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no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão de NE, onerando a 
dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor 
de R$187.344,10 do orçamento vigente, conforme a reserva 
com transferência de recursos efetivada no processo adminis-
trativo nº 2015-0.013.321-0, em nome de IGREJA EVANGÉ-
LICA HOLINESS DO BRASIL, CNPJ nº 49.922.388/0001-77, 
correspondente ao depósito complementar à oferta, visando 
à desapropriação de imóvel necessário ao prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho

 DESENVOLVIMENTO URBANO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA Nº 35/2015/SMDU.G. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, CONSIDERANDO o Decreto nº 55.392, de 12 de agosto de 
2014, que regulamentou a Lei nº 15.893, de 07 de novembro 
de 2013; (CONSIDERANDO ainda o disposto no art. 47, §1º 
do mesmo decreto, que remete para portaria da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano a regulamentação 
do pagamento da remuneração devida à SP-Urbanismo na 
distribuição de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água 
Branca; CONSIDERANDO que foi registrada perante a CVM a 1º 
Distribuição de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água 
Branca; CONSIDERANDO que o número de CEPAC vendidos 
e os valores exatos de cada leilão, somente são conhecidos 
após a liquidação dos CEPACs pelos compradores privados 
na BM&FBOVESPA, que ocorre em até 03 (três) dias úteis da 
ocorrência de cada leilão; RESOLVE: Art. 1º. O percentual de 4% 
(quatro por cento) do valor arrecadado em leilões de CEPAC da 
Operação Urbana Consorciada Água Branca relativo à remune-
ração legal da SP-Urbanismo deverá ser depositado em conta 
vinculada PMSP/SMDU com a denominação “Remuneração 
SP-Urbanismo Lellões OUCAB”; Art. 2º. A SMDU procederá o 
pagamento de 25% (vinte e cinco) do total previsto no item I, 
até o quinto dia útil, contados da data de liquidação de cada 
leilão, e os restantes 75%, divididos em até 10 (dez) parcelas 
mensais e sucessivas; Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação.

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2015-2-044

DEPARTAMENTO DO USO DO SOLO
ENDERECO:
PROCESSOS DA UNIDADE SMDU/DEUSO-G
2015-0.038.570-7 AIDA MARTINS CASIMIRO VARUZZI
DOCUMENTAL
EM VISTA DA DESISTENCIA POR PARTE DO INTERESSADO, 

FOLHAS 10,DO REFERIDO PROCESSO E, NADA MAIS HAVENDO 
A SER TRATADO NO PRESENTE;PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

 PORTARIA Nº 34/2015/SMDU.G. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, CONSIDERANDO o Decreto nº 55.392, de 12 de agosto de 
2014, que regulamentou a Lei nº 15.893, de 07 de novembro de 
2013; CONSIDERANDO ainda o disposto no art. 31 do mesmo 
decreto, que remete para portaria da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano a regulamentação da documentação 
que deve instruir os pedidos de obtenção de Certidão de pa-
gamento de Outorga Onerosa em CEPAC da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca, RESOLVE: Art. 1º. Para a obtenção 
da Certidão de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPACs, o 
interessado deverá apresentar no protocolo da SP-Urbanismo, 
requerimento instruído com os seguintes documentos: I. Se o 
interessado for pessoa física: a) cópias do RG e do CPF; b) um 
dos seguintes documentos: 1. matrícula do imóvel atualizada; 
ou, 2. termo de compromisso de compra e venda do imóvel, 
com reconhecimento de firma em cartório, e acompanhado 
de matrícula atualizada; c) documentação relativa aos Cer-
tificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs, na 
seguinte ordem: 1. Carta Solicitação, conforme o modelo Anexo 
I integrante desta Portaria, solicitando a obtenção de Certidão 
de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPACs e cálculo do 
número de CEPACs; 2. Carta de Aplicação de CEPACs, conforme 
o Anexo II integrante desta Portaria, relativa ao número dos 
CEPACs necessários; 3. Caso os CEPACs estejam em nome de 
terceiros, deverá ser apresentada, além da Carta de Aplicação 
mencionada no item 2 da alínea "c" deste inciso, a autoriza-
ção do terceiro, de acordo com o Anexo III integrante desta 
Portaria, para utilização de CEPACs e sua vinculação ao imóvel; 
d) tabela resumo contendo o(s) número(s) de contribuinte(s) e 
as respectivas áreas de escritura e reais; e) levantamento topo-
gráfico, assinado por profissional legalmente habilitado, com 
apresentação da correspondente Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART, informando a área real de terreno, a demarcação 
e número de contribuinte dos lotes objeto da proposta; II - se o 
interessado for pessoa jurídica, deverão ser apresentadas cópias 
do CPF e do RG do representante legal da empresa, acompa-
nhadas do contrato social e do número do CNPJ desta, bem 
como dos documentos referidos nas alíneas "b" a "e" do inciso 
I desta Portaria. Art. 2º. A SP-Urbanismo deverá, no prazo de 10 
(dez) dias úteis contados da data do protocolamento do pedido, 
validar ou não a respectiva ordem de prioridade na utilização 
dos estoques disponíveis, em face da documentação apresen-
tada. Art. 3º. A não apresentação, pelo interessado, dos docu-
mentos previstos nesta Portaria, exceto o previsto na letra d), 
no momento do protocolamento do pedido na SP-Urbanismo, 
implicará o indeferimento imediato do pedido pela Gerência 
de Operação Urbanas/GOU e, consequentemente, a perda da 
prioridade na utilização de estoques, sem a emissão de qual-
quer comunicado. Art. 4º. A partir da análise preliminar dos 
documentos referidos no item IV,a SP-Urbanismo poderá emitir, 
se necessário, um comunicado ao interessado, com aviso de re-
cebimento - AR, para que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da data de seu recebimento, forneça esclarecimentos 
complementares ou saneie eventuais dúvidas sobre a documen-
tação apresentada. Art. 5º. Desde que o interessado atenda ao 
comunicado referido no item anterior, poderá ser emitido um 
segundo comunicado para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
contados de seu recebimento, apresentar novos esclarecimen-
tos. Art. 6º. Para assegurar a prioridade o interessado deverá 
respeitar os prazos estabelecidos nos comunicados expedidos. 
Art. 7º. Finda a análise da documentação, encontrando-se em 
condições de aprovação, a SP-Urbanismo emitirá a Certidão de 
Pagamento de Outorga Onerosa em CEPACs, em 4 (quatro) vias, 
uma a ser encaminhada à Secretaria Municipal de Licenciamen-
to – SEL e a segunda ao interessado, a terceira para juntada ao 
respectivo processo e a última, por sua vez, permanecerá na 
SP-Urbanismo para controle do estoque. Art. 8º. A Certidão de 
Pagamento de Outorga Onerosa em CEPACs deverá conter, no 
mínimo, a área do lote – real ou constante na matrícula , a que 
for maior, e o respectivo número de contribuinte, bem como o 
setor e subsetor, a quantidade de CEPACs-R e/ou CEPACs–nR e 
a respectiva área adicional de construção adquirida, a categoria 
de uso da edificação, devendo ainda indicar a área adicional de 
construção destinada a unidades habitacionais incentivadas, 
se o caso, incluindo a data limite em que o interessado poderá 
exercer seu direito de preferência, conforme disposto no §4º 
do art. 46 da Lei nº 15.893/13. Art. 9º. A São Paulo Urbanismo/
GOU deverá, por meio de despacho fundamentado, indeferir o 
pedido, caso os prazos dos comunicados não sejam atendidos 
ou o processo administrativo não esteja em condições de apro-
vação após o atendimento dos comunicados. Art. 10. Caberá 
recurso hierárquico, no prazo de 15 (quinze) dias, das decisões 
de indeferimento proferidas nos processos administrativos de 
vinculação de CEPACs, endereçada ao Gerente da GOU, que o 
relatará, emitindo parecer que será encaminhado ao Diretor de 
Gestão e Finanças para prolatar decisão. Art. 11. Esta Portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação.

Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes. Autorização para 
emissão de NE. Em face dos elementos que instruem o presente 
e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão 
de NE, onerando a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.4.4.9
0.61.00.08, no valor de R$156.650,20 do orçamento vigente, 
conforme a reserva com transferência de recursos nº 15061, 
efetivada no processo administrativo nº 2015-0.013.321-0, 
em nome de AIRTON PATRICK, CPF nº 697.168.898-87, 
correspondente ao depósito complementar à oferta, visando à 
desapropriação de imóvel necessário à Operação Urbana Água 
Espraiada, parque linear, emboque da Avenida Lino de Moraes 
de Leme e Rodovia dos Imigrantes.

2014-0.003.754-5–MANOEL HOMEM VIEIRA – Ope-
ração Urbana Água Espraiada. Parque Linear. Emboque da 
Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes. 
Autorização para emissão de NE. Em face dos elementos que 
instruem o presente e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, 
AUTORIZO a emissão de NE, onerando a dotação nº 37.30.1
5.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor de R$228.076,75 
do orçamento vigente, conforme a reserva com transferência 
de recursos nº 15061, efetivada no processo administrativo nº 
2015-0.013.321-0, em nome de MANOEL HOMEM VIEIRA, 
CPF nº 111.277.598,68, correspondente ao depósito comple-
mentar à oferta, visando à desapropriação de imóvel necessário 
à Operação Urbana Água Espraiada, parque linear, emboque 
da Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes.

2014-0.051.490-4-DEUSDETE JOAQUIM MENDES – De-
sapropriação – Implantação de Núcleo Habitacional destinado 
a famílias de baixa renda – HIS Área 53 e Prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho. Autorização para emissão de NE. Em 
face dos elementos que instruem o presente e à luz do disposto 
no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão de NE, onerando 
a dotação nº 37.30.16.451.3002.3.357.4.4.90.61.00.08, no 
valor de R$1.770.654,21 do orçamento vigente, conforme a 
reserva com transferência de recursos efetivada no processo 
administrativo nº 2015-0.013.321-0, em nome de DEUSDETE 
JOAQUIM MENDES, CPF nº 246.818.138-77, correspondente 
ao depósito complementar à oferta, visando à desapropriação 
de imóvel necessário à implantação de núcleo habitacional 
destinado à famílias de baixa renda e ao prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho.

2014-0.051.506-4-AURELINO OZÓRIO DUARTE – Desa-
propriação – Implantação de Núcleo Habitacional destinado a 
famílias de baixa renda – HIS Área 54 A e Prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho. Autorização para emissão de NE. Em 
face dos elementos que instruem o presente e à luz do disposto 
no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão de NE, onerando 
a dotação nº 37.30.16.451.3002.3.357.4.4.90.61.00.08, no 
valor de R$1.166.913,79 do orçamento vigente, conforme a 
reserva com transferência de recursos efetivada no processo 
administrativo nº 2015-0.013.321-0, em nome de AURELINO 
OZÓRIO DUARTE, CPF nº 006.231.158-16, correspondente 
ao depósito complementar à oferta, visando à desapropriação 
de imóvel necessário à implantação de núcleo habitacional 
destinado à famílias de baixa renda e ao prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho.

2014-0.059.083-0–AMADEU JOSÉ DE BRITO – Ope-
ração Urbana Água Espraiada. Parque Linear. Emboque da 
Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes. 
Autorização para emissão de NE. Em face dos elementos que 
instruem o presente e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, 
AUTORIZO a emissão de NE, onerando a dotação nº 37.30.1
5.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor de R$85.244,42 
do orçamento vigente, conforme a reserva com transferência 
de recursos nº 15061, efetivada no processo administrativo nº 
2015-0.013.321-0, em nome de AMADEU JOSÉ DE BRITO, 
CPF nº 825.806.344-87, correspondente ao depósito comple-
mentar à oferta, visando à desapropriação de imóvel necessário 
à Operação Urbana Água Espraiada, parque linear, emboque 
da Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes.

2014-0.003.749-9–BRAZ PEREIRA DE LIMA – Ope-
ração Urbana Água Espraiada. Parque Linear. Emboque da 
Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes. 
Autorização para emissão de NE. Em face dos elementos que 
instruem o presente e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, 
AUTORIZO a emissão de NE, onerando a dotação nº 37.30.1
5.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor de R$264.672,76 
do orçamento vigente, conforme a reserva com transferência 
de recursos nº 15061, efetivada no processo administrativo nº 
2015-0.013.321-0, em nome de BRAZ PEREIRA DE LIMA, CPF 
nº 089.225.328-23, correspondente ao depósito complemen-
tar à oferta, visando à desapropriação de imóvel necessário à 
Operação Urbana Água Espraiada, parque linear, emboque da 
Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes.

2014-0.004.378-2–MÁRIO BERTAZZONI – Operação Ur-
bana Água Espraiada. Parque Linear. Emboque da Avenida Lino 
de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes. Autorização para 
emissão de NE. Em face dos elementos que instruem o presente 
e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão 
de NE, onerando a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.4.4.9
0.61.00.08, no valor de R$87.373,25 do orçamento vigente, 
conforme a reserva com transferência de recursos nº 15061, 
efetivada no processo administrativo nº 2015-0.013.321-0, 
em nome de MÁRIO BERTAZZONI, CPF nº 056.054.668-87, 
correspondente ao depósito complementar à oferta, visando à 
desapropriação de imóvel necessário à Operação Urbana Água 
Espraiada, parque linear, emboque da Avenida Lino de Moraes 
de Leme e Rodovia dos Imigrantes.

2014-0.059.098-8–TEREZINHA DA SILVA RIBEIRO – 
Operação Urbana Água Espraiada. Parque Linear. Emboque da 
Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes. 
Autorização para emissão de NE. Em face dos elementos que 
instruem o presente e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, 
AUTORIZO a emissão de NE, onerando a dotação nº 37.30.15
.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor de R$56.337,23 do 
orçamento vigente, conforme a reserva com transferência de re-
cursos nº 15061, efetivada no processo administrativo nº 2015-
0.013.321-0, em nome de TEREZINHA DA SILVA RIBEIRO, CPF 
nº 088.667.028-46, correspondente ao depósito complemen-
tar à oferta, visando à desapropriação de imóvel necessário à 
Operação Urbana Água Espraiada, parque linear, emboque da 
Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes.

2014-0.059.144-5–ANTÔNIO FERNANDO LOUREIRO 
DE CARVALHO – Operação Urbana Água Espraiada. Parque 
Linear. Emboque da Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodo-
via dos Imigrantes. Autorização para emissão de NE. Em face 
dos elementos que instruem o presente e à luz do disposto 
no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão de NE, onerando a 
dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor 
de R$103.335,57 do orçamento vigente, conforme a reserva 
com transferência de recursos nº 15061, efetivada no processo 
administrativo nº 2015-0.013.321-0, em nome de ANTÔNIO 
FERNANDO LOUREIRO DE CARVALHO, CPF nº 127.015.288-
28, correspondente ao depósito complementar à oferta, visando 
à desapropriação de imóvel necessário à Operação Urbana 
Água Espraiada, parque linear, emboque da Avenida Lino de 
Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes.

2013-0.012.605-8–ISAEL RODRIGUES DE SOUZA – De-
sapropriação – Prolongamento da Avenida Roberto Marinho. 
Autorização para emissão de NE. Em face dos elementos que 
instruem o presente e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, 
AUTORIZO a emissão de NE, onerando a dotação nº 37.30.1
5.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor de R$126.534,99 
do orçamento vigente, conforme a reserva com transferência 
de recursos efetivada no processo administrativo nº 2015-
0.013.321-0, em nome de ISAEL RODRIGUES DE SOUZA, CPF 
nº 420.796.405-34, correspondente ao depósito complemen-
tar à oferta, visando à desapropriação de imóvel necessário ao 
prolongamento da Avenida Roberto Marinho.

2013-0.012.712-7–IGREJA EVANGÉLICA HOLINESS 
DO BRASIL – Desapropriação – Prolongamento da Avenida 
Roberto Marinho. Autorização para emissão de NE. Em face 
dos elementos que instruem o presente e à luz do disposto 

CNPJ nº 00.000.000/9006-99, correspondente ao depósito 
complementar à oferta, visando à desapropriação de imóvel 
necessário à Operação Urbana Água Espraiada, parque linear, 
emboque da Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos 
Imigrantes.

2014.0.066.105-2–FLÁVIO OSÓRIO DE CAMPOS – Pa-
gamento de honorários de Perito Judicial na desapropriação 
de autos nº 1006850-06.2014.8.26.0053–5ª VFP. Autorização 
para emissão de NE. Em face dos elementos que instruem o 
presente, notadamente a cópia da decisão judicial de fls. 23/24, 
bem como a manifestação de Desap 11 à fls. 27 e da Divisão 
Técnica de Contabilidade à fls. 33, e à luz do disposto no Dec. 
55.839/15 e na Portaria nº 7/15-SNJ, AUTORIZO a emissão de 
NE, onerando a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.3.3.90.36.
00.08, no valor de R$7.986,71 do orçamento vigente, conforme 
nota de reserva de recursos de fls. 32, em nome de FLÁVIO 
OSÓRIO DE CAMPOS, CPF 065.025.678-60, correspondente 
aos honorários periciais definitivos.

2014.0.310.785-4–JOSÉ ZARIF NETO – Pagamento de 
honorários de Perito Judicial na desapropriação de autos nº 
1044523-33.2014.8.26.0053–8ª VFP. Autorização para emis-
são de NE. Em face dos elementos que instruem o presente, 
notadamente a cópia da decisão judicial de fls. 17, bem como 
a manifestação de Desap 11 à fls. 18 e da Divisão Técnica de 
Contabilidade à fls. 22, e à luz do disposto no Dec. 55.839/15 e 
na Portaria nº 7/15-SNJ, AUTORIZO a emissão de NE, onerando 
a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.3.3.90.36.00.08, no 
valor de R$1.915,96 do orçamento vigente, conforme nota de 
reserva de recursos de fls. 21, em nome de JOSÉ ZARIF NETO, 
CPF 116.487.868-98, correspondente aos honorários periciais 
definitivos.

2015.0.010.052-4–FLÁVIO OSÓRIO DE CAMPOS – Pa-
gamento de honorários de Perito Judicial na desapropriação de 
autos nº 1006609-32.2014.8.26.0053–4ª VFP. Autorização para 
emissão de NE. Em face dos elementos que instruem o presente, 
notadamente a cópia da decisão judicial de fls. 04, bem como 
a manifestação de Desap 11 à fls. 05 e da Divisão Técnica de 
Contabilidade à fls. 19, e à luz do disposto no Dec. 55.839/15 e 
na Portaria nº 7/15-SNJ, AUTORIZO a emissão de NE, onerando 
a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.3.3.90.36.00.08, no 
valor de R$4.270,85 do orçamento vigente, conforme nota de 
reserva de recursos de fls. 18, em nome de FLÁVIO OSÓRIO DE 
CAMPOS, CPF 065.025.678-60, correspondente aos honorá-
rios periciais arbitrados.

2014.0.176.512-9–JUAREZ PANTALEÃO – Pagamento 
de honorários de Perito Judicial na desapropriação de autos nº 
1022883-71.2014.8.26.0053–5ª VFP. Autorização para emissão 
de NE. Em face dos elementos que instruem o presente, nota-
damente a cópia da decisão judicial de fls. 15/16, bem como 
a manifestação de Desap 11 à fls. 19 e da Divisão Técnica de 
Contabilidade à fls. 23, e à luz do disposto no Dec. 55.839/15 e 
na Portaria nº 7/15-SNJ, AUTORIZO a emissão de NE, onerando 
a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.3.3.90.36.00.08, no 
valor de R$3.408,65 do orçamento vigente, conforme nota de 
reserva de recursos de fls. 22, em nome de JUAREZ PANTA-
LEÃO, CPF nº 050.179.628-24, correspondente aos honorários 
periciais definitivos.

2015.0.031.010-3–JOSÉ MENDES FILHO – Pagamento 
de honorários de Perito Judicial na desapropriação de autos 
nº 1024529-19.2014.8.26.0053–4ª VFP. Autorização para emis-
são de NE. Em face dos elementos que instruem o presente, 
notadamente a cópia da decisão judicial de fls. 02, bem como 
a manifestação de Desap 11 à fls. 08 e da Divisão Técnica de 
Contabilidade à fls. 15, e à luz do disposto no Dec. 55.839/15 e 
na Portaria nº 7/15-SNJ, AUTORIZO a emissão de NE, onerando 
a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.3.3.90.36.00.08, no 
valor de R$10.984,32 do orçamento vigente, conforme nota 
de reserva de recursos de fls. 14, em nome de JOSÉ MENDES 
FILHO, CPF 116.451.648-53, correspondente aos honorários 
periciais definitivos.

2015.0.054.598-4–IRINEU ROBERTO TARDELLI – Paga-
mento de honorários de Perito Judicial na desapropriação de 
autos nº 1022919-16.2014.8.26.0053–4ª VFP. Autorização para 
emissão de NE. Em face dos elementos que instruem o presente, 
e à luz do disposto no Dec. 55.839/15 e na Portaria nº 7/15-SNJ, 
AUTORIZO a emissão de NE, onerando a dotação nº 37.30.
15.451.3009.5.100.3.3.90.36.00.08, no valor de R$4.500,00 
do orçamento vigente, conforme nota de reserva de recursos 
de fls. 09, em nome de IRINEU ROBERTO TARDELLI, CPF 
004.036.958-72, correspondente aos honorários periciais arbi-
trados em Juízo, consoante decisão judicial de fls. 6.

2013-0.319.156-0-FELISBINA MARIA DE ANDRADE – 
Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João 
Dias. Autorização para emissão de NE. Em face dos elementos 
que instruem o presente e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, 
AUTORIZO a emissão de NE, onerando a dotação nº 37.30
.15.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor de R$752,44 
do orçamento vigente, conforme a reserva com transferência 
de recursos nº 15061, efetivada no processo administrativo 
nº 2015-0.013.321-0, em nome de FELISBINA MARIA DE 
ANDRADE, CNPJ nº 00.000.000/9006-99, correspondente ao 
depósito complementar à oferta, visando à desapropriação de 
imóvel necessário ao prolongamento da Avenida Chucri Zaidan 
até a Avenida João Dias.

2014-0.051.622-2-AMÁLIA MOSKEN – Desapropriação 
– Implantação de Núcleo Habitacional destinado a famílias 
de baixa renda – HIS Área 56 B e Prolongamento da Avenida 
Roberto Marinho. Autorização para emissão de NE. Em face 
dos elementos que instruem o presente e à luz do disposto 
no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão de NE, onerando a 
dotação nº 37.30.16.451.3002.3.357.4.4.90.61.00.08, no valor 
de R$337,52 do orçamento vigente, conforme a reserva com 
transferência de recursos efetivada no processo administrativo 
nº 2015-0.013.321-0, em nome de AMÁLIA MOSKEN, CNPJ 
nº 00.000.000/9006-99, correspondente ao depósito comple-
mentar à oferta, visando à desapropriação de imóvel necessário 
à implantação de núcleo habitacional destinado à famílias de 
baixa renda e ao prolongamento da Avenida Roberto Marinho.

2014-0.270.513-8-CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA – De-
sapropriação – Implantação de Núcleo Habitacional destinado 
a população de baixa renda – HIS Área 54 B e Prolongamento 
da Avenida Roberto Marinho. Autorização para emissão de 
NE. Em face dos elementos que instruem o presente e à luz 
do disposto no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão de NE, 
onerando a dotação nº 37.30.16.451.3002.3.357.4.4.90.61.00.0
8, no valor de R$169.835,72 do orçamento vigente, conforme 
a reserva com transferência de recursos efetivada no processo 
administrativo nº 2015-0.013.321-0, em nome de CÉLIA RE-
GINA DE OLIVEIRA, CPF nº 171.023.698-16, correspondente 
ao depósito complementar à oferta, visando à desapropriação 
de imóvel necessário à implantação de núcleo habitacional 
destinado à população de baixa renda e ao prolongamento da 
Avenida Roberto Marinho.

2014-0.059.123-2–LEONARDO RAMOS DA SILVA – 
Operação Urbana Água Espraiada. Parque Linear. Emboque da 
Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes. 
Autorização para emissão de NE. Em face dos elementos que 
instruem o presente e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, 
AUTORIZO a emissão de NE, onerando a dotação nº 37.30.1
5.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor de R$262.628,54 
do orçamento vigente, conforme a reserva com transferência 
de recursos nº 15061, efetivada no processo administrativo 
nº 2015-0.013.321-0, em nome de LEONARDO RAMOS DA 
SILVA, CPF nº 698.888.178-68, correspondente ao depósito 
complementar à oferta, visando à desapropriação de imóvel 
necessário à Operação Urbana Água Espraiada, parque linear, 
emboque da Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos 
Imigrantes.

2014-0.051.363-0–AIRTON PATRICK – Operação Urbana 
Água Espraiada. Parque Linear. Emboque da Avenida Lino de 

no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão de NE, onerando a 
dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor 
de R$1.270,77 do orçamento vigente, conforme a reserva 
com transferência de recursos nº 15061, efetivada no processo 
administrativo nº 2015-0.013.321-0, em nome de CÂNDIDA 
PIRES DA SILVA, CPF nº 092.995.748-20, correspondente ao 
depósito complementar à oferta, visando à desapropriação de 
imóvel necessário ao prolongamento da Avenida Chucri Zaidan 
até a Avenida João Dias.

2014-0.066.172-9–FLÁVIO FERNANDO DE FIGUEI-
REDO – Pagamento de honorários de Perito Judicial na desa-
propriação de autos nº 1006866-57.2014.8.26.0053–2ª VFP. 
Autorização para emissão de NE. Em face dos elementos que 
instruem o presente, notadamente a cópia da decisão judicial 
de fls. 24, bem como a manifestação de Desap 11 à fls. 26 e da 
Divisão Técnica de Contabilidade à fls. 28, e à luz do disposto 
no Dec. 55.839/15 e na Portaria nº 7/15-SNJ, AUTORIZO a emis-
são de NE, onerando a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.3.
3.90.36.00.08, no valor de R$2.587,81 do orçamento vigente, 
conforme nota de reserva de recursos de fls. 27, em nome de 
FLÁVIO FERNANDO DE FIGUEIREDO, CPF nº 023.229.888-
20, correspondente aos honorários periciais definitivos.

2014-0.320.752-2–PAULO PALMIERI MAGRI – Paga-
mento de honorários de Perito Judicial na desapropriação de 
autos nº 1046129-96.2014.8.26.0053–8ª VFP. Autorização 
para emissão de NE. Em face dos elementos que instruem o 
presente, notadamente a cópia da decisão judicial de fls. 15, 
bem como a manifestação de Desap 11 à fls. 16 e da Divisão 
Técnica de Contabilidade à fls. 18, e à luz do disposto no Dec. 
55.839/15 e na Portaria nº 7/15-SNJ, AUTORIZO a emissão de 
NE, onerando a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.3.3.90.36
.00.08, no valor de R$1.911,46 do orçamento vigente, confor-
me nota de reserva de recursos de fls. 17, em nome de PAULO 
PALMIERI MAGRI, CPF 105.413.248-88, correspondente aos 
honorários periciais definitivos.

2014-0.059.168-2–RN INCORPORADORA E CONS-
TRUTORA LTDA. – Operação Urbana Água Espraiada. Parque 
Linear. Emboque da Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia 
dos Imigrantes. Autorização para emissão de NE. Em face 
dos elementos que instruem o presente e à luz do disposto 
no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão de NE, onerando 
a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no 
valor de R$2.160.715,85 do orçamento vigente, conforme a 
reserva com transferência de recursos nº 15061, efetivada no 
processo administrativo nº 2015-0.013.321-0, em nome de 
RN INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., CNPJ nº 
45.569.100/0001-71, correspondente ao depósito comple-
mentar à oferta, visando à desapropriação de imóvel necessário 
à Operação Urbana Água Espraiada, parque linear, emboque 
da Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes.

2014.0.070.622-6–CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA – 
Pagamento de honorários de Perito Judicial na desapropriação 
de autos nº 1007354-12.2014.8.26.0053–9ª VFP. Autorização 
para emissão de NE. Em face dos elementos que instruem o 
presente, notadamente a cópia da decisão judicial de fls. 27, 
bem como a manifestação de Desap 12 à fls. 28 e da Divisão 
Técnica de Contabilidade à fls. 30, e à luz do disposto no Dec. 
55.839/15 e na Portaria nº 7/15-SNJ, AUTORIZO a emissão de 
NE, onerando a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.3.3.90.36
.00.08, no valor de R$7.261,05 do orçamento vigente, confor-
me nota de reserva de recursos de fls. 29, em nome de CARLOS 
ROBERTO DE ALMEIDA, CPF 024.725.788-57, corresponden-
te aos honorários periciais definitivos.

2014.0.063.888-3–LUIZ PAULO GIÃO DE CAMPOS – 
Pagamento de honorários de Perito Judicial na desapropriação 
de autos nº 1006745-29.2014.8.26.0053–14ª VFP. Autorização 
para emissão de NE. Em face dos elementos que instruem o 
presente, notadamente a cópia da decisão judicial de fls. 29/30, 
bem como a manifestação de Desap 11 à fls. 31 e da Divisão 
Técnica de Contabilidade à fls. 33, e à luz do disposto no Dec. 
55.839/15 e na Portaria nº 7/15-SNJ, AUTORIZO a emissão de 
NE, onerando a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.3.3.90.3
6.00.08, no valor de R$4.130,91 do orçamento vigente, con-
forme nota de reserva de recursos de fls. 32, em nome de LUIZ 
PAULO GIÃO DE CAMPOS, CPF 485.809.108-20, correspon-
dente aos honorários periciais definitivos.

2014-0.059.244-1–OSVALDO BELFIORE – Operação Ur-
bana Água Espraiada. Parque Linear. Emboque da Avenida Lino 
de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes. Autorização para 
emissão de NE. Em face dos elementos que instruem o presente 
e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão 
de NE, onerando a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.4.4.9
0.61.00.08, no valor de R$165.980,10 do orçamento vigente, 
conforme a reserva com transferência de recursos nº 15061, 
efetivada no processo administrativo nº 2015-0.013.321-0, 
em nome de OSVALDO BELFIORE, CPF nº 096.896.138-04, 
correspondente ao depósito complementar à oferta, visando à 
desapropriação de imóvel necessário à Operação Urbana Água 
Espraiada, parque linear, emboque da Avenida Lino de Moraes 
de Leme e Rodovia dos Imigrantes.

2013-0.266.611-4–JOSÉ DE SOUSA LEAL – Prolon-
gamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias. 
Autorização para emissão de NE. Em face dos elementos que 
instruem o presente e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, 
AUTORIZO a emissão de NE, onerando a dotação nº 37.30.1
5.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor de R$25.781,26 
do orçamento vigente, conforme a reserva com transferência 
de recursos nº 15061, efetivada no processo administrativo nº 
2015-0.013.321-0, em nome de JOSÉ DE SOUSA LEAL, CPF nº 
013.926.538-43, correspondente ao depósito complementar à 
oferta, visando à desapropriação de imóvel necessário ao pro-
longamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias.

2014.0.289.031-8–SHUNJI NASSUNO – Pagamento de 
honorários de Perito Judicial na desapropriação de autos nº 
1042632-74.2014.8.26.0053–2ª VFP. Autorização para emis-
são de NE. Em face dos elementos que instruem o presente, 
notadamente a cópia da decisão judicial de fls. 15, bem como 
a manifestação de Desap 11 à fls.16 e da Divisão Técnica de 
Contabilidade à fls. 18, e à luz do disposto no Dec. 55.839/15 e 
na Portaria nº 7/15-SNJ, AUTORIZO a emissão de NE, onerando 
a dotação nº 37.30.16.451.3002.3.357.3.3.90.36.00.08, no 
valor de R$2.537,89 do orçamento vigente, conforme nota de 
reserva de recursos de fls. 17, em nome de SHUNJI NASSUNO, 
CPF 036.130.118-91, correspondente aos honorários periciais 
definitivos.

2014-0.004.341-3-MÁRIO BERTAZZONI – Operação Ur-
bana Água Espraiada. Parque Linear. Emboque da Avenida Lino 
de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes. Autorização para 
emissão de NE. Em face dos elementos que instruem o presente 
e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, AUTORIZO a emissão 
de NE, onerando a dotação nº 37.30.15.451.3009.5.100.4.4.9
0.61.00.08, no valor de R$219.165,64 do orçamento vigente, 
conforme a reserva com transferência de recursos nº 15061, 
efetivada no processo administrativo nº 2015-0.013.321-0, 
em nome de MÁRIO BERTAZZONI, CPF nº 056.054.668-87, 
correspondente ao depósito complementar à oferta, visando à 
desapropriação de imóvel necessário à Operação Urbana Água 
Espraiada, parque linear, emboque da Avenida Lino de Moraes 
de Leme e Rodovia dos Imigrantes.

2014-0.070.696-0–SEBASTIÃO COMPARATO – Ope-
ração Urbana Água Espraiada. Parque Linear. Emboque da 
Avenida Lino de Moraes de Leme e Rodovia dos Imigrantes. 
Autorização para emissão de NE. Em face dos elementos que 
instruem o presente e à luz do disposto no Dec. 55.839/15, 
AUTORIZO a emissão de NE, onerando a dotação nº 37.30.15
.451.3009.5.100.4.4.90.61.00.08, no valor de R$1.164.932,61 
do orçamento vigente, conforme a reserva com transferência 
de recursos nº 15061, efetivada no processo administrativo nº 
2015-0.013.321-0, em nome de SEBASTIÃO COMPARATO, 
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 PROCESSO: 2013-0.018.429-5
DESPACHO DO SECRETÁRIO
APURAÇÃO PRELIMINAR
À vista dos elementos constantes no processo adminis-

trativo nº 2013-0.018.429-5, e em especial a manifestação da 
Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, DETERMINO O 
ARQUIVAMENTO do presente feito, com fundamento no art. 
102, II do Decreto 43.233/03, uma vez que não restou compro-
vada a existência de responsabilização funcional na apuração 
preliminar.

PROCESSO: 2012-0.095.954-6
DESPACHO DO SECRETÁRIO
APURAÇÃO PRELIMINAR
À vista dos elementos constantes no processo nº 2012-

0.095.954-6 e em especial da manifestação da Assessoria 
Jurídica desta Pasta, que acolho, determino o encaminhamento 
do expediente à PROCED, com fundamento no art. 102, III, “a” 
do Decreto 43.233/03, por existirem indícios de ocorrência de 
responsabilidade funcional.

PROCESSO: 2015-0.017.306-8
DESPACHO DO SECRETÁRIO
APURAÇÃO PRELIMINAR
À vista do constante no presente processo e considerando 

a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, 
determino a remessa dos autos à PROCED, com fundamento 
na norma inscrita no artigo 102, III, c, do Decreto Municipal 
43.233/2003.

PROCESSO: 2014-0.353.899-5
DESPACHO DO SECRETÁRIO
APURAÇÃO PRELIMINAR
À vista do constante no presente processo e considerando 

a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, 
determino a remessa dos autos à PROCED, com fundamento 
na norma inscrita no artigo 102, III, do Decreto Municipal 
43.233/2003.

 HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO 
DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

 H.M.M.E. DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFEL-
DER SILVA

DESPACHO
Processo nº. 2014-0.320.292-0 - I.Nos termos do disposto 

no artigo 16 do Decreto nº. 48.592 de 06 de agosto de 2007 
e considerando a manifestação da Seção Técnica de Contabi-
lidade às fls. retro, APROVO a prestação de contas do processo 
de adiantamento nº. 2014-0.320.292-0, em nome de Leandro 
Borges Norinho, referente ao período de novembro de 2014, no 
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

 COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE

 DESPACHO DA COORDENADORA
2014-0.302.061-9
I - À vista dos elementos contidos no presente, nos termos 

da competência delegada pela Portaria nº. 1.021/2013-SMS.G 
c/c Portaria 2.752/2014-SMS-G/CGP/NCC e com fundamento 
nos artigos 19 e 20 da Lei Municipal nº. 13.278/2002 c/c os 
artigos 1º e 3º do Decreto nº. 46.662/2005 e nas disposições 
contidas no Decreto nº. 43.406/2003, AUTORIZO a abertura de 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada 
pela 3ª Comissão Permanente de Licitação desta COVISA, cons-
tituída pela Portaria nº. 1.643/2014-SMS.G, com a minuta de 
Edital juntada às fls. 63/70, visando à Aquisição de MATERIAIS 
DIVERSOS PARA USO LABORATORIAL conforme requisições n°s 
4572014 e 4932014 de fls. 02/08.

 COVISA - GABINETE
2011-0.114.574-5
WILMA TIEMI MIYAKE MORIMOTO Coordenadora da Vi-

gilância em Saúde, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Portaria nº 2.752/2014 - SMS.G/CGP/NCC, e à vista do que 
consta no processo administrativo nº 2011-0.114.574-5:

RESOLVE:
Constituir Comissão de Apuração Preliminar, composta 

pelos seguintes servidores: EVANISE SEGALA DE ARAÚJO, 
Especialista em Saúde - Médica Veterinária, RF nº 570.627-
1, na qualidade de Presidente; ELIANA MARIA RINALDI 
VIEIRA MARCONDES, Especialista em Saúde - Nutricionista, 
RF nº 550.107-5 e LUIZ CLÁUDIO FERREIRA ESPÍNDOLA , 
Especialista em Saúde , Médico RF 561.350-7 na qualidade 
de Comissários, para nos termos do que dispõe o artigo 201 
da Lei nº 8989/79, com a redação que lhe foi dada pela Lei 
nº 13.519/2003, combinado com os artigos 98 a 101 do De-
creto nº 43.233/2003, apurar os fatos noticiados no processo 
administrativo nº 2011.0.114.574-5, apresentando relatório 
conclusivo,no prazo de 20 dias, contados da data da publicação.

 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E 
SERVIÇO DE INTERESSE DA SAÚDE

A Gerência de Vigilância de Produtos e Serviços de Inte-
resse da Saúde - COVISA/SMS, de acordo com o disposto no 
art. 1º, inciso IV, art. 140 e 145 da Lei Municipal nº 13.725 de 
09/01/2004, torna públicos os seguintes despachos e procedi-
mentos administrativos de infração sanitária:

RECURSO EM 1ª INSTÂNCIA AO AUTO DE MULTA
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Auto de 

Multa / Despacho
2012-0.044.928-0 / Cinemark Brasil S/A / Rua Gonçalves 

Crespo, s/n / 66-024.052-1 / Indefiro
2014-0.093.002-9 / Allpharma Farmácia de Manipulação 

Ltda Epp / Rua Aracê, 158 / 66-027.773-5 / Indefiro
2014-0.295.719-6 / Biotech Diagnóstica Comercial Ltda Me 

/ Rua Aluisio Azevedo. 306 / 66-026.661-0 / Indefiro
2014-0.035.584-9 / Clinica de Nefrologia Santa Rita Ltda / 

Rua Cubatão, 1033 / 66-012.209-0.
O recurso ao Auto de Multa n° 66-012.209-0 deixa de 

ser apreciado por ter sido apresentado intempestivamente / 
Fernando Escudero OAB/SP 303.073 / Marco Antonio Ziebarth 
OAB/SP 296.852

 COVISA - GABINETE
2013-0.258.392-8
À vista dos elementos constantes do presente e, em espe-

cial, da manifestação de fls. 68/69 e 73/74, deixo de receber o 
recurso em 3° instância interposto por CENESUL -CENTRO DE 
NEFROLOGIA ZONA SUL LTDA em face do auto de multa n° 
66-027.121-4, tendo em vista não se enquadrar nas hipóteses 
previstas no art. 142 da Lei Municipal 13.725/2004, combinado 
com o parágrafo único , art. 30 do Decreto Municipal 50.079/08 
pois encontram-se encerradas as instâncias administrativas 
cabíveis.

 COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE

SUBGERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DE MEDICA-
MENTOS

COMUNICADO SG MED Nº. 13/2015
A Coordenação de Vigilância em Saúde do Município de 

São Paulo -COVISA/SMS, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo Código Sanitário Municipal, Lei 13.725/2004, comunica:

ANEXO II – INTEGRANTE DA PORTARIA Nº 34, DE 10 DE 
MARÇO DE 2015

Autorização de Aplicação de CEPACs de Terceiros - OPERA-
ÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE CEPACs
(Nome da empresa proprietária dos CEPACs), sociedade 

inscrita no CNPJ sob nº (número do CNPJ da empresa proprie-
tária dos CEPACs), com sede na Cidade de (nome da cidade), 
Estado de (nome do Estado), com sede na rua (nome da rua), 
neste ato representada por seu representante legal, Sr(a) (nome 
do representante legal, nacionalidade, estado civil, profissão, 
RG, CPF), residente à rua (nome da rua), disponibiliza (quan-
tidade de CEPACs, distinguindo CEPAC-R e CEPAC-nR) de sua 
propriedade à(s) empresa(s) (nome da empresa interessada/
empreendedor, em nome da qual está o Processo Administra-
tivo correspondente e que solicita a participação na Operação 
Urbana Consorciada Água Branca, inscrita(s) no CNPJ sob nº 
(número do CNPJ da empresa interessada), com sede na rua 
(endereço da empresa interessada), neste ato representada por 
seu representante legal (nome do representante legal, naciona-
lidade, estado civil, profissão, RG, CPF).

A quantidade de Certificados de Potencial Adicional de 
Construção - CEPACs acima referida será utilizada na vincula-
ção dos mesmos aos imóveis abaixo descritos e identificados:

• Nº de contribuinte
• Nº da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de 

Imóveis
• Endereço
As empresas acima citadas assinam a presente autori-

zação como intervenientesanuentes e autorizam a São Paulo 
Urbanismo - SP-Urbanismo, inscrita no CNPJ sob nº 43.336.288-
0001/82, com sede à rua São Bento 405, 15º andar, a vincular 
(quantidade de CEPACs) Certificados de Potencial Adicional de 
Construção aos imóveis acima relacionados.

A vinculação ora autorizada deverá se dar nos termos do 
Processo Administrativo (nº do processo específico que trata 
da vinculação de CEPACs) e segue o disposto no § 3º do artigo 
230 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2015 (Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo) e nos artigos 30 a 35 
do Decreto nº 55.392, de 12 de agosto de 2014.O presente 
mandato tem prazo de um ano, encerrando-se, porém, tão logo 
seja efetivada a vinculação dos CEPACs aos referidos imóveis.

Local e data
Assinaturas com firma reconhecida (interveniente/anuente)
Assinatura do proponente ou procurador com firma reco-

nhecida

 COMISSÃO DE PROTEÇÃO À PAISAGEM 
URBANA

 ATO DO PRESIDENTE
DESPACHO SMDU.CPPU/015/2015
Processo Nº 2014-0.256.836-0
INTERESSADO: MIX COMUNICAÇÃO INTEGRADA
LOCAL: VÁRIOS
ASSUNTO: EVENTO “SORRISO PARA TODOS”
PROCESSO INDEFERIDO
Trata o presente de solicitação apresentada pelo inte-

ressado à Comissão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU 
para aprovação do evento “Sorriso Para Todos”, previsto para 
acontecer entre os dias 21 de março a 15 de junho de 2015 em 
diversos locais do Município de São Paulo. A exposição propõe 
trazer para São Paulo vinte e uma peças em formato de sorriso 
que serão customizadas por artistas convidados.A Comissão 
de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU, em sua 44ª Reunião 
Ordinária, realizada no dia 25 de fevereiro de 2015 deliberou, 
por 10 (dez) votos favoráveis, 01 (um) voto contrário e 01 (uma) 
abstenção, pelo indeferimento do evento “Sorriso para Todos”, 
por não apresentar finalidade cultural, o que contraria o artigo 
19 da Lei nº 14.223/2006.

Nota: Republicado por ter saído com incorreções.

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2015-2-044

COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE
ENDERECO: RUA SANTA ISABEL, 181
PROCESSOS DA UNIDADE SMS/COVISA/GVISAM/ST
2013-0.357.478-7 COMPANHIA DAS ROSAS SERVICOS 

DE LAVANDERIA LTDA EP
DOCUMENTAL
AS IRREGULARIDADES APONTADAS NO AUTO DE INFRA-

CAO SERIE G - 07282 FORAM SANADAS. ARQUIVE-SE.
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUDESTE
ENDERECO: RUA PADRE MARCHETTI, 557
PROCESSOS DA UNIDADE SMS/CRS-SE/SUVIS
2013-0.350.355-3 R.A.NUNES DA SILVA ACOUGUE - 

ME
DOCUMENTAL
ARQUIVE-SE PROCESSO CORRETAMENTE PAGINADO COM 

44 FOLHAS
2014-0.101.060-8 COMPANHIA BRASILEIRA DE DIS-

TRIBUICAO
DOCUMENTAL
ARQUIVE-SE PROCESSO CORRETAMENTE PAGINADO COM 

109 FOLHAS
2014-0.166.925-1 PICANHARIA MADRE DE DEUS LTDA
DOCUMENTAL
ARQUIVE-SE PROCESSO CORRETAMENTE PAGINADO COM 

28 FOLHAS

 PROCESSO: 2013-0.218.047-5
PORTARIA Nº 466/2015-SMS.G
O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribui-

ções legais e,
Considerando o Termo de Contrato nº 160/2013-SMS-1/

Contratos, firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde e 
a Empresa NEC LATIN AMERICA S.A, que tem como objeto a 
locação de sistema de PABX com DDR para a sede do gabinete 
da Secretaria Municipal da Saúde.

Considerando a necessidade de disciplinar a Gestão, Fis-
calização, Supervisão e Controle dos serviços prestados, nos 
termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 54.873/2014, de 
25/02/2014.

RESOLVE:
I – Designar para a Gestão do Contrato as unidades Ad-

ministrativas - Divisão de Suportes e Serviços e Divisão de 
Contratos.

II – Designar a servidora DAPHNE FRAGOSO CAMARGO 
508.527-6 como Fiscal do Contrato, que será responsável pela 
verificação da conformidade dos serviços com o objeto do Con-
trato, de forma a assegurar o exato cumprimento.

Unidade/Nome/RF
SMS 1 – Divisão Administrativa - DAPHNE FRAGOSO CA-

MARGO 508.527-6

 PROCESSO: 2012-0.338.293-2
DESPACHO DO SECRETÁRIO
APURAÇÃO PRELIMINAR
À vista do constante no presente processo administrativo e 

da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho 
como razões de decidir, determino, com fundamento na norma 
inscrita no artigo 102, II, do Decreto Municipal 43.233/2003, 
o arquivamento do feito, por força de restar inviabilizado o 
exercício da pretensão punitiva por parte da Administração, 
pelo fato de não existirem indícios suficientes para aplicação 
de penalidade. 

ANEXO I – INTEGRANTE DA PORTARIA Nº 34, DE 10 DE MARÇO DE 2015. 
 

CARTA MODELO 
DECLARAÇÃO:  
Nome ou Razão Social:  
CNPJ/CPF:  
Endereço:  
Nº dos Contribuintes : 
Nº das Matriculas: 
Setor da Operação Urbana  
Solicita: (Área Adicional de Construção1 );  

1 inserir o uso: Residencial,  Residencial Incentivado, Não-Residencial ou  Uso Misto  
 

Vem, pela presente, declarar que opta pelo disposto na Lei nº 15.893, de 07 de 
novembro de 2013, cuja previsão de outorga onerosa em CEPACs foi calculada 
conforme abaixo segue:  
 

CÁLCULO DA QUANTIDADE DE CEPACs: 
 
I - potencial adicional de construção pelo aumento do coeficiente de 
aproveitamento:

 Cálculo da área construída computável adicional (Aca): 

Aca = (Ato x Cproj) - (Ato X CB) 
(no caso de uso misto as Aca(s) deverão ser calculadas separadamente, mesmo estando em um 

único edifício.) 
 

II - Cálculo da quantidade necessária de CEPACs para construção adicional: 
(Qcp)

(no caso de uso misto ou residencial incentivado apresentar o Qad relativo a cada uso) 

 
Qcp =Quantidade de CEPACs a serem apresentados 

Qcp = Aca : Fe 
(no caso de uso misto ou residencial incentivado apresentar o Qcp relativo a cada uso)

 

Onde:  
Aca = Área construída adicional;  
Ato = Área do terreno anterior à doação para melhoramentos viários previstos  
na Lei nº 15.893/2013; 
Cproj = Coeficiente de Aproveitamento Máximo do lote (não superior a 4,0 X);   
Cbas = Coeficiente de aproveitamento básico da zona, segundo lei 13.885/04; 
Fe = Fator de equivalência em CEPACs (ver Quadro III anexo alei 15.893/13) 
Qcp = Quantidade de CEPACs a ser recolhida. 

III – Calculo dos incentivos em área adicional de construção computável (Iac): 
 

 
a) Incentivos previstos no §5º do artigo 10º da lei 15.893/13: doação de áreas 

destinadas a melhoramentos públicos descritos no Mapa IV e no Quadro I:  
 

Admp = Área doada para melhoramento público X 1,0 
 

b) Incentivos previstos no inciso I do artigo 25 da lei 15.893/13 – áreas não 
computáveis: 
 

Acc1 =  das áreas comuns de circulação 
(até o limite de 20% da área construída computável de cada pavimento (ver alíneas “a”, “b” e 
“c” do inciso I do artigo 25) 
 

c) Incentivos previstos no inciso II do artigo 25 da lei 15.893/13 – áreas não 
computáveis: 

Acc2 = das áreas comuns de circulação 
(até os limites fixados no Quadro V, sobre a área construída computável de cada pavimento 
(ver alíneas “a” e “b” do inciso II: 
Acc2 = 0%, quando QT 25m² por unidade habitacional; 
Acc2 = 10%, quanto 25,00m² > QT>20,00m² 
Acc2 = 20%, quando QT  20,00m²) 
 

d) Incentivos previstos no inciso III do artigo 25 da lei 15.893/13 – áreas não 
computáveis: 
 

AnR=  das áreas de comércio e serviços 
(até o limite de 50% da área do lote, quando situadas no pavimento térreo com 
acesso direto e abertura aos logradouros). 

e) Incentivos previstos no inciso IV do artigo 25 da lei 15.893/13 – áreas não 
computáveis: 

Abt =  das áreas de balcões e terraços 
(até o limite de 5% da área do lote por pavimento) 
 

f) Incentivos previstos no inciso V do artigo 25 da lei 15.893/13 – áreas não 
computáveis: 
 

Apl =  das áreas de pavimento livre 
(até o limite de 30% da área de no máximo dois pavimentos por edifício) 
 

g) Incentivos previstos no inciso VI do artigo 25 da lei 15.893/13 – áreas não 
computáveis: 
 

Alz =  das áreas de lazer 
(até o limite de 50% da área do lote) 
 

h) Incentivos previstos no artigo 28 da lei 15.893/13 – áreas destinadas à fruição 
pública: 
 

Afp = 100% da área destinada a Fruição Pública 
(ver incisos I, II e III do artigo 28) 
 
 

 (no caso de uso misto ou residencial incentivado apresentar o Qad relativo a cada uso) 

Iad =  (Admp + Acc1 + Acc2 + AnR + Abt + Apl + Alz)}  
 

Onde:  
Admp = Área de Terreno doada para melhoramentos viários previstos na Lei nº 
15.893/13;  
Acc1 = Áreas comuns de circulação 
Acc2 = Áreas comuns de circulação 
QT = quota de terreno por unidade habitacional; 
AnR1= áreas destinadas ao uso nR1 e nR2 localizadas no pavimento térreo e voltadas 
para o logradouro; 
Abt = Área de balcões e terraços 
Apl = área de pavimento livre 
Alz = Área de lazer 
Afp = Área de fruição pública 
 
 
 
 
São Paulo, ..... de ....... de 20....... 
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