diploma médico. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos,  portadores de 
diploma de médico com especialização em nefrologia. 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, profissionais da saúde, com 
profissão regulamentada, exigida formação completa 
em nível superior e especialização 

30 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de cirurgião dentista com especialização em 
cirurgia buço-maxilo facial. 

1 

Livre provimento pelo superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialidade em patologia 
clínica ou biologista com especialização em análise 
clínica. 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em acupuntura 
ou homeopatia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em alergia ou 
dermatologia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em 
anestesiologia ou gasoterapia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em 
cardiologia. 

1 

Livre provimento pelo superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em cirurgia 
coloproctologia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em cirurgia 
geral ou gastrocirurgia 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em cirurgia 
plástica. 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em cirurgia 
vascular. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em 
endocrinologia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em 
endoscopia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em fisiatria, 
reumatologia ou terapia da dor. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em 
gastroenterologia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em geriatria. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em 
hemoderivados e hemoterapia. 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em neurologia 
ou neurocirurgia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em 
oftalmologia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em oncologia 
ou hematologia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em ortopedia 
ou cirurgia de mão. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em 
otorrinolaringologia ou cirurgia de cabeça e pescoço. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em pediatria, 
neonatologia ou cirurgia pediátrica. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em 
pneumologia ou cirurgia de tórax. 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em psiquiatria 
infantil ou psicólogo com especialização em psicologia 
clínica. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em psiquiatria 
ou psicólogo com especialização em psicologia 
clínica. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em terapia 
intensiva de adultos. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em terapia 
intensiva pediátrica ou neonatal. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em urologia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em clínica 
médica ou moléstias infecciosas. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de Administrador. 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior 2 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de nível universitário. 1 

DAS-9 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos. 9 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais 10 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados públicos das carreiras da Autarquia. 1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos das carreiras de 
nível médio. 

24 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais integrantes de carreiras de nível 
médio 

24 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
profissionais de nível universitário, com experiência na 
área de atuação. 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior e experiência na 
área de atuação 

1 

DAI-8 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de nível médio, com 
experiência de, no mínimo 2 (dois) anos na área de 
atuação. 

2 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível médio e experiência na 
área de atuação 

2 

 
Total 151 Total 151 

 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo XII integrante da Lei n°   

 
Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM  

 
Cargos de provimento em comissão extintos  

    Símbolo/ 
Ref. Denominação Requisitos para Provimento Qtde. 

DAI-8 Assistente III 
Livre provimento pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de nível 
médio, com experiência de, no mínimo 2 
(dois) anos na área de atuação. 

2 

Total 2 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo XIII integrante da Lei n°     

 
Secretaria Municipal da Saúde    

 
Cargos de provimento em comissão com requisitos para provimento alterados  

     
Símbolo/ 

Ref. Requisitos para Provimento Atuais Qtde Novos Requisitos para Provimento Qtde 

DAS-14 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de Médico 3 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior na área da 
saúde. 

4 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de nível superior 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de nível superior 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior. 2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 

portadores de diploma de nível universitário, 
graduados em Saúde Pública, com experiência 
mínima de cinco anos na área 

1 

DAS-12 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de médico, com 
curso de Saúde pública e/ou Administração Hospitalar 
e experiência mínima de 5 anos na área da saúde 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito 2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre os 
portadores de diploma de Médico 1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre funcionários 
públicos titulares da carreira de Procurador do 
Município 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais integrantes de carreiras de nível 
superior 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
funcionários públicos da área da Saúde, portadores de 
diploma de nível universitário 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior 

5 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
funcionários públicos de nível universitário, da área da 
Saúde 

3 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre funcionários 
públicos, portadores de diploma de nível universitário, 
com experiência de 2 anos na área de Recursos 
Humanos 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
funcionários públicos da área da Saúde, portadores de 
diploma de nível universitário, com curso de Saúde 
Pública ou Administração de Serviços de Saúde 

2 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior na área da saúde. 

3 
Livre provimento, pelo Prefeito, dentre funcionários 
públicos, portadores de diploma de Administração de 
Empresas ou Pública ou habilitação  profissional  
equivalente 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais, portadores de diploma de nível 
universitário ou com reconhecida capacidade e 
experiência mínima de 5 anos na área de compras de 
material médico-hospitalar 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior. 

4 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais portadores de diploma de 
Assistente Social, Sociólogo, Pedagogo ou Psicólogo 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
funcionários públicos da área da Saúde, portadores de 
diploma de nível universitário, com curso de Saúde 
Pública ou Administração de Serviços de Saúde 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre funcionários 
públicos, da área da saúde, portadores de diploma de 
nível universitário, com Curso de Administração 
Hospitalar ou Administração de Serviços de Saúde ou 
Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
públicos, profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada, portadores de diploma de nível 
superior 

2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, profissionais da saúde, com 
profissão regulamentada, exigida formação completa 
em nível superior 

2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
integrantes da carreira de Analista de Saúde-Médico 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 

titulares de cargos de Analista de Saúde - Médico 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
funcionários públicos da área da Saúde, portadores de 
diploma de nível universitário 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de Médico 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre os 
portadores de diploma de Médico 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior na área da 
saúde. 

5 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de Médico 4 

Livre provimento em comissão dentre portadores de 
diploma de Engenheiro com reconhecida capacidade 
na área Médico-Hospitalar 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior. 3 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de Médico 1 

Livre provimento em comissão, dentre portadores de 
diploma de nível universitário e Certificado de Curso 
de Administração de Frotas ou experiência 
comprovada na área 

1 

DAS-11 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
portadores de diploma de nível superior com 
especialização em Saúde Pública, reconhecidos pelos 
respectivos Conselhos Regionais, ou portadores de 
diploma de nível superior na área de Educação em 
Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito 4 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
funcionários públicos, de nível universitário, da área 
da saúde, com curso de Saúde Pública ou 
Administração de Serviços de Saúde 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de nível universitário, sendo da 
área da Saúde, com curso de Saúde Pública ou 
Administração de Serviços de Saúde ou Epidemiologia 

2 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico 
Veterinário com especialização em Inspeção de 
Alimentos ou dentre portadores de diploma de 
Engenheiro Tecnólogo de Alimentos com graduação 
em Saúde Pública 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior na área da saúde. 

6 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico 
Veterinário com especialização em Zoonoses 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, com 
curso de Administração Hospitalar ou Saúde Pública e 
experiência mínima de 2 anos na área da Saúde 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de nível 
universitário, com curso de Saúde Pública e/ou 
Administração Hospitalar 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
funcionários públicos, de nível universitário, da área 
da Saúde 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais, portadores de diploma de Nível 
Universitário, com especialização em alimentos e 
Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Engenheiro 
Químico ou Farmacêutico Bioquímico, com graduação 
em Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior. 

13 
Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Engenheiro, com 
experiência na área da Saúde 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de nível 
universitário e curso de Saúde Pública 

3 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de nível 
universitário, com curso de Saúde Pública e/ou 
Administração Hospitalar 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Psicólogo, 
Pedagogo, Sociólogo ou Administrador, com 
experiência de 4 anos na área de Recursos Humanos 

1 

Livre provimento em comissão entre servidores 
municipais portadores de diploma de nível 
universitário 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais, portadores de diploma de Nível 
Universitário, com especialização em alimentos e 
Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
públicos portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente 

2 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
públicos, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente 

2 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
públicos, profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada, portadores de diploma de nível 
superior 

4 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, profissionais da saúde, com 
profissão regulamentada, exigida formação completa 
em nível superior 

4 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Analista de Saúde - Médico, com curso de 
Saúde Pública, Chefia e título de especialização 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
titulares de cargos de Analista de Saúde - Médico 1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Analista de Assistência e Desenvolvimento 
Social, na disciplina de Serviço Social, com curso de 
Saúde Pública e/ou Administração Hospitalar e de 
Chefia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
titulares de cargos de carreiras de nível superior. 4 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Analista de Saúde, na disciplina de 
Odontologia com curso de Saúde Pública e Chefia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de nível universitário, sendo da 
área da Saúde, com curso de Saúde Pública ou 
Administração de Serviços de Saúde ou Epidemiologia 

1 

Livre provimento em comissão, entre titulares de 
cargos de Analista de Saúde, na disciplina de 
Educação em Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de nível 
universitário e curso de Saúde Pública 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 1 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
públicos, profissionais da saúde, com profissão 
regulamentada, portadores de diploma de nível 
superior 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior. 1 

DAS-10 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito 3 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
portadores de diploma de Biblioteconomia 1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
portadores de diploma de nível superior 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
titulares do cargo de Analista de Saúde, na disciplina 
de Psicologia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais 31 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho da Saúde 

4 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho Nacional da Saúde 

17 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho Nacional de Saúde 

9 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Analista de Planejamento e 
Desenvolvimento Organizacional, na disciplina de 
Ciências Contábeis 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais integrantes de carreiras de nível 
superior 

12 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Analista de Saúde-Médico com Curso de 
Administração Hospitalar e de Chefia 

1 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Analista de Saúde-Médico, com título da 
especialidade e curso de Chefia 

2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
titulares do cargo de Analista de Saúde, na disciplina 
de Psicologia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos Analista de Saúde, na disciplina de 
Farmácia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de Analista de Saúde, na disciplina 
de Medicina Veterinária, Profissional de Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia e Geologia, na disciplina de 
Engenharia, com Graduação em Saúde Pública 

2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de Analista de Saúde-Médico, com 
título da respectiva especialidade 

1 

Livre provimento em comissão, entre titulares de 
cargos Analista de Saúde, na disciplina de Educador 
de Saúde Pública 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre titulares de 
cargos de Analista de Saúde - Médico, com título da 
respectiva especialidade 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Prefeito, entre titulares de 
cargos de Analista de Saúde, na disciplina de 
Enfermagem 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Psicólogo, 
Pedagogo, Sociólogo ou Administrador, com 
experiência de 3 anos na área de Seleção de Pessoal 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior 

62 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de nível universitário com curso 
de Administração Hospitalar ou experiência mínima de 
5 anos na área e Curso de Chefia 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais, portadores de diploma de médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
funcionários públicos, portadores de diploma de nível 
universitário, com experiência de 2 anos na área de 
Recursos Humanos 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho da Saúde 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho Nacional da Saúde 

52 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho Nacional de Saúde 

2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde,portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho Nacional de Saúde 

1 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
municipais portadores de diploma de nível 
universitário com Curso de Saúde Pública e/ou 
Administração Hospitalar e Curso de Chefia 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais, portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais com Curso de Saúde Pública ou 
Administração Hospitalar 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior na área da saúde. 

15 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais portadores de diploma de 
Médico preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho Nacional da Saúde 

8 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
municipais, portadores de diploma de Psicólogo, 
Pedagogo, Sociólogo ou Administrador, com 
experiência mínima de 3 anos na área de Seleção de 
Pessoal 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, 
preferentemente, graduados em Saúde Pública 

2 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais, portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

2 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior. 

7 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais portadores de diploma de 
Contador 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho Nacional da Saúde 

1 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
municipais, portadores de diploma de Psicólogo, 
Pedagogo, Sociólogo ou Administrador, com 
experiência mínima de 3 anos na área de Seleção de 
Pessoal 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre funcionários 
públicos, portadores de diploma de nível universitário, 
com experiência de 2 anos na área 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre funcionários 
públicos, portadores de diploma de nível universitário, 
com experiência de 2 anos na área de Recursos 
Humanos 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais, portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais com experiência em rádio comunicação 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 

servidores municipais. 2 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de nível 
universitário ou reconhecida capacidade na área da 
saúde 

1 

Livre provimento em comissão entre os integrantes da 
carreira de Analista de Saúde-Médico 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
titulares de cargos de Analista de Saúde - Médico 2 Livre provimento pelo Prefeito, dentre titulares de 

cargos de Analista de Saúde-Médico com título da 
especialidade ou  Analista de Saúde, na disciplina de 
Farmácia (Análise Clínica/Análise Laboratorial) 

1 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Analista de Saúde, na disciplina de 
Medicina Veterinária, com curso de Chefia 

2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
titulares de cargos de Analista de Saúde. 5 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Analista de Saúde, na disciplina de 
Medicina Veterinária, com Curso de Chefia e de 
Planejamento - Setor Saúde 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de Analista de Saúde, na disciplina 
de Medicina Veterinária 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre titulares de 
cargos de Analista de Saúde-Médico ou Analista de 
Saúde, na disciplina de Enfermagem 

1 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Analista de Saúde, na disciplina de 
Medicina Veterinária, com curso de Chefia 

2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
titulares de cargos de carreiras de nível superior. 9 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de Analista de Saúde, na disciplina 
de Medicina Veterinária 

2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de Analista de Saúde, na disciplina 
de Medicina Veterinária, Profissional de Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia e Geologia, na disciplina de 
Engenharia, com Graduação em Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de Analista de Saúde, nas 
disciplinas de Medicina Veterinária, Farmácia ou 
Biologia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de Profissional de Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia e Geologia, na disciplina de 
Engenharia, Analista de Saúde, na disciplina de 
Farmácia, Química ou Medicina Veterinária com 
especialização em Toxicologia 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre titulares de 
cargos de Analista de Saúde, na disciplina de Nutrição 1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre titulares de 
cargos de Analista de Saúde-Médico, com titulo da 
respectiva especialidade 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
portadores de diploma de Fonoaudiologia 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior 3 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
portadores de diploma de nível superior com 
especialização em Saúde Pública, reconhecidos pelos 
respectivos Conselhos Regionais, ou portadores de 
diploma de nível superior na área de Educação em 
Saúde Pública 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais, portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho Nacional da Saúde 

4 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior na área da 
saúde. 

4 

Livre provimento em comissão entre portadores de 
diploma de Fonoaudiologia 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior. 16 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho Nacional da Saúde 

15 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores públicos, vinculados ao Sistema Único de 
Saúde, portadores de diploma de nível superior, 
reconhecido pelo órgão competente, dentre as 
profissões reconhecidas como da Saúde pelo 
Conselho Nacional da Saúde 

2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito. 2 

DAS-9 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais com experiência na área da Saúde 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito 5 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais com experiência na área de Saúde 1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de nível 
universitário com experiência mínima de 5 anos na 
área de Saúde 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito 1 
Livre provimento, pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
municipais 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 

servidores municipais 1 

Livre provimento em comissão entre integrantes da 
carreira de Analista de Saúde-Médico 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais integrantes de carreiras de nível 
superior 

5 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
integrantes da carreira de Analista de Saúde, na 
disciplina de Psicologia 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos Analista de Saúde, na disciplina de 
Enfermagem 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, entre 
integrantes da carreira de Analista de Saúde, na 
disciplina de Psicologia 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre titulares de 
cargos de Analista de Saúde, na disciplina de 
Enfermagem 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior 

11 

Livre provimento pelo Prefeito dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

2 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre funcionários 
públicos da área da Saúde, titulares de cargos de 
nível universitário, com curso de Saúde Pública ou 
Administração de Serviços de Saúde ou Epidemiologia 

2 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

3 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais, portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento, pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

2 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior na área da saúde. 

5 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, portadores de diploma de nível 
universitário com experiência em Administração na 
área de Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais portadores de diploma de 
Médico, preferentemente graduados em Saúde 
Pública 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 

Livre provimento, pelo Prefeito, dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Médico, 
preferentemente graduados em Saúde Pública 

1 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais com experiência administrativa na área da 
Saúde 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais. 6 Livre provimento em comissão dentre servidores 

municipais com experiência na área da Saúde 3 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais com reconhecida capacidade 1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, portadores de diploma de  
Médico Veterinário, com especialização em zoonoses 

1 

Livre provimento em comissão entre titulares de cargo 
de Analista de Saúde, na disciplina de Medicina 
Veterinária, com Curso de Chefia 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
titulares de cargos de Analista de Saúde. 2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
integrantes da carreira de Analista de Saúde-Médico 1 

Livre provimento em comissão entre titulares de cargo 
de Analista de Saúde, na disciplina de Medicina 
Veterinária, com Curso de Chefia 

3 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
titulares de cargos de carreiras de nível superior. 5 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
titulares de cargos de Analista de Saúde, na disciplina 
de Psicologia 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de Analista de Saúde, na disciplina 
de Enfermagem 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
portadores de diploma de nível superior com 
especialização em Saúde Pública, reconhecido pelos 
respectivos Conselhos Regionais ou portadores de 
diploma de nível superior na área de Educação em 
Saúde Pública 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior. 1 

DAI-7 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais 3 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais. 22 

Livre provimento em comissão entre titulares de cargo 
de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 2 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 5 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares do cargo de Assistente de Gestão de Políticas 
Públicas 

5 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre integrantes da 
carreira de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 2 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre titulares de 
cargos de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 1 

Livre provimento, em comissão, dentre titulares de 
cargo de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 1 

Livre provimento, em comissão, entre titulares de 
cargo de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 1 

Livre provimento, em comissão, entre titulares de 
cargos de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 2 

DAI-6 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais com experiência na área da Saúde 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais. 7 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais com reconhecida capacidade na área 6 

DAI-5 

Livre provimento dentre funcionários públicos, com 
experiência mínima de 2 anos na área de atuação 2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito 4 
Livre provimento em comissão dentre portadores de 
certificado de curso de Manutenção ou experiência 
mínima de 5 anos na área 

1 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão dentre servidores 
municipais com reconhecida capacidade 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais. 23 

Livre provimento em comissão entre titulares de cargo 
de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 10 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas 

3 

Livre provimento em comissão, entre titulares de cargo 
de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre funcionários 
públicos, com experiência mínima de 2 anos na área 
de atuação 

5 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre integrantes da 
carreira de Assistente de Gestão de Políticas Públicas 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito entre 
titulares de cargo de Assistente de Gestão de Políticas 
Públicas 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 3 Livre provimento pelo Prefeito, dentre funcionários 

públicos, com experiência mínima de 2 anos na área 
de atuação 

2 

Livre provimento em comissão dentre portadores de 
certificado de Curso de Telecomunicações ou prova 
de experiência mínima de 5 anos na área 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito. 1 

DAI-2 Livre provimento em comissão dentre titulares de 
cargos da carreira de Agente de Apoio 2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito 3 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão, dentre titulares de 
cargos da carreira de Agente de Apoio 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
funcionários públicos, com experiência mínima de 2 
anos na área de atuação 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais 1 

Livre provimento em comissão dentre titulares de 
cargos da carreira de Agente de Apoio 5 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais. 7 Livre provimento pelo Prefeito, dentre funcionários 

públicos, com experiência mínima de 2 anos na área 
de atuação 

2 

 
Total 353 Total 353 

 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo XIV integrante da Lei n°   

 
Secretaria Municipal da Saúde - SMS   

 
Cargos de provimento em comissão extintos  

    Símbolo/ 
Ref. Denominação Requisitos para Provimento Qtde. 

DAI-7 Encarregado de Equipe 

Livre provimento em comissão dentre 
servidores municipais 1 

Livre provimento em comissão entre 
titulares de cargos de Assistente de Gestão 
de Políticas Públicas 

4 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre 
titulares de cargos de Assistente de Gestão 
de Políticas Públicas 

1 

Livre provimento, em comissão, entre 
titulares de cargo de Assistente de Gestão 
de Políticas Públicas 

1 

Livre provimento, entre titulares de cargos 
de Assistente de Gestão de Políticas 
Públicas 

1 

DAI-6 Encarregado de Equipe I 
Livre provimento em comissão dentre 
servidores municipais com reconhecida 
capacidade na área 

1 

DAI-5 Encarregado de Equipe II 
Livre provimento em comissão dentre 
servidores municipais com reconhecida 
capacidade 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão entre 
titulares de cargo de Assistente de Gestão 
de Políticas Públicas 

2 

Livre provimento em comissão entre 
titulares de cargos de Assistente de Gestão 
de Políticas Públicas 

3 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito 
entre titulares de cargo de Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas 

1 

Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, dentre integrantes da carreira de 
Assistente de Gestão de Políticas Públicas 

1 

Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, dentre servidores municipais 

1 

Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, dentre titulares de cargos de 
Assistente de Gestão de Políticas Públicas 

2 

Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, dentre titulares de cargos de 
Assistente de Suporte Técnico 

1 

Livre provimento em comissão, entre 
titulares de cargo de Assistente de Gestão 
de Políticas Públicas 

1 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre 
funcionários públicos, com experiência 
mínima de 2 anos na área de atuação 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Prefeito, dentre 
integrantes da carreira de Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas 

1 

Encarregado de Setor II 
Livre provimento em comissão entre 
titulares de cargos de Assistente de Gestão 
de Políticas Públicas 

2 

DAI-2 Encarregado de Serviços Gerais 
Livre provimento em comissão dentre 
titulares de cargos da carreira de Agente de 
Apoio 

6 

Total 32 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
Anexo XV integrante da Lei n°  
Cargos de provimento em comissão transferidos de entidades da Administração Indireta 
para a Administração Pública Municipal Direta e com os requisitos de provimento alterados 
Tabela "A" - Cargos de provimento em comissão da Autarquia Hospitalar Municipal 
 

Símbolo/ 
Ref. Requisitos de Provimento Atuais Qtde Requisitos de Provimento Novos Qtde 

CHG Livre provimento em comissão pelo Prefeito 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito 1 

DAS-10 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com título da 
especialidade (Radiologia) 

2 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 7 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico com título da 
especialidade (Anestesia) 

2 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Médico, com título 
da especialidade e curso de Chefia 

3 

DAS-9 Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Enfermeiro 2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior 2 

 Total 10 Total 10 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
Anexo XV integrante da Lei n°  
Cargos de provimento em comissão transferidos de entidades da Administração Indireta 
para a Administração Pública Municipal Direta e com os requisitos de provimento alterados 
Tabela "B" - Cargos de provimento em comissão do Hospital do Servidor Público Municipal 
 

Símbolo/ 
Ref. Requisitos de Provimento Atuais Qtde Requisitos de Provimento Novos Qtde 

DAS-11 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos , portadores de 
diploma de engenheiro ou arquiteto. 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 

nível superior 
6 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos , portadores de 
diploma engenheiro, com especialização em 
engenharia clínica. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de farmacêutico e com experiência mínima 
de 2 (dois) anos na área de atuação. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de nível superior, com experiência de, no 
mínimo, 2 (dois) anos de atuação na área de 
atendimento ao público. 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre Provimento Pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de nível universitário, com curso de saúde 
pública ou epidemiologia. 

1 

DAS-10 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de Administrador. 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 3 Livre provimento pelo Superintendente, dentre 

portadores de diploma de enfermeiro. 1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
portadores de diploma de médico. 1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públcos, portadores de 
diploma de nível universitário. 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 

nível superior 
23 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos , portadores de 
diploma de médico com especialização em anatomia 
patológica. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos , portadores de 
diploma de nível universitário, com experiência de, no 
mínimo, 02 (dois) anos na área. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos portadores de 
diploma de nível universitário, com experiência de, no 
mínimo, 2 (dois) anos de atuação na área. 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos portadores de 
diploma de nível universitário, portadores de diploma 
de médico com especialização em urgência e 
emergência. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de nível universitário. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadorers de 
diploma de nível universitário. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de cirurgião dentista com especialização em 
odontologia de adultos. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de cirurgião dentista com especialização em 
odontopediatria. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de enfermeiro. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de engenheiro. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em 
ginecologia ou obstetrícia. 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em radiologia 
ou ultrassonografia. 

1 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico com especialização em urgência e 
emergência. 

7 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de médico. 

2 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, portadores de 
diploma de psicólogo com especialização em 
psicologia hospitalar. 

1 

DAS-9 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos das carreiras de 
nível médio. 

7 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais 25 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos, das carreiras de 
nível médio. 

15 

Livre provimento pelo Superintendente, dentre 
empregados ou servidores públicos. 3 

 Total 57 Total 57 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
Anexo XV integrante da Lei n°  
Cargos de provimento em comissão transferidos de entidades da Administração Indireta para a Administração Pública 
Municipal Direta e com os requisitos de provimento alterados 
Tabela "C" - Cargos de provimento em comissão do Serviço Funerário do Município de São Paulo 
 

Símbolo/ 
Ref. Requisitos de Provimento Atuais Qtde Requisitos de Provimento Novos Qtde 

CHG Livre provimento em comissão pelo Prefeito 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito 1 

DAS-14 Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
dentre portadores de diploma de nível superior 2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 

formação completa em nível superior 2 

DAS-13 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre portadores de diploma de Bacharel em 
Ciências Jurídicas e Sociais, devidamente inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil, com reconhecido 
saber jurídico e comprovada capacidade profissional. 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 1 

DAS-12 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito 1 
Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre os portadores de diploma de Bel. em Ciências 
Jurídicas e Sociais 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 4 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre possuidores de formação policial ou militar ou 
comprovada experiência na área 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre portadores de diploma de nível superior ou com 
comprovada experiência na área e capacidade 
profissional 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre os portadores de diploma de Bel. em Ciências 
Contábeis 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
dentre os servidores da Autarquia 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 

servidores municipais 1 

DAS-11 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre servidores da Autarquia ou a ela comissionados 3 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 

servidores municipais 3 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre portadores de diploma de Bel. em Ciências 
Jurídicas e Sociais 

3 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 3 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre integrantes da carreira de Oficial da 
Administração Geral , preferencialmente portadores 
de diploma de nível superior 

2 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior 

2 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
entre integrantes da carreira de Oficial da 
Administração Geral 

2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais 2 

DAS-10 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre portadores de diploma de nível superior com 
experiência na área 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, exigida 
formação completa em nível superior 9 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre portadores de diploma de nível superior na área 
de Ciências Humanas 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre portadores de diploma de nível superior ou com 
comprovada experiência na área e capacidade 
profissional 

1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre profissionais da área de comunicação 1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre os portadores de diploma de Administração, 
Engenharia, Arquitetura ou Tecnologia 

4 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente, 
dentre os portadores de diploma de Bel. em Ciências 
Contábeis 

1 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre servidores da autarquia portadores de diploma 
de nível superior 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior 

1 

DAS-9 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
dentre os servidores da autarquia, portadores de 
diploma de nível superior na área de Ciências 
Humanas 

1 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais, exigida formação completa em 
nível superior 

2 
Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
dentre os servidores da autarquia, portadores de 
diploma de nível superior no curso de Psicologia 

1 

DAI-7 

Livre provimento em comissão entre titulares de 
cargos de Oficial de Administração Geral IV 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 
servidores municipais 6 

Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre servidores da Autarquia 5 

DAI-5 Livre provimento em comissão pelo Superintendente 
entre servidores da Autarquia 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito dentre 

servidores municipais 1 

 Total 39 Total 39 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Anexo XVI integrante da Lei n°  

   
 

Cargos de provimento em comissão com requisitos de provimento alterados 
 

 

Tabela "A" - Cargos de provimento em comissão da  Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - 
SMADS 

     Símbolo/ 
Ref. Requisitos de Provimento Atuais Qtde. Requisitos de Provimento Novos Qtde. 

DAS-12 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais portadores de diploma de Assistente 
Social, Sociólogo, Pedagogo ou Psicólogo 

5 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 14 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais portadores de diploma de Contador 1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais portadores de diploma de nível 
superior 

7 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
municipais portadores de diploma de nível superior 
reconhecido pelo órgão competente 

1 

DAS-11 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
integrantes da carreira administrativa, preferentemente 
portadores de diploma de nível superior 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito 1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais portadores de diploma de Assistente 
Social, Sociólogo, Pedagogo ou Psicólogo 

2 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 3 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
municipais portadores de diploma de Assistente Social 1 

DAS-9 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais 5 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito 9 
Livre provimento em comissão, dentre servidores 
municipais 4 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais portadores de diploma de nível 
superior 

6 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 30 

Livre provimento em comissão, dentre servidores 
municipais portadores de diploma de nível superior 24 

 
Total 57 Total 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo XVI integrante da Lei n°  

   
 

Cargos de provimento em comissão com requisitos de provimento alterados 
 

 
Tabela "B" - Cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU 

     Símbolo/ 
Ref. Requisitos de Provimento Atuais Qtde. Requisitos de Provimento Novos Qtde. 

DAS-12 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
integrantes da carreira de Procurador do Município. 1 

Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, exigida formação completa em 
nível superior 

2 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais portadores de diploma de curso 
superior. 

1 

 
Total 2 Total 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Anexo XVI integrante da Lei n°  

   
 

Cargos de provimento em comissão com requisitos de provimento alterados 
 

 
Tabela "C" - Cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Justiça - SMJ 

 
     Símbolo/ 

Ref. Requisitos de Provimento Atuais Qtde. Requisitos de Provimento Novos Qtde. 

DAS-12 

Livre provimento em comissão, dentre 
integrantes da carreira de Procurador do 
Município 

3 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de Ciências Jurídicas e Sociais  4 

Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, dentre portadores de diploma de 
curso superior 

1 

 
Total 4 Total 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Anexo XVI integrante da Lei n°  

   
 

Cargos de provimento em comissão com requisitos de provimento alterados 
 

 
Tabela "D" - Cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL  

 
     Símbolo/ 

Ref. Requisitos de Provimento Atuais Qtde. Requisitos de Provimento Novos Qtde. 

DAS-14 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
integrantes da carreira de Procurador do Município. 1 

Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, exigida formação completa em 
nível superior 

1 

DAS-12 
Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais portadores de diploma de curso 
superior. 

1 
Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, exigida formação completa em 
nível superior 

1 

DAS-9 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
servidores municipais. 2 Livre provimento em comissão pelo 

Prefeito 2 

 
Total 4 Total 4 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Anexo XVII integrante da Lei n°  

   
 

Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão 
  

 
Cargos de provimento em comissão com requisitos para provimento alterados 

 
     Símbolo/ 

Ref. Requisitos para Provimento Atuais Qtde Novos Requisitos para Provimento Qtde 

DAS-10 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de Bibliotecário 46 

Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, exigida formação completa em 
nível superior 

48 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre 
portadores de diploma de Educação Física ou 
Esporte, e registro no Conselho Regional de 
Educação Física 

2 

 
Total 48 Total 48 

 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 Anexo XVIII integrante da Lei nº      
 Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB    
 Tabela "A" - Cargos de provimento em comissão alterados    
      
Símbolo/ 

Ref. Denominação Requisitos de Provimento Atuais Qtde Requisitos de Provimento Novos Qtde 

PRE Presidente Livre provimento em comissão pelo (a) 
Prefeito (a) 1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito 1 

CHG Chefe de Gabinete 
Livre provimento em comissão pelo  
Secretário da Secretaria de Serviços e 
Obras, dentre portadores de nível superior 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 1 

DI Diretor 
Livre provimento em comissão pelo  
Secretário da Secretaria de Serviços e 
Obras, dentre portadores de nível superior 

3 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 3 

AS Assessor de Comunicação 
Livre provimento em comissão pelo  
Secretário da Secretaria de Serviços e 
Obras, dentre portadores de nível superior 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 1 

AS Assessor Juridico 

Livre provimento em comissão pelo  
Secretário da Secretaria de Serviços e 
Obras, dentre portadores de Diploma de 
Direito com registro na OAB 

1 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em Ciências 
Jurídicas e inscrição ativa na Ordem dos 
Advogados do Brasil 

1 

AS Assessor de Relações 
Institucionais 

Livre provimento em comissão pelo  
Secretário da Secretaria de Serviços e 
Obras, dentre portadores de nível superior 

1 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 1 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

GE Gerente 
Livre provimento em comissão pelo  
Secretário da Secretaria de Serviços e 
Obras 

7 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 7 

CO-I Coordenador de Programa I 
Livre provimento em comissão pelo  
Secretário da Secretaria de Serviços e 
Obras, dentre portadores de nível superior 

14 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 14 

CO-II Coordenador de Programa II 
Livre provimento em comissão pelo  
Secretário da Secretaria de Serviços e 
Obras, dentre portadores de nível superior 

38 Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
exigida formação completa em nível superior 38 

CO-III Coordenador de Programa III 
Livre provimento em comissão pelo  
Secretário da Secretaria de Serviços e 
Obras 

7 Livre provimento em comissão pelo Prefeito 7 

  Total 74 Total 74 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo XVIII integrante da Lei nº  

     
 

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB 
     

 

Tabela "B" - Cargos de provimento em comissão transferidos do Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal 
das Subprefeituras 

  
       Situação Atual   Situação Nova 

Símbolo
/ Ref. Denominação Requisitos de Provimento Qtde Símbolo/ 

Ref. Denominação Requisitos de Provimento Qtde 

DAS-12 

Diretor de Divisão 
Técnica 

Livre provimento em 
comissão pelo Prefeito, 
dentre portadores de diploma 
de Engenheiro ou Arquiteto 

3 

CO-II Coordenador de 
Programa II 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito, exigida formação 

completa em nível superior 
4 Livre provimento em 

comissão pelo Prefeito, 
dentre portadores de diploma 
de nível superior 

1 

Supervisor Técnico II Livre provimento em 
comissão pelo Prefeito 1 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 2 

DAS-11 Diretor de Divisão Livre provimento em 
comissão pelo Prefeito 1 

DAS-10 Chefe de Seção 
Técnica 

Livre provimento em 
comissão pelo Prefeito 3 

CO-III Coordenador de 
Programa III 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 10 Livre provimento em 

comissão pelo Prefeito, 
dentre portadores de diploma 
de Engenheiro ou Arquiteto 

7 



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

DAI-7 
Chefe de Seção II Livre provimento em 

comissão pelo Prefeito 2 

CO-IV Coordenador de 
Programa IV 

Livre provimento em comissão 
pelo Prefeito 30 

Chefe de Unidade II Livre provimento em 
comissão pelo Prefeito 1 

DAI-6 Encarregado de 
Equipe I 

Livre provimento em 
comissão pelo Prefeito 8 

DAI-5 

Encarregado de Setor 
II 

Livre provimento em 
comissão pelo Prefeito 14 

Oficial de Gabinete Livre provimento em 
comissão pelo Prefeito 5 

Total 46 Total 46 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo XVIII integrante da Lei nº  

  
 

 Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB 
  

 
Tabela "C" - Funções gratificadas transformadas em cargos de provimento em comissão 

        Situação Atual Situação Nova 
Símbolo

/ Ref. Denominação Requisitos de Provimento Qtde Símbolo/ 
Ref. Denominação Requisitos de Provimento Qtde 

FGA-1 Função gratificada de 
Atividade I 

Livre provimento em comissão 
dentre servidores efetivos da 
Autarquia ou da Administração 
Pública 

10 CO-II Coordenador de 
Programa II 

Livre provimento em 
comissão dentre servidores 
públicos 

10 

FGA-2 Função gratificada de 
Atividade II 

Livre provimento em comissão 
dentre servidores efetivos da 
Autarquia ou da Administração 
Pública 

5 CO-IV Coordenador de 
Programa IV 

Livre provimento em 
comissão dentre servidores 
públicos 

5 

 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
Anexo XIX integrante da Lei n° 

  
 

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 
 

 
Escala de vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão da Autarquia 

   
 

Denominação Ref./Símbolo 
Jornada de 
Trabalho 
Semanal 

Valor 
R$ 

Presidente PR 40 horas 18.329,39 

Chefe de Gabinete CHG 40 horas 17.408,13 

Diretor DI 40 horas 5.412,90 

Assessor Jurídico AS 40 horas 5.412,90 

Assessor de Comunicação AS 40 horas 5.412,90 

Assessor de Relações Institucionais AS 40 horas 5.412,90 

Gerente GE 40 horas 4.996,47 

Coordenador de Programa I CO-I 40 horas 4.996,47 

Coordenador de Programa II CO-II 40 horas 3.643,28 

Coordenador de Programa III CO-III 40 horas 2.602,37 

Coordenador de Programa IV CO-IV 40 horas 1.380,00 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
Anexo XX integrante da Lei n° 

  Cargos de Provimento em Comissão da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - 
AMLURB 

   
   

Denominação Ref./Símbolo Valor 
R$ 

Diretor DI 1.626,46 
Assessor Jurídico AS 1.626,46 
Assessor de Comunicação AS 1.626,46 
Assessor de Relações Institucionais AS 1.626,46 
Gerente GE 1.501,50 
Coordenador de Programa I CO-I 1.501,50 
Coordenador de Programa II CO-II 1.094,74 
Coordenador de Programa III CO-III 781,96 
Coordenador de Programa IV CO-IV  596,40 
 
  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo XXI integrante da Lei n°   

 
 

Secretaria Municipal das Subprefeituras  
 

 
Cargos de provimento em comissão extintos  

 
   

 
 Vaga Ref./ Símbolo Requisitos de provimento Denominação Lotação 

11954 DAI-2 Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, dentre servidores municipais 

Encarregado de Serviços 
Gerais 

Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria 
Municipal das Subprefeituras 

11957 DAI-2 Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, dentre servidores municipais 

Encarregado de Serviços 
Gerais 

Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria 
Municipal das Subprefeituras 

11965 DAI-2 Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, dentre servidores municipais 

Encarregado de Serviços 
Gerais 

Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria 
Municipal das Subprefeituras 

11970 DAI-2 Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, dentre servidores municipais 

Encarregado de Serviços 
Gerais 

Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria 
Municipal das Subprefeituras 

11987 DAI-2 Livre provimento em comissão pelo 
Prefeito, dentre servidores municipais 

Encarregado de Serviços 
Gerais 

Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria 
Municipal das Subprefeituras 

  



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Anexo XXII integrante da Lei n°  

  
 

CÓDIGO ENDEREÇO SQL  ÁREA (m²)  NUM_CROQUI NUM_CAP MATRÍCULA 
1 Av. Olavo Fontoura, 1209 073.284.0002-1 248.372,18 N/A N/A 155.260, 3º ORI 

2 Av. Olavo Fontoura, s/n 
073.283.0002-7, 

073.283.0003-5 e 
073.283.0004-3 

128.580,79 N/A N/A 155.261, 3º ORI 

3 Av. Olavo Fontoura, s/n 073.283.0004-3 e 
073.284.0002-1 36.920 N/A N/A N/A 
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Descrição da Área 1 
 
 
 A Área Parque Anhembi (mat. 155.260) da planta TPRN/04/0D/001/0, tem a seguinte 
descrição: partindo do ponto 28B, (coordenada plana 7.398.604,2601 m Norte e 
333.544,6335 m Leste, confrontando neste trecho com Área Municipal (divisa com Clube de 
Aeromodelismo), seguindo com distância de 71,42 m e azimute plano de 188°09'17" chega-
se ao ponto 28C, confrontando neste trecho com Área Municipal, seguindo com distância de 
29,60 m e azimute plano de 188°49'19" chega-se ao ponto 28D, confrontando neste trecho 
com Área Municipal, seguindo com distância de 35,39 m e azimute plano de 188°52'17" 
chega-se ao ponto 28E, confrontando neste trecho com Área Municipal, seguindo com 
distância de 16,97 m e azimute plano de 188°53'01" chega-se ao ponto 28F, confrontando 
neste trecho com eixo viário da Rua Marechal Leitão de Carvalho, seguindo com distância 
de 6,32 m e azimute plano de 240°29'20" chega-se ao ponto 37, confrontando neste trecho 
com eixo viário da Rua Marechal Leitão de Carvalho, seguindo com distância de 20,92 m e 
azimute plano de 273°16'47" chega-se ao ponto 38, confrontando neste trecho com eixo 
viário da Rua Marechal Leitão de Carvalho seguindo com distância de 16,55 m e azimute 
plano de 272°38'28" chega-se ao ponto 39, confrontando neste trecho com eixo viário da 
Rua Marechal Leitão de Carvalho, seguindo com distância de 26,48 m e azimute plano de 
272°52'21" chega-se ao ponto 40, confrontando neste trecho com eixo viário da Rua 
Marechal Leitão de Carvalho, seguindo com distância de 41,44 m e azimute plano de 
273°12'32" chega-se ao ponto 41, confrontando neste trecho com eixo viário da Rua 
Marechal Leitão de Carvalho, seguindo com distância de 61,67 m e azimute plano de 
273°07'41" chega-se ao ponto 42, confrontando neste trecho com eixo viário da Rua 
Marechal Leitão de Carvalho, seguindo com distância de 30,38 m e azimute plano de 
272°54'00" chega-se ao ponto 43, confrontando neste trecho com eixo viário da Rua 
Marechal Leitão de Carvalho, seguindo com distância de 53,64 m e azimute plano de 
273°03'30” chega-se ao ponto 44, confrontando neste trecho com eixo viário da Rua 
Marechal Leitão de Carvalho, seguindo com distância de 67,05 m e azimute plano de 
272°55'49" chega-se ao ponto 45, confrontando neste trecho com eixo viário da Rua 
Marechal Leitão de Carvalho, seguindo com distância de 28,61 m e azimute plano de 
273°12'36" chega-se ao ponto 46, confrontando neste trecho com eixo viário da Rua 
Marechal Leitão de Carvalho, seguindo com distância de 4,65 m e azimute plano de 
273°12'36" chega-se ao ponto 46A, confrontando neste trecho com eixo viário da Rua 
Massinet Sorcinelli, seguindo com distância de 5,26 m e azimute plano de 343°51'58" 
chega-se ao ponto 46B, confrontando neste trecho com eixo viário da Rua Massinet 
Sorcinelli, seguindo com distância de 5,92 m e azimute plano de 02°46'38" chega-se ao 
ponto 46C, confrontando neste trecho com limite do eixo viário da Rua Massinet Sorcinelli, 
seguindo com distância de 16,20 m e azimute plano de 272°11'37" chega-se ao ponto 46D, 
confrontando neste trecho com eixo viário da Rua Massinet Sorcinelli, seguindo com 
distância de 181,97 m e azimute plano de 183°17'19" chega-se ao ponto 46E, confrontando 
neste trecho com eixo viário da Rua Massinet Sorcinelli, seguindo com distância de 0,89 m e 
azimute plano de 204°36'31" chega-se ao ponto 49, confrontando neste trecho com eixo 
viário da Rua Massinet Sorcinelli, seguindo com distância de 35,88 m e azimute plano de 
183°28'50" chega-se ao ponto 50, confrontando neste trecho com eixo viário da Rua 
Massinet Sorcinelli, seguindo com distância de 07,91 m e azimute plano de 212°59'47" 
chega-se ao ponto 79, confrontando neste trecho com Área Municipal (Área IV), seguindo 
com desenvolvimento de 96,65 m e azimute plano de 273°52'36" chega-se ao ponto 80 
confrontando neste trecho com Área Municipal (Área IV), seguindo com distância de 90,72 
m e azimute plano de 273°42'34" chega-se ao ponto 81, confrontando neste trecho com 

http://www.camara.sp.gov.br/
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Área Municipal (Área IV), seguindo com distância de 63,13 m e azimute plano de 273°48'02" 
chega-se ao ponto 82, confrontando neste trecho com Área Municipal (Área IV), seguindo 
com distância de 85,22 m e azimute plano de 273°35'27" chega-se ao ponto 83, 
confrontando neste trecho com Área de Servidão “B2”, seguindo com distância de 9,94 m e 
azimute plano de 273°30'34" chega-se ao ponto 84, confrontando neste trecho com área de 
estacionamento Anhembi, seguindo com distância de 121,64 m e azimute plano de 
03°17'04" chega-se ao ponto 67, confrontando neste trecho com Áreas de Servidão “A1” e 
“A3”, seguindo com distância de 193,00 m e azimute plano de 273°17'04" chega-se ao ponto 
68, confrontando neste trecho com Áreas de Servidão “A1” e “A3”, seguindo com distância 
de 17,00 m e azimute plano de 183°17'04" chega-se ao ponto 69, confrontando neste trecho 
com eixo viário de acesso e Área de Servidão “A1”, seguindo com distância de 96,62 m e 
azimute plano de 273°17'04" chega-se ao ponto 70, confrontando neste trecho com eixo 
viário da Rua professor Milton Rodrigues, seguindo com distância de 131,98 m e azimute 
plano de 03°18'31" chega-se ao ponto 71, confrontando neste trecho com Área Municipal 
(Área III), seguindo com distância de 31,79 m e azimute plano de 79°04'32" chega-se ao 
ponto 72, confrontando neste trecho com Área Municipal (Área III), seguindo com distância 
de 322,42 m e azimute plano de 79°08'38" chega-se ao ponto 73, confrontando neste trecho 
com Área Municipal (Área III), seguindo com distância de 160,18 m e azimute plano de 
78°55'07" chega-se ao ponto 74, confrontando neste trecho com Área Municipal (Área III), 
seguindo com distância de 180,90 m e azimute plano de 81°00'59" chega-se ao ponto 75, 
confrontando neste trecho com Área Municipal (Área III), seguindo com distância de 254,19 
m e azimute plano de 93°19'41" chega-se ao ponto 76, confrontando neste trecho com Área 
Municipal (Área III), seguindo com distância de 86,85 m e azimute plano de 93°27'09" 
chega-se ao ponto 77, confrontando neste trecho com Área Municipal (Área III), seguindo 
com distância em curva de 12,12 m e azimute plano de 122°19'07" chega-se ao ponto 78, 
confrontando neste trecho com Área Municipal (Área III), seguindo com distância de 10,34 m 
e azimute plano de 187°37'27" chega-se ao ponto 28B, ponto inicial da descrição deste 
perímetro, encerrando uma área de 248.372,18 m². 
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Planta Referencial: Área_1 

Ver Subanexo 2 (planta TPRN/04/0D/001/0) para Área_1 
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Descrição da Área 2 
 
 A Área Parque Anhembi (mat. 155.261) da planta TPRN/04/0D/002/0, localizada no 
alinhamento da Avenida Olavo Fontoura, tem a seguinte descrição: partindo do ponto 01, 
localizado na curva da Avenida Olavo Fontoura com a Rua Professor Milton Rodrigues, 
coordenada plana 7.398.509,0041 m Norte e 332.449.2628 m Leste, confrontando neste 
trecho com o viário de acesso da Avenida Olavo Fontoura para a Rua Professor Milton 
Rodrigues, seguindo com desenvolvimento de 6,19 m em raio, e azimute plano de 
139°31’49”, chegando ao ponto 02, confrontando neste trecho com Rua Professor Milton 
Rodrigues, seguindo com distância de 12,54 m e azimute plano de 183°39'02" chega-se ao 
ponto 03, confrontando neste trecho com Rua Professor Milton Rodrigues, seguindo com 
distância de 116,10 m e azimute plano de 181°41'14" chega-se ao ponto 04, confrontando 
neste trecho com Rua Professor Milton Rodrigues, seguindo com distância de 35,66 m e 
azimute plano de 182°42'38" chega-se ao ponto 05, confrontando neste trecho com Rua 
Professor Milton Rodrigues, seguindo com distância de 28,16 m e azimute plano de 
182°59'39" chega-se ao ponto 06, confrontando neste trecho com Rua Professor Milton 
Rodrigues, seguindo com distância de 12,03 m e azimute plano de 182°51'50" chega-se ao 
ponto 54, confrontando neste trecho com Área Municipal (Área II), seguindo com distância 
de 123,03 m e azimute plano de 276°22'46" chega-se ao ponto 55, confrontando neste 
trecho com Área Municipal (Área II), seguindo com distância de 240,52 m e azimute plano 
de 276°19'38" chega-se ao ponto 56, confrontando neste trecho com Área Municipal (Área 
II), seguindo com distância de 319,72 m e azimute plano de 276°08'33" chega-se ao ponto 
57, confrontando neste trecho com Área Municipal (Área II), seguindo com distância de 
224,41 m e azimute plano de 276°17'56" chega-se ao ponto 58, confrontando neste trecho 
com curva de acesso entre a Avenida Assis Chateaubriand e Avenida Olavo Fontoura, 
seguindo com distância de 2,98 m e azimute plano de 339°15'11" chega-se ao ponto 30, 
confrontando neste trecho com curva de acesso entre a Avenida Assis Chateaubriand e 
Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 24,12 m e azimute plano de 359°02'39" 
chega-se ao ponto 31, confrontando neste trecho com curva de acesso entre a Avenida 
Assis Chateaubriand e Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 13,22 m e 
azimute plano de 25°00'26" chega-se ao ponto 32, confrontando neste trecho com curva de 
acesso entre a Avenida Assis Chateaubriand e Avenida Olavo Fontoura, seguindo com 
distância de 8,05 m e azimute plano de 41°45'56" chega-se ao ponto 59, confrontando neste 
trecho com Área Municipal (Área I), seguindo com desenvolvimento de 151,62 m e azimute 
de 54º18’35” chega-se ao ponto 60, confrontando neste trecho com Área Municipal (Área I), 
seguindo com distância de 142,46 m e azimute plano de 88°01'31" chega-se ao ponto 61, 
confrontando neste trecho com Área Municipal (Área I), seguindo com distância de 199,82 m 
e azimute plano de 88°00'28" chega-se ao ponto 62, confrontando neste trecho com Área 
Municipal (Área I), seguindo com distância de 126,02 m e azimute plano de 87°46'14" 
chega-se ao ponto 63, confrontando neste trecho com Área Municipal (Área I), seguindo 
com distância de 44,39 m e azimute plano de 82°54'37" chega-se ao ponto 64, confrontando 
neste trecho com Área Municipal (Área I), seguindo com distância de 57,77 m e azimute 
plano de 78°21'17" chega-se ao ponto 65, confrontando neste trecho com Área Municipal 
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(Área I), seguindo com distância de 67,78 m e azimute plano de 78°32'10" chega-se ao 
ponto 66, confrontando neste trecho com Área Municipal (Área I), seguindo com distância de 
75,87 m e azimute plano de 78°51'28" chega-se ao ponto 67, confrontando neste trecho com 
viário de acesso entre Avenida Olavo Fontoura e Rua Professor Milton Rodrigues, seguindo 
com distância de 36,17 m e azimute plano de 93°24'42" chega-se ao ponto 01, ponto inicial 
da descrição deste perímetro, encerrando uma área de 128.580,79 m².  
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Planta Referencial: Área_2 

Ver Subanexo 1 (planta TPRN/04/0D/002/0) para Área_2 
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Descrição da Área 3 

 

Área 3.1) A Área Pública Municipal (Área I) da planta TPRN/04/0D/002/0, localizado no 
alinhamento da Avenida Olavo Fontoura, tem a seguinte descrição: partindo do ponto 33, 
localizado na curva de Via de ligação entre a Marginal Tietê e a Av. Olavo Fontoura, 
coordenada plana 7.398.447,6190 m Norte e 331.557,3648 m Leste, confrontando neste 
trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com desenvolvimento de 20,82 m e raio de 45,28 
chega-se ao ponto 34, confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com 
distância de 61,85 m e azimute plano de 87°35'12" chega-se ao ponto 35, confrontando 
neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com distância de 72,91 m e azimute plano 
de 88°15'57" chega-se ao ponto 36, confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, 
seguindo com distância de 39,87 m e azimute plano de 87°24'54" chega-se ao ponto 37, 
confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com distância de 92,37 m e 
azimute plano de 87°56'53" chega-se ao ponto 38, confrontando neste trecho com Av. Olavo 
Fontoura, seguindo com distância de 125,21 m e azimute plano de 88°04'56" chega-se ao 
ponto 39, confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com distância de 
43,14 m e azimute plano de 87°58'54" chega-se ao ponto 40, confrontando neste trecho com 
Av. Olavo Fontoura, seguindo com distância de 63,69 m e azimute plano de 88°07'44" 
chega-se ao ponto 41, confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com 
distância de 59,09 m e azimute plano de 87°59'24" chega-se ao ponto 42, confrontando 
neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com distância de 22,16 m e azimute plano 
de 87°04'10" chega-se ao ponto 43, confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, 
seguindo com distância de 13,18 m e azimute plano de 85°16'20" chega-se ao ponto 44, 
confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com distância de 14,86 m e 
azimute plano de 84°03'33" chega-se ao ponto 45, confrontando neste trecho com Av. Olavo 
Fontoura, seguindo com distância de 33,97 m e azimute plano de 82°03'04" chega-se ao 
ponto 46, confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com distância de 
6,50 m e azimute plano de 79°50'18" chega-se ao ponto 47, confrontando neste trecho com 
Av. Olavo Fontoura, seguindo com desenvolvimento de 15,20 m e raio de 21,70 chega-se ao 
ponto 48, confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com distância de 
29,09 m e azimute plano de 78°31'41" chega-se ao ponto 49, confrontando neste trecho com 
Av. Olavo Fontoura, seguindo com distância de 41,14 m e azimute plano de 78°35'37" 
chega-se ao ponto 50, confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com 
distância de 26,17 m e azimute plano de 78°48'40" chega-se ao ponto 51, confrontando 
neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com distância de 54,13 m e azimute plano 
de 78°49'46" chega-se ao ponto 52, confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, 
seguindo com distância de 20,61 m e azimute plano de 85°31'16" chega-se ao ponto 53, 
confrontando neste trecho com Av. Olavo Fontoura, seguindo com distância de 5,60 m e 
azimute plano de 93°18'54" chega-se ao ponto 67, confrontando neste trecho com Área do 
Parque Anhembi (mat. 155.261), seguindo com distância de 75,87 m e azimute plano de 
258°51'28" chega-se ao ponto 66, confrontando neste trecho com Área do Parque Anhembi 
(mat. 155.261), seguindo com distância de 67,78 m e azimute plano de 258°32'10" chega-se 
ao ponto 65, confrontando neste trecho com Área do Parque Anhembi (mat. 155.261), 
seguindo com distância de 57,77 m e azimute plano de 258°21'17" chega-se ao ponto 64, 
confrontando neste trecho com Área do Parque Anhembi (mat. 155.261), seguindo com 
distância de 44,39 m e azimute plano de 262°54'37" chega-se ao ponto 63, confrontando 
neste trecho com Área do Parque Anhembi (mat. 155.261), seguindo com distância de 
126,02 m e azimute plano de 267°46'14" chega-se ao ponto 62, confrontando neste trecho 
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com Área do Parque Anhembi (mat. 155.261), seguindo com distância de 199,82 m e 
azimute plano de 268°00'28" chega-se ao ponto 61, confrontando neste trecho com Área do 
Parque Anhembi (mat. 155.261), seguindo com distância de 142,46 m e azimute plano de 
268°01'31" chega-se ao ponto 60, confrontando neste trecho com Área do Parque Anhembi 
(mat. 155.261), seguindo com distância de 151,62 m e azimute plano de 268°00'39" chega-
se ao ponto 59, confrontando neste trecho com a Via de ligação entre a Marginal Tietê e Av. 
Olavo Fontoura, seguindo com desenvolvimento de 6,46 m e raio de 32,02 chega-se ao 
ponto 33, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando uma área de 7.265,23 m². 
 
Área 3.2) A Área Pública Municipal (Área II) da planta TPRN/04/0D/002/0, situado no 
alinhamento da Marginal Tietê, tem a seguinte descrição: partindo do ponto 7, localizado no 
canto formado pela Rua Professor Milton Rodrigues e Marginal Tietê, coordenada plana 
7.398.285,0672 m Norte e 332.444,1784 m Leste, confrontando neste trecho com Marginal 
Tietê, seguindo com distância de 12,70 m e azimute plano de 266°21'00" chega-se ao ponto 
8, confrontando neste trecho com Marginal Tietê, seguindo com distância de 2,84 m e 
azimute plano de 240°50'40" chega-se ao ponto 9, confrontando neste trecho com Marginal 
Tietê, seguindo com distância de 40,70 m e azimute plano de 273°03'11" chega-se ao ponto 
10, confrontando neste trecho com Marginal Tietê, seguindo com distância de 7,55 m e 
azimute plano de 280°05'19" chega-se ao ponto 11, confrontando neste trecho com Marginal 
Tietê, seguindo com distância de 65,59 m e azimute plano de 275°15'54" chega-se ao ponto 
12, confrontando neste trecho com Marginal Tietê, seguindo com distância de 15,08 m e 
azimute plano de 278°37'16" chega-se ao ponto 13, confrontando neste trecho com Marginal 
Tietê, seguindo com distância de 50,93 m e azimute plano de 277°26'49" chega-se ao ponto 
14, confrontando neste trecho com Marginal Tietê, seguindo com distância de 23,96 m e 
azimute plano de 278°47'49" chega-se ao ponto 15, confrontando neste trecho com Marginal 
Tietê, seguindo com distância de 95,34 m e azimute plano de 279°08'59" chega-se ao ponto 
16, confrontando neste trecho com Marginal Tietê, seguindo com distância de 37,68 m e 
azimute plano de 277°26'18" chega-se ao ponto 17, confrontando neste trecho com Marginal 
Tietê, seguindo com distância de 27,11 m e azimute plano de 275°38'56" chega-se ao ponto 
18, confrontando neste trecho com Marginal Tietê, seguindo com distância de 146,61 m e 
azimute plano de 275°02'34" chega-se ao ponto 19, confrontando neste trecho com Marginal 
Tietê, seguindo com distância de 80,22 m e azimute plano de 274°54'09" chega-se ao ponto 
20, confrontando neste trecho com Marginal Tietê, seguindo com distância de 75,05 m e 
azimute plano de 274°57'25" chega-se ao ponto 21, confrontando neste trecho com Marginal 
Tietê, seguindo com distância de 22,74 m e azimute plano de 275°38'17" chega-se ao ponto 
22, confrontando neste trecho com Marginal Tietê, seguindo com distância de 27,71 m e 
azimute plano de 276°26'35" chega-se ao ponto 23, confrontando neste trecho com Marginal 
Tietê, seguindo com distância de 9,82 m e azimute plano de 277°47'43" chega-se ao ponto 
24, confrontando neste trecho com Marginal Tietê, seguindo com distância de 12,96 m e 
azimute plano de 280°57'25" chega-se ao ponto 25, confrontando neste trecho com Marginal 
Tietê, seguindo com distância de 24,53 m e azimute plano de 277°55'59" chega-se ao ponto 
26, confrontando neste trecho com Marginal Tietê, seguindo com distância de 29,34 m e 
azimute plano de 278°41'39" chega-se ao ponto 27, confrontando neste trecho com Marginal 
Tietê, seguindo com distância de 69,26 m e azimute plano de 278°58'11" chega-se ao ponto 
28, confrontando neste trecho com Marginal Tietê, seguindo com distância de 15,32 m e 
azimute plano de 283°22'40" chega-se ao ponto 29, confrontando neste trecho com a Rua 
de Acesso entre a Marginal Tietê e Av. Olavo Fontoura, seguindo com desenvolvimento de 
21,96 m e raio de 21,46 chega-se ao ponto 58 confrontando neste trecho com Área Parque 
Anhembi (mat. 155.261), seguindo com distância de 224,41 m e azimute plano de 96°17'56" 
chega-se ao ponto 57, confrontando neste trecho com Área Parque Anhembi (mat. 155.261), 
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seguindo com distância de 319,72 m e azimute plano de 96°08'33" chega-se ao ponto 56, 
confrontando neste trecho com Área Parque Anhembi (mat. 155.261), seguindo com 
distância de 240,52 m e azimute plano de 96°19'38" chega-se ao ponto 55, confrontando 
neste trecho com Área Parque Anhembi (mat. 155.261), seguindo com distância de 123,03 
m e azimute plano de 96°22'46" chega-se ao ponto 54, confrontando neste trecho com Área 
Parque Anhembi (mat. 155.261), seguindo com distância de 15,33 m e azimute plano de 
182°51'24" chega-se ao ponto 7, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando uma 
área de 16.390,84 m². 
 
Área 3.3) A Área Pública Municipal (Área III) da planta TPRN/04/0D/001/0, situado no 
alinhamento da Avenida Olavo Fontoura, tem a seguinte descrição: partindo do ponto 1, 
localizado na esquina da Avenida Olavo Fontoura e Rua Professor Milton Rodrigues, com 
coordenada plana 7.398.540,2324 m Norte e 332.511,0327 m Leste, confrontando neste 
trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 24,17 m e azimute plano 
de 78°49'11" chega-se ao ponto 2, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo 
Fontoura, seguindo com distância de 81,18 m e azimute plano de 78°52'27" chega-se ao 
ponto 3, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância 
de 78,36 m e azimute plano de 79°10'35" chega-se ao ponto 4, confrontando neste trecho 
com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 22,40 m e azimute plano de 
78°56'12" chega-se ao ponto 5, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, 
seguindo com distância de 0,96 m e azimute plano de 351°15'12" chega-se ao ponto 6, 
confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 13,23 
m e azimute plano de 78°24'12" chega-se ao ponto 7, confrontando neste trecho com a 
Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 27,04 m e azimute plano de 79°09'09" 
chega-se ao ponto 8, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo 
com distância de 30,58 m e azimute plano de 81°29'07" chega-se ao ponto 9, confrontando 
neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 12,56 m e azimute 
plano de 78°48'32" chega-se ao ponto 10, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo 
Fontoura, seguindo com distância de 57,51 m e azimute plano de 84°50'41" chega-se ao 
ponto 11, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância 
de 80,98 m e azimute plano de 78°51'43" chega-se ao ponto 12, confrontando neste trecho 
com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 49,16 m e azimute plano de 
79°32'30" chega-se ao ponto 12A, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo 
Fontoura, seguindo com distância de 24,24 m e azimute plano de 78°45'33" chega-se ao 
ponto 15, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância 
de 44,37 m e azimute plano de 81°00'59" chega-se ao ponto 16, confrontando neste trecho 
com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 9,12 m e azimute plano de 
82°28'58" chega-se ao ponto 17, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, 
seguindo com distância de 24,11 m e azimute plano de 84°14'47" chega-se ao ponto 18 
confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 40,85 
m e azimute plano de 85°16'08" chega-se ao ponto 19, confrontando neste trecho com a 
Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 33,91 m e azimute plano de 86°30'42" 
chega-se ao ponto 20, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo 
com distância de 38,93 m e azimute plano de 88°04'05" chega-se ao ponto 21, confrontando 
neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 22,41 m e azimute 
plano de 89°58'10" chega-se ao ponto 22, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo 
Fontoura, seguindo com distância de 28,64 m e azimute plano de 91°40'22" chega-se ao 
ponto 23, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância 
de 35,00 m e azimute plano de 92°52'46" chega-se ao ponto 24, confrontando neste trecho 
com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 42,13 m e azimute plano de 
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93°19'14" chega-se ao ponto 25, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, 
seguindo com distância de 34,03 m e azimute plano de 93°40'03" chega-se ao ponto 26, 
confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 37,79 
m e azimute plano de 93°30'23" chega-se ao ponto 27, confrontando neste trecho com a 
Avenida Olavo Fontoura, seguindo com distância de 92,28 m e azimute plano de 93°24'49" 
chega-se ao ponto 28, confrontando neste trecho com a Avenida Olavo Fontoura, seguindo 
com distância de 61,93 m e azimute plano de 93°14'02" chega-se ao ponto 28A, 
confrontando neste trecho com o Clube Aeromodelismo, seguindo com distância de 14,08 m 
e azimute plano de 187°55'23" chega-se ao ponto 78, confrontando neste trecho com o 
Parque Anhembi (mat. 155.260), seguindo com desenvolvimento de 12,13 m e raio de 13,69 
chega-se ao ponto 77, confrontando neste trecho com o Parque Anhembi (mat. 155.260), 
seguindo com distância de 86,85 m e azimute plano de 273°27'09" chega-se ao ponto 76, 
confrontando neste trecho com o Parque Anhembi (mat. 155.260), seguindo com distância 
de 254,19 m e azimute plano de 273°19'41" chega-se ao ponto 75, confrontando neste 
trecho com o Parque Anhembi (mat. 155.260), seguindo com desenvolvimento de 180,90 m 
e raio de 935,67 chega-se ao ponto 74, confrontando neste trecho com o Parque Anhembi 
(mat. 155.260), seguindo com distância de 160,18 m e azimute plano de 258°55'07" chega-
se ao ponto 73, confrontando neste trecho com o Parque Anhembi (mat. 155.260), seguindo 
com distância de 322,42 m e azimute plano de 259°08'38" chega-se ao ponto 72, 
confrontando neste trecho com o Parque Anhembi (mat. 155.260), seguindo com distância 
de 31,79 m e azimute plano de 259°04'32" chega-se ao ponto 71, confrontando neste trecho 
com a Rua Professor Milton Rodrigues, seguindo com distância de 10,22 m e azimute plano 
de 3°23'53" chega-se ao ponto 1, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando 
uma área de 7.901,79 m². 
 
 
Área 3.4) Área Pública Municipal (Área IV) da planta TPRN/04/0D/001/0, situado no 
alinhamento da Avenida Assis Chateaubriand, tem a seguinte descrição: partindo do ponto 
52, localizado no final da curva, na Avenida Assis Chateaubriand, com coordenada plana 
7.398.233,8402 m Norte e 333.091,3522 m Leste, confrontando neste trecho com a Avenida 
Assis Chateaubriand, seguindo com distância de 23,36 m e azimute plano de 278°31'44" 
chega-se ao ponto 53, confrontando neste trecho com a Avenida Assis Chateaubriand, 
seguindo com distância de 35,46 m e azimute plano de 278°46'52" chega-se ao ponto 54, 
confrontando neste trecho com a Avenida Assis Chateaubriand, seguindo com distância de 
46,49 m e azimute plano de 276°00'34" chega-se ao ponto 55, confrontando neste trecho 
com a Avenida Assis Chateaubriand, seguindo com distância de 15,81 m e azimute plano de 
274°11'02" chega-se ao ponto 56, confrontando neste trecho com a Avenida Assis 
Chateaubriand, seguindo com distância de 0,32 m e azimute plano de 2°40'38" chega-se ao 
ponto 57, confrontando neste trecho com a Avenida Assis Chateaubriand, seguindo com 
distância de 66,53 m e azimute plano de 273°34'04" chega-se ao ponto 58, confrontando 
neste trecho com a Avenida Assis Chateaubriand, seguindo com distância de 10,29 m e 
azimute plano de 277°09'23" chega-se ao ponto 59, confrontando neste trecho com a 
Avenida Assis Chateaubriand, seguindo com desenvolvimento de 12,88 m e raio de 83,90 
chega-se ao ponto 60, confrontando neste trecho com a Avenida Assis Chateaubriand, 
seguindo com desenvolvimento de 12,95 m e raio de 34,51 chega-se ao ponto 61, 
confrontando neste trecho com a Avenida Assis Chateaubriand, seguindo com distância de 
17,76 m e azimute plano de 277°20'52" chega-se ao ponto 62, confrontando neste trecho 
com a Avenida Assis Chateaubriand, seguindo com distância de 23,26 m e azimute plano de 
279°38'51" chega-se ao ponto 63, confrontando neste trecho com a Avenida Assis 
Chateaubriand, seguindo com distância de 33,84 m e azimute plano de 280°20'00" chega-se 
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ao ponto 64, confrontando neste trecho com a Avenida Assis Chateaubriand, seguindo com 
distância de 2,87 m e azimute plano de 4°03'01" chega-se ao ponto 65, confrontando neste 
trecho com a Avenida Assis Chateaubriand, seguindo com distância de 9,85 m e azimute 
plano de 272°56'41" chega-se ao ponto 66, confrontando neste trecho com o 
estacionamento do Anhembi, seguindo com distância de 3,36 m e azimute plano de 3°17'05" 
chega-se ao ponto 84, confrontando neste trecho com a área de Servidão “B2”, seguindo 
com distância de 9,94 m e azimute plano de 93°30'34" chega-se ao ponto 83, confrontando 
neste trecho com o estacionamento do Anhembi, seguindo com distância de 85,22 m e 
azimute plano de 93°35'27" chega-se ao ponto 82, confrontando neste trecho com o 
estacionamento do Anhembi, seguindo com distância de 63,13 m e azimute plano de 
93°48'02" chega-se ao ponto 81, confrontando neste trecho com o estacionamento do 
Anhembi, seguindo com distância de 90,72 m e azimute plano de 93°42'34" chega-se ao 
ponto 80, confrontando neste trecho com o estacionamento do Anhembi, seguindo com 
distância de 96,64 m e azimute plano de 93°52'36" chega-se ao ponto 79, confrontando 
neste trecho com o estacionamento do Anhembi, seguindo com distância de 7,36 m e 
azimute plano de 212°59'47" chega-se ao ponto 51, confrontando neste trecho com a 
Avenida Assis Chateaubriand, seguindo com desenvolvimento de 39,57 m e raio de 47,43 
chega-se ao ponto 51, ponto inicial da descrição deste perímetro, encerrando uma área de 
5.362,09m².  
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Planta Referencial: Área_3 

Ver Subanexo 1 (planta TPRN/04/0D/002/0) para Área 3.1 e 3.2; ver Subanexo 2 (planta 
TPRN/04/0D/001/0) para Área 3.3 e 3.4. 
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