
sexta-feira, 2 de novembro de 2012 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 57  (208) – 21

DESPACHO SMDU.CPPU/251/2012
PROCESSO: 2012 - 0.248.654 - 8
INTERESSADO: SLAVIERO HOTÉIS E TURISMO LTDA
LOCAL: R. BARONESA DE BELA VISTA, 499
ASSUNTO: PROJETO PARA HOTEL
PROCESSO DEFERIDO
A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, no uso de 

suas atribuições, em sua 19ª Reunião Ordinária, realizada no 
dia 24 de outubro de 2012, deliberou por unanimidade, aprovar 
o projeto de comunicação visual do hotel Slaviero Slim situado 
na R. Baronesa de Bela Vista, 499, com base no artigo 7°,XII, da 
Lei 14.223/06 - Lei Cidade Limpa, regulamentado pela Resolu-
ção SMDU.CPPU /003/2010.

Publique-se.
À Subprefeitura/SA para consulta quanto licenciamento do 

referido anuncio indicativo.

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO: 2008-0.194.011-3
CONTRATO DE GESTÃO 012/2008-SMS.G
DESPACHO DO SECRETÁRIO
AUTORIZAÇÃO
I – À vista do noticiado no presente administrativo, obser-

vadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO 
a celebração do Termo Aditivo nº 008/2012 ao Contrato de 
Gestão nº 012/2008 – NTCSS/SMS, com a Organização Social 
Fundação Faculdade de Medicina, referente ao gerenciamento 
e execução de atividades e serviços de saúde na Microrregião 
Butantã/ Jaguaré, com o orçamento para o mês de novembro 
do exercício 2012 no valor total de R$ 81.000,00 (Oitenta e 
um mil reais) referente a investimento em reformas, onerando 
a dotação orçamentária 18.10.10.302.1112.3101.44505100.

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

 PROCESSO: 2012-0.295.586-6
DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
À vista do constante no presente administrativo, em espe-

cial da manifestação da Área Técnica e da Assessoria Jurídica 
desta Pasta, que acolho, com fundamento no artigo 116 da Lei 
Federal nº 8.666/93, e pela competência conferida na Portaria 
nº 168/2009/SMS.G, AUTORIZO a celebração de CONVÊNIO, 
a ser firmado com a SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA 
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, incrito no CNPJ nº 
60.765.823/0001-30, pelo período de 24 meses, a contar da 
assinatura do respectivo termo, podendo ser prorrogado dentro 
dos limites legais, cujo objeto é o desenvolvimento de ações 
nas áreas de Estudo de Avaliação e Incorporação de Tecnologia, 
Capacitação de Recursos Humanos, Pesquisa de Interesse Pú-
blico, Desenvolvimento de Técnicas e Operação de Gestão em 
Serviços de Saúde ou Assistenciais estabelecidas pelos Projetos 
de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 
Saúde – DISUS, aprovados pelo Ministério da Saúde, na Cidade 
de São Paulo, incluindo a realização de exames laboratoriais 
nas unidades de saúde discriminadas as fls.50 a 53, das Su-
pervisões de Saúde do M’Boi Mirim e Campo Limpo, de acodo 
com os planos de trabalho contidos nos Anexos da Minuta do 
Termo de Convênio, devidamente aprovados pela área técnica 
responsável por avaliar e acompanhar o convênio, sem que 
haja qualquer ônus à Municipalidade.

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

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

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
Fica(m) a(s)  empresa(s)  abaixo re lac ionada(s) , 

CONVOCADA(S) a comparecer(em), no prazo de 03 dias úteis a 
contar da data desta publicação, à Av. Deputado Emílio Carlos, 
3.100 - Vila Nova Cachoeirinha - Seção Técnica de Contabili-
dade, das 09:00 às 15:00 horas, de segunda à sexta-feira, a 
fim de retirar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho, mediante 
apresentação do(s) seguinte(s) documento(s): CND(INSS) e 
CRF(FGTS), sob pena das sanções legais cabíveis.
PROC. N.E. EMPRESA
2012-0.277.419-5 112654 Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
2012-0.276.470-0 112655 Dimaci/MG - Material Cirurgico Ltda
2012-0.276.357-6 110175 Farmace - Industria Quimico-Farmaceutica Cearense Ltda
2012-0.281.350-6 112657 Isofarma Industrial Farmaceutica Ltda
2012-0.276.420-3 110178 Medsonda - Industria e Com. De Produtos Hospitalares 
  Descartáveis Ltda
2012-0.276.366-5 112658 PH Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
2012-0.276.404-1 112659 Prati, Donaduzzi & Cia Ltda
2012-0.261.914-9 110411 Triade Farmaceutica Ltda - EPP
2012-0.277.359-8 112656 União Quimica Farmaceutica Nacional S.A.
2012-0.283.014-1 110098 Volpi Distribuidora de Drogas Ltda - EPP

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

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
2012-0.272.080-0 - Fica CONVOCADA a empresa Phar-

medice Manipulações especializadas Ltda a comparecer no 
prazo de 03 dias úteis, a partir desta publicação, à Av. Deputado 
Emílio Carlos, 3.100 - Vila Nova Nova Cachoeirinha - Seção 
Técnica de Contabilidade, das 9:00 às 15:00 horas, a fim de 
retirar a Nota de Empenho 111.651 mediante apresentação 
dos seguintes documentos: CND(INSS) e CRF(FGTS), sob pena 
das sanções legais cabíveis.

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

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
2012-0.246.597-4 - Fica CONVOCADA a empresa WF 

Licitações Ltda - ME a comparecer no prazo de 03 dias úteis, 
a partir desta publicação, à Av. Deputado Emílio Carlos, 3.100 - 
Vila Nova Nova Cachoeirinha - Seção Técnica de Contabilidade, 
das 9:00 às 15:00 horas, a fim de retirar a Nota de Empenho 
111.436 mediante apresentação dos seguintes documentos: 
CND(INSS) e CRF(FGTS), sob pena das sanções legais cabíveis.

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

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
2012-0.081.030-5 - Ficam CONVOCADAS as empresas 

Comvalle Produtos e Alimentos Ltda - ME e Slim Supri-
mentos Ltda EPP a comparecerem no prazo de 03 dias úteis, 
a partir desta publicação, à Av. Deputado Emílio Carlos, 3.100 - 
Vila Nova Nova Cachoeirinha - Seção Técnica de Contabilidade, 
das 9:00 às 15:00 horas, a fim de retirar as Nota des Empenho 
111.284 e 111.225 respectivamente mediante apresentação 
dos seguintes documentos: CND(INSS) e CRF(FGTS), sob pena 
das sanções legais cabíveis.

 DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº. 2012-0.301.936-6
Considerando os elementos constantes no presente admi-

nistrativo, em especial o Comunicado nº. 005/2010-SMS.3, com 
fundamento no artigo 61 da Lei Federal nº. 4.320/64, e pela 
competência a mim delegada pelas Portarias nºs. 981/07-SMS.G 
e 953/10-SMS.G, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho 

suficientes, a SP-Urbanismo poderá emitir um segundo co-
municado, para que o interessado apresente esclarecimentos 
adicionais, o qual deverá ser atendido no prazo de 10 (dez) 
dias corridos, contados da data de seu recebimento. Art. 5º. 
A não apresentação, pelo interessado, dos esclarecimentos 
previstos no art. 3º, implicará o indeferimento do pedido. Art. 
6º. Após a análise regular da documentação, a SP-Urbanismo 
consultará a Secretaria Municipal de Habitação, para que 
esta informe, em 30 dias corridos, a contar do recebimento 
desta consulta, se o interessado não se utilizou dos benefí-
cios, no todo ou em parte, previstos na respectiva Certidão 
de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPACs ou se houve 
a expedição do Auto de Conclusão que tenha utilizado os 
benefícios previstos na Lei da Operação Urbana Consorciada 
correspondente. Parágrafo único. Somente serão analisados 
pedidos que constem CEPACs não utilizados. Art. 7º. Finda 
a análise, a SP-Urbanismo emitirá a Certidão de Desvincula-
ção de CEPAC, em 4 (quatro) vias, a serem encaminhadas à 
Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB, ao interessado 
e à instituição financeira responsável pela escrituração, per-
manecendo uma delas na SP-Urbanismo, para controle dos 
estoques disponíveis e sujeitos a restrição.§ 1º. A Certidão 
de Desvinculação de CEPAC deverá conter, no mínimo, a área 
do lote e o respectivo número do contribuinte, a quantidade 
de CEPACs para parâmetros urbanísticos e/ou área adicional 
de construção desvinculados. § 2º. A SP-Urbanismo retifi-
cará a Certidão de Vinculação a qual se refere o pedido de 
desvinculação de CEPAC. § 3º. A SP-Urbanismo deverá dar 
ampla publicidade à Certidão de Vinculação de CEPAC, com 
publicação no Diário Oficial da Cidade e em sua página 
na Internet. § 4º. Quando do pedido de desvinculação dos 
Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs 
resultar na liberação de estoque em metros quadrados, 
este retornará ao saldo de estoque da Operação Urbana 
Consorciada correspondente, no mesmo setor e uso, após 90 
(noventa) dias da decisão que autorizou a sua desvinculação, 
quando poderá ser utilizado em outro lote/projeto. § 5º. Os 
pedidos de vinculação de que se tratam o estoque descritos 
no § 4º, somente serão aceitos a partir do vencimento do 
prazo descrito no mesmo parágrafo. § 6º. Os CEPACs desvin-
culados só poderão ser novamente utilizados após 180 (cento 
e oitenta) dias da decisão que autorizou a sua desvinculação. 
§ 7º. A SP-Urbanismo, quando do envio da via da Certidão de 
Desvinculação de CEPAC à instituição financeira responsável 
pela escrituração, informará o período em que estes deverão 
permanecer bloqueados para movimentação e negociação. § 
8º. A SP-Urbanismo publicará, em sua página na internet, o 
relatório mensal da posição dos estoques desvinculados. Art. 
8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 DESPACHO DO GABINETE
2012-0.153.786-6 - INTERESSADO: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano –SMDU. ASSUNTO: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de reprogra-
fia/impressão, com fornecimento de insumos, inclusive papel, 
materiais, equipamentos e mão de obra especializada.I – Em 
vista do contido na manifestação da SMDU/CAF de fls. 463/467, 
bem como da Informação nº 524/2012/SMDU AJ, ACOLHO os 
esclarecimentos prestados quanto ao Edital de licitação sub-
metido à consulta pública na forma do Decreto nº 48.042/2006, 
bem como AUTORIZO a publicação do questionário com as 
respectivas respostas, na forma legal.

 SISTEMA DE PROCESSOS –
SIMPROC DESPACHOS : LISTA 2012-2-206
SMDU/DEPARTAMENTO DO USO DO SOLO
ENDERECO: RUA SAO BENTO, 405 - 17 ANDAR - 172
PROCESSOS DA UNIDADE SMDU/DEUSO-G
2010-0.148.032-1 MOTEL BELLE DE JOUR LTDA
DOCUMENTAL
NADA MAIS HAVENDO A SER TRATADO PUBLIQUE-SE E 

ARQUIVE-SE.

 COMISSÃO DE PROTEÇÃO À PAISAGEM 
URBANA

 DESPACHOS DA PRESIDENTE
DESPACHO SMDU.CPPU/250/2012
PROCESSO: 2007 - 0.137.976 – 2
INTERESSADO: CONSÓRCIO DR. ENÉAS DE CARVALHO 

AGUIAR
LOCAL: AV. DR. ENÉIAS DE CARVALHO DE AGUIAR, 260
ASSUNTO: ANÚNCIOS INDICATIVOS EM GARAGEM SUB-

TERRÂNEA
PROCESSO DEFERIDO
A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, no uso de 

suas atribuições, em sua 19ª Reunião Ordinária, realizada no 
dia 24 de outubro de 2012, deliberou por 5 (cinco) votos favo-
ráveis e 1 (uma) abstenção, aprovar o projeto de comunicação 
visual da garagem subterrânea situada na Av. Dr. Enéias de 
Carvalho de Aguiar, 260. O referido projeto, retratado nas folhas 
87 a 104 do processo administrativo nº 2007 - 0.137.976 – 2 é 
composto por;

1- Totem indicativo iluminado com área de 4,00m x 1,00m 
= 4,00m², desde que sejam excluídos os nomes dos sócios par-
ticipantes do consorsio.

2- Placa – “Garagem Subterrânea” com uma face e área de 
2,00m x 2,30m = 4,60m²

3- Tabela de preço com 1 (uma) face e área de 1,00m x 
0,90m = 0,9m²

4- Totem de aviso – “Estacione” com 1 (uma) face e área 
de 1,30m x 0,50m = 0,65 m²

5- Fachada com 1 (uma) face sem iluminação e área de 
0,80m x 4,00m = 3,20m²

6- Totem de aviso – “Saída” com 1 (uma) face sem ilumina-
ção e área de 1,30 x 0,50 = 0,65m²

7- Placa de aviso – “Atenção” com 1 (uma) face e área de 
0,50m x 0,40m = 0,20m²

8- Placa Sem Parar / Via Fácil com 1 (uma) face e área de 
0,30m x 1,00m = 0,30m²

9- Totem de aviso – “Cinto de Segurança” com 1 (uma) 
face sem iluminação com área de 1,30m x 0,50m = 0,65m²

10- Placa de aviso – “Atenção” com 1 (uma) face e área de 
0,50m x 0,40m = 0,20m²

11- Placa de aviso – “Atenção” com 1 (uma) face e área de 
0,50m x 0,40m = 0,20m²

12- Totem de aviso – “De a Preferência” com 1 (uma) face 
sem iluminação e área de 1,30m x 0,50m = 0,65m²

13- Tabela de preço com 1 (uma) face e área de 1,20m x 
0,90m = 1,08m²

14- Placa – “Garagem Subterrânea” com 1 (uma) face e 
área de 2,00m x 2,30m = 4,60m²

15- Anuncio indicativo – Área Livre com 1 (uma) face sem 
iluminação e área de 0,80m x 3,75m = 3,00m²

16- Totem de aviso – “Estacione” com 1 (uma) face sem 
iluminação e área de 1,30 x 0,50 = 0,65m² Todo projeto está 
de acordo com a Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006, e 
com a Resolução SMDU.CPPU/ 007/2011, de 31 de agosto de 
2011. A presente decisão depende da aprovação prevista pelos 
artigos 11 e 37, III, da citada lei, relativos ambos à proteção 
de bem tombado em cuja área envoltória situa-se a garagem 
tratada.

Publique-se.
À DPU/SP-URBANISMO para providencias quanto ao pros-

seguimento.

 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675
DESPACHO DO PROCURADOR GERAL
2012-0.306.613-5 - MULT FUNCIONAL MÃO DE OBRA 

TERCEIRIZADA LTDA. Solicitação de Atestado de Capacidade 
Técnica 1. À vista de tudo que dos autos consta, notadamente 
do teor do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços objeto 
do Contrato 1/PGM/07 (fls. 3/5) e das manifestações da Sra. 
Diretora da Divisão Administrativa do Departamento de Defesa 
do Meio Ambiente e do Patrimônio (antigo Departamento 
Patrimonial), responsável pela fiscalização do ajuste de fls. 63 e 
da Sra. Presidente da CPLSC 2 desta Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, de fls. retro, que adoto como razões de decidir, DEFIRO 
o pedido de expedição de Atestado de Capacidade Técnica, da 
empresa MULT FUNCIONAL MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA 
LTDA., inscrita no CNPJ-MF 07.705.183/0001-90, por ter sido 
a mesma contratada no Contrato antes citado, cujo objeto foi a 
prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial, 
visando a obtenção de adequadas condições de salubridade 
e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos, nos Departamentos 
Judicial e de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio (antigo 
Departamento Patrimonial) da Procuradoria Geral do Municí-
pio, situados na Avenida da Liberdade, 103 - Liberdade, bem 
como, no estacionamento situado na Praça Carlos Gomes, s/
nº, utilizado pelo Departamento Judicial, abrangendo os ser-
viços contratados, inclusive os de limpeza de caixa d´água, de 
dedetização, desratização e descupinização, como solicitado, 
nos termos da minuta de Atestado anexada às fls. 65/68, que 
aprovo. 2. O referido Atestado de Capacidade Técnica deverá 
ser entregue à interessada após o pagamento do preço público 
devido, mediante recibo.

 DEPTO DE DESAPROPRIAÇÕES
 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3397-4800
DESPACHO DO PROCURADOR DIRETOR
2005-0.265.001-6–FRANCISCO SAPIENZA E SUA MU-

LHER – Ação de procedimento ordinário. Fundamentação dos 
julgados em fatos e provas. Súmulas 7 do STJ e 279 do STF. 
Pedido de autorização para não interposição de recursos espe-
cial e extraordinário. Pedido de autorização para não recorrer. 
Deferimento. Em face dos elementos constantes do processo, 
em especial o parecer de fls. 63/65, corroborado pela manifesta-
ção do Procurador Chefe da Segunda Procuradoria, juntada à fl. 
65 verso, que acolho e adoto como razão de decidir,AUTORIZO, 
nos termos da delegação conferida pelo artigo 48, inciso III, do 
Decreto Municipal nº 27.321/88, a não interposição de recursos 
Especial e Extraordinário contra o acórdão encartado às fls. 
58/61 (Apelação nº 0155338-89.2008.8.26.0000, 4ª Câmara de 
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo).

 DEPTO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E 
DO PATRIMÔNIO

 2007-0.121.360-0 - Adezil Alves dos Santos - Ação 
ordinária. Improcedência. Sucumbência. Trânsito em julgado. 
Autor beneficiário da Justiça Gratuita. Inalterabilidade da 
situação econômica. Inexistência de bens penhoráveis. 
Inviabilidade de iniciar-se a fase de execução. Pedido 
de inclusão no rol das cobranças inviáveis. - I À vista 
da manifestação da 2ª Procuradoria que adoto (fls. 35/36), 
AUTORIZO, com fulcro no artigo 48, IV, do Decreto 27.321/88, a 
inclusão do débito no rol das cobranças inviáveis. II Nada mais 
havendo a tratar, arquive-se.

2007-0.334.531-8 - Cirio de Oliveira Ferreira - Ambu-
lante. Pedido de devolução das mercadorias apreendidas pela 
PMSP e de reativação do TPU. Subprefeitura da Sé. Autos nº 
053.07.126623-0. 3ª Vara da Fazenda Pública. Sentença de 
improcedência do pedido. Processo extinto. - À vista das mani-
festações da 2ª Procuradoria que adoto, e nada mais havendo a 
tratar, arquive-se o presente.

 DESENVOLVIMENTO URBANO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA N. 073/2012/SMDU.G
O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, no 

uso de suas atribuições legais e regulamentares, RESOLVE: 
I – Designar a servidora CARLA POMA, ASSESSORA SENIOR II, 
MATRÍCULA 5867-0, SP URBANISMO - para responder pelas 
atribuições do servidor RICARDO AUGUSTO GRECCO TEIXEIRA 
- ASSESSOR SENIOR III – MATRÍCULA: 5778, nas providências 
referentes à Gestão dos Contratos nº 02/2010/SMDU, 03/2012/
SMDU e 05/2012/SMDU, durante seu impedimento legal por 
férias.I –Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, mantidas as disposições previstas em outras portarias que 
não conflitarem com a presente.

 PORTARIA N. 074/2012/SMDU.G
MIGUEL LUIZ BUCALEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO , no uso de suas atribuições 
legais e regulamentares, e CONSIDERANDO o art. 4º, da Lei 
Municipal nº 15.519, de 29 de dezembro de 2011, que possi-
bilita a desvinculação dos Certificados de Potencial Adicional 
de Construção-CEPAC, para as Operações Urbanas Con-
sorciadas Água Espraiada e Faria Lima; CONSIDERANDO a 
edição dos Decretos Municipais n.º 53.094 de 19 de abril de 
2012, e nº 53.364, de 8 de agosto de 2012, que trazem nova 
regulamentação, respectivamente, às Operações Urbanas 
Consorciadas Faria Lima e Água Espraiada; CONSIDERANDO 
o disposto no art. 37, § 6º do Decreto Municipal n.º 53.094 
de 19 de abril de 2012, e o disposto no artigo 43, § 6º do 
Decreto Municipal nº 53.364, de 8 de agosto de 2012, RE-
SOLVE : Art. 1º. A desvinculação dos Certificados de Potencial 
Adicional de Construção – CEPAC, nas Operações Urbanas 
Consorciadas Água Espraiada e Faria Lima prevista no art. 
4º, da Lei Municipal nº 15.519, de 29 de dezembro de 2011 
deverá obedecer ao disposto na presente portaria. Art. 2º. Os 
Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs 
poderão ser desvinculados de determinado imóvel, mesmo 
após convertidos e cancelados, devendo o interessado pro-
tocolar o pedido na São Paulo Urbanismo/SP-URBANISMO, 
descrevendo a justificativa, a quantidade exata de CEPACs, 
o setor correspondente dentro da Operação Urbana Con-
sorciada e indicação do uso residencial ou não residencial, 
acompanhado dos seguintes documentos: I- Cópia do RG 
e do CPF do representante legal; II- Matrícula do imóvel 
atualizada, em nome do interessado; III-Cópia da certidão de 
Pagamento da Outorga Onerosa em CEPACs, correspondente 
ao pedido solicitado; IV- Cópia do Alvará de Aprovação, Apro-
vação e Execução, Execução ou de Conclusão, se houverem; 
V- Comprovante do pagamento à SP-Urbanismo, da multa 
por CEPAC desvinculado equivalente a 10% (dez por cento) 
do valor do CEPAC no último leilão da Operação Urbana 
Consorciada correspondente, atualizado pelo IPC/FIPE. Art. 3º. 
A SP-Urbanismo fará a conferência de toda a documentação, 
no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do 
protocolo do pedido. Art. 4º. A SP-Urbanismo poderá emitir, 
se necessário, um comunicado ao interessado, com aviso 
de recebimento - AR, para que, no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da data de seu recebimento, apresente 
eventuais documentações necessárias ou esclarecimentos 
sobre a documentação apresentada. Parágrafo único. Caso 
as novas documentações ou os esclarecimentos não sejam 

1998-0.121.965-3-LEOPOLDO FORTINO. Parcelamento 
irregular de solo. SQL cancelado. Autos de multa lavrados 
após o cancelamento do SQL. Alienação do imóvel antes das 
infrações. Falecimento do proprietário. Regularização do lotea-
mento. Cancelamento. Pedido de autorização para desistência 
das execuções fiscais. Remessa à PGM para deliberação. No 
uso das atribuições que me são conferidas pelo art. 7º, inc. VI, 
do Dec. 27.321/88, e considerando os elementos constantes do 
presente, em especial as manifestações de JUD (fls. 274v/275) e 
da AJC desta PGM(fls. 276 e seguintes), que acolho, AUTORIZO 
a formulação de pedido de desistência das E.F. 113.118-4/97-1, 
117.969-1/98-9, 123.404-9/98-1, 135.435-3/98-6, 155.706-
8/99-2 e 336.619-7/04-8 ajuizadas em face de Leopoldo Fortino, 
arcando o Município de SP com eventuais despesas e custas 
processuais.

1999-0.020.945-1-OSCAR HARAYAMA. Recurso ad-
ministrativo objetivando o cancelamento dos autos de mul-
ta por ilegitimidade de parte. Inscrição e análise. Despacho 
de cancelamento. Pedido de autorização para desistência 
das execuções fiscais. Remessa à PGM para deliberação. 
No uso das atribuições que me são conferidas pelo art. 7º, 
inc. VI, do Dec. 27.321/88, e considerando os elementos 
constantes do presente, em especial as manifestações de 
JUD (fls. 159/168) e da AJC desta PGM (fls. 169 e seguintes), 
que acolho, AUTORIZO a formulação de pedido de desis-
tência das E.F. 135.612-7/98-3, 142.160-3/99-3, 142.173-
5/99-7, 142.201-4/99-1, 143.424-1/99-8, 157.571-6/99-2 
e 210.813-5/00-6 ajuizadas em face de Oscar Harayama, 
arcando o Município de SP com eventuais despesas e custas 
processuais.

2009-0.111.988-8-SONIA DE MOURA FERREIRA E 
OUTROS.Ação de manutenção de posse ajuizada em face da 
municipalidade. Autos n° 053.08.618871-5-11° V.F.P. No uso 
das atribuições que me são conferidas pelo art. 7°, inc. VI e 
XVII, do Dec. 27.321/88, e considerando as manifestações do 
DEMAP e da AJC desta PGM, AUTORIZO a desistência da exe-
cução, bem como a inclusão do débito apurado às fls. 150 no 
rol das cobranças inviáveis.

2008-0.202.122-7-VITURINO NUNES DA SILVA E OU-
TROS. Ação ordinária. Autos 345/053.08.100917-3, da 3° VFP. 
Pedido de reajuste do mês de fevereiro de 1995. Alegação 
de coisa julgada em relação a todos os autores. Questão não 
apreciada. Procedência. Trânsito em julgado. Proposta de ajui-
zamento de ação rescisória. No uso das atribuições que me 
são conferidas pelo art. 4°, inc. VII, da Lei 10.182/86 e consi-
derando a instrução processual levada a efeito por JUD desta 
PGM, AUTORIZO a propositura de ação rescisória em face de 
VITURINO NUNES DA SILVA E OUTROS, com fundamento no 
art. 485, inc. IV, V e IX, do CPC, tendo por objeto o v. acórdão 
proferido pela 5° Câmara de Direito Público do TJ-SP, nos autos 
dos Embargos de Declaração na Apelação n° 813.510-5/2-02 
(9288305-42.2008.8.26.0000).

2011-0.184.892-4-RENAN RODRIGUES. Pedido admi-
nistrativo de indenização por danos materiais e morais. Pro-
posta de deferimento parcial. Encaminhamento à PGM para 
deliberação. Diante dos elementos constantes do presente, em 
especial a manifestação de JUD às fls. 56/62, e a da PGM/AJC 
(fls. 63/64), DEFIRO PARCIALMENTE, com fundamento no 
art. 9º, inc. II, do Dec. Mun. 53.066/2012, o pedido formulado 
neste processo, a RENAN RODRIGUES, portador do CPF nº 
331.139.928-50 e do RG nº 34.650.425-9-SSP/SP.
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DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
2011-0.123.862-0 – PGM. CANCELAMENTO DE NOTA 

DE EMPENHO. Em face dos elementos que instruem o pre-
sente, notadamente a manifestação da Coordenadoria Or-
çamentária Financeira, que endosso e pela competência 
estabelecida na Portaria n.º 005/2012 – SNJ-GAUTORIZO o 
cancelamento da Nota de Empenho n.º 5.153/2012 no valor 
de R$ 0,04 (quatro centavos) na dotação 21.15.02.122.2610
.4.814.3.3.90.39.00.00, em favor da empresa MULT FUNCIO-
NAL – MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA., correspondente 
ao saldo não utilizado.

2009-0.320.934-5 – PGM. CANCELAMENTO DE NOTA DE 
EMPENHO. Em face dos elementos que instruem o presente, 
notadamente a manifestação da Coordenadoria Orçamentária 
Financeira, que endosso e pela competência estabelecida na 
Portaria n.º 005/2012 – SNJ-GAUTORIZO o cancelamento 
da Nota de Empenho n.º 9.153/2012 no valor de R$ 938,26 
(novecentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) na 
dotação 21.15.02.122.2610.4.814.3.3.90.39.00.00, em favor da 
empresa ARTLIMP SERVIÇOS LTDA., correspondente ao saldo 
não utilizado.

2007-0.166.906-0 – PGM. CANCELAMENTO DE NOTA DE 
EMPENHO. Em face dos elementos que instruem o presente, 
notadamente a manifestação da Coordenadoria Orçamentária 
Financeira, que endosso e pela competência estabelecida na 
Portaria n.º 005/2012 – SNJ-GAUTORIZO o cancelamento da 
Nota de Empenho n.º 9.070/2012 no valor de R$ 1,39 (um real 
e trinta e nove centavos) na dotação 21.15.02.122.2610.4.814
.3.3.90.39.00.00, em favor da empresa THYSSENKRUPP ELEVA-
DORES S.A., correspondente ao saldo não utilizado.

2010-0.253.503-0 – PGM. CANCELAMENTO DE NOTA 
DE EMPENHO. Em face dos elementos que instruem o pre-
sente, notadamente a manifestação da Coordenadoria Or-
çamentária Financeira, que endosso e pela competência 
estabelecida na Portaria n.º 005/2012 – SNJ-GAUTORIZO 
o cancelamento da Nota de Empenho n.º 23.848/2012 no 
valor de R$ 1,00 (um real) na dotação 21.15.02.122.2610.4
.814.3.3.90.39.00.00, em favor da empresa RECOZ SERVIÇO 
E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., correspondente ao 
saldo não utilizado.

2008-0.346.196-4 – PGM. CANCELAMENTO DE NOTA DE 
EMPENHO. Em face dos elementos que instruem o presente, 
notadamente a manifestação da Coordenadoria Orçamentária 
Financeira, que endosso e pela competência estabelecida na 
Portaria n.º 005/2012 – SNJ-GAUTORIZO o cancelamento da 
Nota de Empenho n.º 24.086/2012 no valor de R$ 0,01 (um 
centavo) na dotação 21.15.02.122.2610.4.814.3.3.90.39.00.00
, em favor da empresa EDILENE MARTA FELICIANO SERRALHE-
RIA - ME., correspondente ao saldo não utilizado.

2011-0.157.474-3 – PGM. CANCELAMENTO DE NOTA 
DE EMPENHO. Em face dos elementos que instruem o pre-
sente, notadamente a manifestação da Coordenadoria Or-
çamentária Financeira, que endosso e pela competência 
estabelecida na Portaria n.º 005/2012 – SNJ-GAUTORIZO o 
cancelamento parcial da Nota de Empenho n.º 99.339/2012 
no valor de R$ 35,81 (trinta e cinco reais e oitenta e um 
centavos) na dotação 21.15.02.122.2610.4.814.3.3.90.39.00
.00, em favor da empresa BASIC ELEVADORES LTDA., corres-
pondente ao valor a menor alcançado no apostilamento do 
reajuste definitivo.

2010-0.149.066-1 – PGM. CANCELAMENTO DE NOTA DE 
EMPENHO. Em face dos elementos que instruem o presente, 
notadamente a manifestação da Coordenadoria Orçamentária 
Financeira, que endosso e pela competência estabelecida na 
Portaria n.º 005/2012 – SNJ-GAUTORIZO o cancelamento 
parcial da Nota de Empenho n.º 101.696/2012 no valor de 
R$ 142,56 (cento e quarenta e dois reais e cinqüenta e seis 
centavos) na dotação 21.15.02.122.2610.4.814.3.3.90.39.00
.00, em favor da empresa SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS S/A., correspondente ao valor a menor alcançado no 
apostilamento do reajuste definitivo.


