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a) Rede de Atenção à Saúde Materno Infantil/Rede Cego-
nha (RASMI/Rede Cegonha;

b) Rede de Atenção à Saúde Psicossocial (RAPS).
c) Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência 

(RASPD);
d) Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (RASPI);
e) Rede de Atenção à Saúde Bucal (RASB);
f) Rede de Atenção a Saúde da Pessoa com DST/AIDS 

(RASP_DST_AIDS);
g) Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Doenças Crôni-

cas Não transmissíveis;
h) Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Traba-

lhadora.
Art. 5º. Cabe a Coordenação das Redes de Atenção à 

Saúde, em conjunto com as demais áreas da SMS-SP, as ações 
de planejamento, implantação, monitoramento e avaliação das 
seguintes Linhas de Cuidado e de outras que venham a ser 
estabelecidas:

a) Linha de Cuidado das Doenças Renocardiovasculares 
(LC_DCNT_HAS).

b) Linha de Cuidado do Diabetes Mellitus (LC_DCNT_DM).
c) Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade (LC_DCNT_

Obesidade).
d) Linha de Cuidado das Doenças Respiratórias (LC_DCNT_

DResp).
e) Linha de Cuidado das Doenças Raras (LC_DCNT_DRa-

ras).
Art. 6º A condução municipal das Redes de Atenção a Saú-

de e Linhas de Cuidados da SMS-SP cabe ao (a) Coordenador(a) 
de CORAS, podendo ser por este delegada.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

 PORTARIA Nº 1806/2014-SMS.G
O Secretario Municipal da Saúde em exercício, no uso das 

atribuições,
RESOLVE
Art. 1º Revogar a Portaria nº 2609/2012
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 PROCESSO: 2011-0.073.896-3
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À vista dos elementos constantes no presente processo, 

em especial o interesse público demonstrado nos autos, bem 
como a manifestação da Assessoria Jurídica do SAMU-192, 
que acolho como razão de decidir, AUTORIZO o aditamento do 
Instrumento Particular de Comodato, de fls. 67/70, firmando 
com o HOSPITAL 9 DE JULHO S/A, CNPJ nº 60.844.855/0001-
54, referente à cessão do imóvel situado na Rua Avanhandava, 
nº 521, descrito e especificado na certidão imobiliária de fls. 
40/41, para consignar a PRORROGAÇÃO do ajuste por um 
período de 12 meses, a partir de 01/09/2014, com vistas à 
manutenção da instalação da Base Operacional Nove de Julho 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU-192 ali 
sediada, permanecendo inalteradas as demais disposições que 
não colidirem com o presente.

 PROCESSO: 2014-0.160.314-5
DESPACHO DO SECRETÁRIO
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA 

DE EMPENHO
I. À vista do constante no presente administrativo, em es-

pecial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que 
acolho como razão de decidir, AUTORIZO, nos termos do art. 1º 
do Decreto Municipal nº 44.891/04, com fundamento no art. 
59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e no art. 884 do Código 
Civil, o pagamento à empresa LIMPTEC DESENTUPIDORA E DE-
DETIZADORA LTDA- ME, CNPJ nº 18.493.316/0001-28, no valor 
de R$ 4.400,00, a título de indenização, pelos serviços efetiva-
mente prestados de desentupimento de esgoto no Gabinete da 
Secretaria Municipal de Saúde.

II. Outrossim, AUTORIZO a emissão da respectiva nota de 
empenho, onerando-se a dotação orçamentária nº 84.10.10.122
.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.

 COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMEN-
TÁRIA - CFO

DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
ADIANTAMENTO
2014–0.223.056-3 - AUTORIZO a formalização do Adianta-

mento objetivando a concessão de recursos para cobertura de 
despesas com diárias em nome da servidora KATIA CRISTINA 
BASSCHETTO,RF.558.139.7, CPF.033.516.158-84, visando sua 
participação naIX CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDE-
MIOLOGIA, no período de 07 a 10 de setembro de 2014, em 
Vitoria/ES, onerando a dotação 84.10.10.122.3024.2100.3.3.
90.14.00.14.01, no valor de R$1.077,60, com fundamento no 
Decreto nº 23.639/87, art.6º; Lei nº 10.513/88, art. 2º, inciso 
V,VI; Decreto nº 48.592/07, arts. 1º, 6º §2º, arts.8º, 15º, §único, 
Decreto nº48.743/07, Decreto nº 48.744/07,art.1º§2º,arts.2º 
art.6º,com as alterações no art.2º §5º do Decreto nº 52.755/11 
e o Decreto 53.179/2012, art.1º, Portaria de SF.151/2012, 
T.N.nº163/2013,Portaria nº029/2013 e Portaria nº811/2013-
SMS.G,art.1º.

2014-0.223.885-6 - AUTORIZO a formalização do Adian-
tamento objetivando a concessão de recursos para cobertura 
de despesas com diárias em nome do servidor BRENO SOUZA 
DE AGUIAR, RF.746.241.7,CPF.092.578.347-19,visando sua 
participação naIX CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDE-
MIOLOGIA, no período de 07 a 10 de setembro de 2014, em 
Vitoria/ES, onerando a dotação 84.10.10.122.3024.2100.3.3.
90.14.00.14.01, no valor de R$1.077,60,com fundamento no 
Decreto nº 23.639/87, art.6º; Lei nº 10.513/88, art. 2º, inciso 
VI; Decreto nº 48.592/07, arts. 1º, 6º §2º, arts.8º, 15º, §único, 
Decreto nº48.743/07, Decreto nº 48.744/07,art.1º§2º,arts.2º 
art.6º,com as alterações no art.2º §5º do Decreto nº 52.755/11 
e o Decreto 53.179/2012, art.1º, Portaria de SF.151/2012, 
T.N.nº163/2013,Portaria nº029/2013 e Portaria nº811/2013-
SMS.G,art.1º.

2014-0.219.890-2 - AUTORIZO a formalização do Adian-
tamento objetivando a concessão de recursos para cobertura de 
despesas com diárias em nome da servidora MARGARIDA MA-
RIA TENORIO DE A. LIRA,RF.602.655.9,CPF.081016.984-34, 
visando sua participação naIX CONGRESSO BRASILEIRO DE 
EPIDEMIOLOGIA, no período de 07 a 10 de setembro de 2014, 
em Vitoria/ES, onerando a dotação 84.10.10.122.3024.2100.3
.3.90.14.00.14.01, no valor de R$1.436,82, com fundamento 
no Decreto nº 23.639/87, art.6º; Lei nº 10.513/88, art. 2º, inciso 
VI; Decreto nº 48.592/07, arts. 1º, 6º §2º, arts. 8º, 15º, §único, 
Decreto nº48. 743/07, Decreto nº 48.744/07,art.1º§2º,arts.2º 
art.6º,com as alterações no art.2º §5º do Decreto nº 52.755/11 
e o Decreto 53.179/2012, art.1º, Portaria de SF.151/2012, 
T.N.nº163/2013,Portaria nº029/2013 e Portaria nº811/2013-
SMS.G,

2014-0.235.639-7 - AUTORIZO a formalização do Adian-
tamento objetivando a concessão de recursos para cobertu-
ra de despesas com diárias em nome da servidora ELIANA 
DE AQUINO BONILHA,RF.544.706.2,CPF.063.579.138-20, vi-
sando sua participação na IX CONGRESSO BRASILEIRO 

Considerando a Portaria/GM/MS nº 1.459 de 24 de junho 
de 2011 que instituiu no âmbito do SUS a Rede Cegonha, e a 
deliberação CIB/SP nº 23 de novembro de 2011 que aprova as 
recomendações relacionadas à Rede Cegonha;

Considerando a Portaria/GM/MS nº 3088 de 23 de novem-
bro de 2011 que institui a Rede de Atenção Psicossocial para 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessi-
dades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde e a deliberação CIB/SP nº 87 
de 03 de dezembro de 2012 que aprova o Termo de Referência 
para a implantação das Redes Regionais de Atenção Psicosso-
cial no âmbito das CIR/CGR;

Considerando a Portaria/GM/MS nº 793 de 24 de abril de 
2012 que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
no âmbito do Sistema Único de Saúde e a deliberação CIB/SP nº 
83 de 14 de novembro de 2012 que aprova a segunda parte do 
Termo de Referência para a estruturação da Rede de Cuidados 
à Pessoa com Deficiência no SUS.

Considerando a Portaria MS/GM nº 1.823, de 23 de agosto 
de 2012, que Institui a Política Nacional de Saúde do Traba-
lhador e da Trabalhadora, bem como o documento Política 
Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – Plano 
Plurianual, Município de São Paulo, 2013;

Considerando a Portaria/GM/MS nº 424 de 19 de março de 
2013 que redefine as diretrizes para a organização da preven-
ção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de 
cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 
com doenças crônicas;

Considerando a Portaria/GM/MS nº 874 de 16 de maio de 
2013 que institui a Política Nacional para a Prevenção e Con-
trole do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando a Portaria/GM/MS nº 199 de 30 de janeiro 
de 2014 que institui a Política Nacional de Atenção Integral 
às Pessoas com Doenças Raras, aprova as Diretrizes para 
Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e institui incentivos financeiros 
de custeio.

Considerando a Portaria GM/MS nº 389, de 13 de março 
de 2014, que define os critérios para a organização da linha de 
cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC) e institui 
incentivo financeiro de custeio destinado ao cuidado ambulato-
rial pré dialítico;

Considerando a Portaria/GM/MS nº 483 de 01 de abril de 
2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 
com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas 
de cuidado;

Considerando que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 
detém em sua estrutura modalidades fundamentais de níveis 
de atenção: Atenção Básica

; Atenção Especializada Ambulatorial (AEA); Atenção às 
Urgências e Emergências (UE), Atenção Hospitalar (AH) e Vigi-
lância em Saúde;

Considerando que as Redes Regionais de Atenção à Saúde 
são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de 
diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de 
sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão buscam garan-
tir a integralidade do cuidado;

Considerando que a linha de cuidado é definida como a se-
quência que expressa o fluxo assistencial seguro e articulação 
com base na necessidade de saúde do indivíduo sendo potente 
instrumento de reorganização do processo de trabalho em 
saúde, facilitando o acesso do usuário às unidades e serviços;

RESOLVE:
Art. 1º - Instituir Coordenação das Redes de Atenção à 

Saúde e Áreas Temáticas – CORAS, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º - A Coordenação das Redes de Atenção à Saúde 
e Áreas Temáticas – CORAS, visando o fortalecimento das es-
tratégias de gestão, do planejamento, do monitoramento e da 
avaliação das ações de saúde, compreende as áreas:

I. Saúde da Criança e do Adolescente.
II. Saúde da Mulher.
III. Saúde do Homem.
IV. Saúde da Pessoa Idosa.
V. Saúde da Pessoa com Deficiência.
VI. Saúde da Pessoa com DST/AIDS.
VII. Saúde da pessoa com Doenças Crônicas Não Trans-

missíveis.
VIII. Saúde Bucal.
IX. Saúde Mental.
X. Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
XI. Assistência Laboratorial.
XII. Assistência Farmacêutica.
Art. 3º São Competências da CORAS:
I- Articular os envolvidos na organização das Redes de 

Atenção a Saúde (RAS), induzindo e apoiando os processos 
para suas conformações e planejamento nos territórios, visando 
integralidade da gestão e a integralidade do cuidado, com 
garantia do acesso e da qualidade da atenção à saúde para os 
usuários do SUS.

II- Promover integração sistêmica das ações das Redes de 
Atenção e áreas temáticas nas modalidades de atenção, ações 
de vigilância em saúde e de regulação do acesso visando à 
atenção continua, integral, humanizada, equidade, eficiência 
e eficácia da gestão clínica, promoção, prevenção, assistência, 
reabilitação e uso racional de recursos.

III- Elaborar e instituir documentos técnicos e protocolos 
observando os princípios e diretrizes do SUS na SMS-SP e ob-
jetivando organizar, desenvolver, monitorar e avaliar as ações 
de atenção a Saúde.

IV- Proceder à análise técnica e emitir parecer, por meio 
das áreas temáticas subordinadas, sobre projetos apresentados 
por outras áreas da SMS-SP ou mesmo outras instituições que 
tenham por objeto ações e atividades voltadas para redes de 
atenção em saúde.

V- Produzir, processar e difundir conhecimentos e relatórios 
gerenciais referentes às ações das RAS.

VI- Fomentar pesquisas relacionadas às ações das Redes de 
Atenção à Saúde.

VII- Promover cooperação técnica com instituições de 
pesquisa e ensino para o desenvolvimento de tecnologias ino-
vadoras de gestão e de atenção à saúde das ações das redes de 
atenção em saúde.

VIII- Apoiar as ações de contratualização e pactuação 
intra e intersetoriais no município e nas regionais de saúde do 
município.

IX- Criar espaços colegiados para discussão e integração 
dos níveis central/regionais/locais e discussão da gestão dos 
processos das redes de atenção em saúde no município.

X- Prestar cooperação técnica aos níveis regionais e locais 
na organização de ações das redes de atenção em saúde.

XI- Atuar junto às instâncias de participação popular e 
controle social.

Art. 4º - Cabe a Coordenação das Redes de Atenção à 
Saúde, em conjunto com as demais áreas da SMS-SP, as ações 
de planejamento, implantação, monitoramento e avaliação das 
seguintes Redes de Atenção a Saúde e de outras que venham a 
ser estabelecidas:

RESOLVE
Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho para reanálise das 

metas pactuadas nos Contratos de Gestão Nº 17/2009 - Sul, Nº 
18/2009 - Sudeste, Nº 19/2009 – Centro Oeste e Nº 20/2009 – 
Leste, todos firmados com a Fundação Instituto de Pesquisa e 
Estudo de Diagnóstico por Imagem - FIDI.

Art. 2º Designar para compor a Comissão os servidores 
abaixo indicados:

I- GABINETE DO SECRETARIO
Paulo de Tarso Puccini RF 720.544-9 – Secretario Adjunto
Cássia Aparecida Gonçalves RF 641.286.6
II- COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CON-

TROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
Isabel Cristina Nomyama RF 588.884.1
III- COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA REDE DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA AMBULATORIAL
Flavius Augusto Olivetti Barbieri RF 807.287.6
IV- COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA EM SAÚDE
José dos Santos RF 511.396.2
V- NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE
Gustavo Kulmann RF 511.335.1
Jupyacir Monteiro de Rezende Junior RF 508.745.7
VI- Representante da Autarquia Hospitalar Municipal
Art.3º A coordenação do Grupo caberá ao Secretário Ad-

junto
Art.4º O Grupo de Trabalho terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório final.
Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

 PORTARIA N º 1804/2014-SMS.G
Institui a Coordenação da Rede de Atenção Especiali-

zada Ambulatorial (CRAEA)
O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribui-

ções legais,
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento 
da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;

Considerando os princípios e as diretrizes do SUS, e que a 
Atenção Especializada Ambulatorial compreende um conjunto 
de ações e serviços de saúde, realizados em ambiente ambu-
latorial, que incorporam a utilização de equipamentos médico-
hospitalares e profissionais especializados para a produção do 
cuidado em média e alta complexidade.

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
detém em sua estrutura as modalidades fundamentais de níveis 
de Atenção: Atenção Básica

; Atenção as Urgências e Emergências (UE), Atenção Hospi-
talar (AH) e Vigilância em Saúde.

RESOLVE:
Art. 1º - Instituir a Coordenação da Rede de Atenção 

Especializada Ambulatorial (CRAEA), no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde, visando contribuir para o fortalecimento 
das estratégias de gestão, monitoramento e avaliação dos esta-
belecimentos de saúde especializados:

I. Hospital Dia da Rede Hora Certa (HD-RHC);
II. Ambulatórios de Especialidades (AE);
III. AMA Especialidades (AMA-E);
Paragrafo Único: Os estabelecimentos conveniados/con-

tratados (filantrópicos e privados) que ofertam e produzem 
serviços especializados ambulatoriais para o SUS de forma 
complementar a rede existente da SMS devem estar articulados 
tecnicamente a CRAEA.

Art. 2º - A Coordenação da Rede de Atenção Especializada 
Ambulatorial deve integrar e interoperar a Rede de Atenção 
em Saúde (RAS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ob-
jetivando a produção do cuidado integral à saúde, e tem por 
atribuições:

I. Estabelecer as diretrizes municipais da Rede de Atenção 
Especializada Ambulatorial subsidiando o planejamento para a 
implantação, desenvolvimento e gestão do cotidiano das ações 
em saúde de atenção especializada ambulatorial;

II. Elaborar e instituir documentos técnicos/protocolos 
observando os princípios e diretrizes do SUS na SMS-SP e obje-
tivando organizar, desenvolver, monitorar e avaliar as ações de 
atenção especializada ambulatorial;

III. Proceder à análise técnica e emitir pareceres sobre os 
projetos apresentados por outras áreas da SMS-SP ou mesmo 
outras instituições que tenham por objeto ações e atividades 
voltadas para atenção especializada ambulatorial;

IV. Produzir, processar e difundir conhecimentos e relató-
rios gerenciais referentes às ações de atenção especializada 
ambulatorial;

V. Fomentar pesquisas relacionadas às ações de atenção 
especializada ambulatorial;

VI. Promover cooperação técnica com instituições de pes-
quisa e ensino para o desenvolvimento de tecnologias inova-
doras de gestão e de atenção à saúde nas ações de atenção 
especializada ambulatorial;

VII. Promover e estimular a participação da CRAEA em 
espaços coletivos no intuito de produzir uma gestão colegiada 
indutora de integração dos demais níveis de atenção, redes 
temáticas e das áreas de apoio da SMS-SP;

VIII. Criar espaços colegiados para a integração dos níveis 
central/regionais/locais e discussão da gestão do cotidiano da 
atenção especializada ambulatorial;

IX. Prestar cooperação técnica aos níveis regionais/locais 
na organização de ações de atenção especializada ambula-
torial;

X. Atuar junto às instâncias de participação popular e 
controle social;

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

 PORTARIA Nº 1805/2014-SMS.G
Institui a Coordenação das Redes de Atenção à Saúde 

e Áreas Temáticas que especifica
O Secretário Municipal da Saúde em exercício, no uso de 

suas atribuições legais, e
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento 
da saúde, a assistência à saúde e a articulação Inter federativa;

Considerando a Portaria/GM/MS nº 2528 de 19 de outubro 
de 2006 que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa;

Considerando a Portaria/GM/MS nº 1944 de 27 de agosto 
de 2009 que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem;

Considerando a Portaria/GM/MS nº 4.279 de 30 de dezem-
bro de 2010 que estabelece diretrizes para a organização da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS);

 DESENVOLVIMENTO URBANO
 COMISSÃO DE PROTEÇÃO À PAISAGEM 
URBANA

 EXTRATO DA REUNIÃO
DANIEL TODTMANN MONTANDON, Presidente da Co-

missão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU/SMDU, no uso 
de suas atribuições legais e regulamentares, DETERMINA a 
publicação do EXTRATO contendo as deliberações do plenário 
relativas às matérias constantes da Pauta da 38ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA, realizada em 27 de agosto de 2014.

1. Aprovação da Ata da 37ª Reunião Ordinária.
DECISÃO: Deliberou, por 7 (sete) votos favoráveis e 2 

(duas) abstenções, pela aprovação da Ata.
2. Processo nº 2014-0.188.981-2, referente à interven-

ção artística de Lawrence Weiner. Interessado: Mendes Wood 
DM Arte Consultoria.

DECISÃO: Deliberou, por 09 (nove) votos favoráveis e 2 
(duas) abstenções, pelo deferimento do solicitado sem exposi-
ção de nomes ou logos de realizadores, apoiadores ou patro-
cinadores, considerando tratar-se de manifestação de cunho 
artístico e sua realização não contraria os dispositivos da lei 
nº 14.223/2006.

3. Processo nº 2014-0.214.909-0, referente à arte públi-
ca com execução de grafite. Interessado: Tecnologia Bancária 
S/A – Tecban

DECISÃO: Deliberou, por 10 (dez) votos favoráveis e 2 
(duas) abstenções, pela retirada de pauta para emissão de 
comunique-se ao interessado, solicitando complementação 
das informações em relação ao conteúdo e conceituação da 
intervenção proposta.

4. Processo nº 2014-0.191.809-0, referente à interven-
ção artística denominada “A Nova Promessa”. Interessado: 
Zipper Galeria / D.Z Comércio de Arte LTDA.

DECISÃO: Deliberou, por 8 (oito) votos favoráveis, 2 (dois) 
contrários e 2 (duas) abstenções pelo deferimento do solicitado 
sem exposição de nomes ou logos de realizadores, apoiadores 
ou patrocinadores, considerando tratar-se de manifestação de 
cunho artístico e sua realização não contraria os dispositivos 
da lei nº 14.223/2006; condicionado a devida autorização da 
Subprefeitura de Pinheiros.

5. Processo nº 2014-0.199.885-9, referente à interven-
ção artística denominada “Ciclo”. Interessado: CCBB – Centro 
Cultural Banco do Brasil / Magnetoscópio Produções.

DECISÃO: Deliberou, por unanimidade, pelo deferimento 
dos elementos apresentados: (i) obra “Nuvem de Parede” 
instalada na fachada do edifício, (ii) obra “Gum Head” insta-
lada no passeio da confluência das Ruas Alvares Penteado e 
da Quitanda e (iii) totem informativo medindo 0,60 x 1,70m 
junto à entrada do Centro Cultural, conforme INFORMAÇÃO 
SMDU.CPPU/787/2014 de 21/08/2014 da presidência da CPPU. 
Ressaltamos que ambas as aprovações estão condicionadas a 
exibição de logos de realizadores, apoiadores ou patrocinadores 
no totem por um período máximo 30 dias, conforme artigo 19, 
inciso I da lei nº 14.223/2006 e a aprovação e autorização do 
DPH – Secretaria Municipal da Cultura e condições impostas 
pelo CET.

6. Processo nº 2014-0.214.210-9., referente à comuni-
cação visual do evento Mc Dia Feliz. Interessado: Mc Donald’s / 
Primus Service LTDA ME.

DECISÃO: Deliberou, por 11 (onze) votos favoráveis e 1 
(um) contrário, pelo deferimento parcial do solicitado. Com 
(a) deferimento dos seguintes elementos: (i) enquadramen-
to do evento beneficente no âmbito do artigo 19 da lei nº 
14.223/2006, sendo a comunicação visual tratada como 
anúncio especial e, portanto devendo atender os dispositi-
vos da lei 14.223/2006 e especialmente RESOLUÇÃO SMDU.
CPPU/005/2011, (ii) proposta de comunicação visual das pirâ-
mides com apenas uma face com área de exposição de nomes 
ou logos de promotores, apoiadores ou patrocinadores menor 
ou igual a 0,50 m2 em analogia ao item 4.1 da resolução acima 
citada, (iii) balão / blimp apenas com o símbolo do evento, 
sem o logo do Mc Donald´s com altura menor ou igual a 5m, 
e (iv) totem apenas com informações, sem exposição de logos; 
e (b) indeferimento dos seguintes elementos: (i) veiculação 
da logomarca do Governo do Estado de São Paulo, por não 
existir nenhum tipo de apoio, conforme informado pelo inte-
ressado na reunião; (ii) veiculação de qualquer logomarca de 
promotores, apoiadores ou patrocinadores nas demais faces 
das pirâmides localizadas nas extremidades do palco por estar 
em desacordo com o limite estipulado pela RESOLUÇÃO SMDU.
CPPU/005/2011.

7. TID nº 12567993., referente à intervenção artística 
denominada “Zona de Tensão”. Interessado: Departamento de 
Arquivo Histórico de São Paulo – DAHSP/SMC.

DECISÃO: Deliberou, por unanimidade, pela retirada de 
pauta para instrução processual.

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS – SIM-
PROC

DESPACHOS: LISTA 2014-2-159
COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE
ENDERECO: RUA SANTA ISABEL, 181
PROCESSOS DA UNIDADE SMS/COVISA/GVISAM
2004-0.268.318-4 LUNAR COMERCIO E RECUPERADO-

RA DE METAIS LTDA ME
DOCUMENTAL
SENHOR CHEFE. PROCESSO DEVIDAMENTE REGULARIZA-

DO. ARQUIVE-SE.
PROCESSOS DA UNIDADE SMS/COVISA/GVSPS/CAD
2009-0.245.515-6 TELMA BITTAR
INDEFERIDO
S O L I C I TA Ç Ã O  D E  C M V C  D E F E R I D O S  P U B L I C .

DOC.28.08.2014 PG 59 A 61
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE LESTE
ENDERECO: AVENIDA PIRES DO RIO, 199
PROCESSOS DA UNIDADE SMS/CRS-L/SUVIS-MP
2010-0.168.589-6 FABIANA C.SALVADOR ISAC MER-

CEARIA ME
DOCUMENTAL
PROCESSO REGULARIZADO. ARQUIVA-SE CONTENDO 63 

FOLHAS.
2014-0.168.120-0 DROGARIA MORAIS DO PEDRO 

JOSE NUNES LTDA ME
DOCUMENTAL
PROCESSO ENCERRADO, SEGUE PARA ARQUIVO CONTEN-

DO 12 FOLHAS.

 PORTARIA Nº 1794/2014-SMS.G
Constitui Grupo de Trabalho de Revisão de Metas 

pactuado nos Contratos de Gestão firmados com a Fun-
dação Instituto de Pesquisa e estudo de Diagnóstico por 
imagem.

O Secretario Municipal de Saúde, no uso de suas atribui-
ções,
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