quinta-feira, 20 de junho de 2019
PORTARIA Nº 082/SUB-AD/GAB/2019
JOSÉ RUBENS DOMINGUES FILHO, Subprefeito de
Cidade Ademar, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 13.399/2002, Portaria Intersecretarial 06 SMSP/
SGM/2002 e Decreto 57.576/2017,
RESOLVE:
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de São Paulo
visa dar cumprimento aos seus programas e metas, objetivando
o melhor uso do bem público e o cumprimento da função social
da cidade, conforme previsto no artigo 182 da Constituição
Federal.
CONSIDERANDO a obrigação de guarda das áreas públicas,
a fim de evitar possíveis invasões ou mau uso das mesmas.
CONSIDERANDO a possibilidade de autorização de uso de
espaço público nos termos do artigo 114, § 5º da Lei Orgânica
do Município.
CONSIDERANDO o artigo 3º e 5º da Lei Municipal
13.399/02 que atribui ao Subprefeito à decisão, direção, gestão
e o controle dos assuntos municipais em nível local.
RESOLVE:
1 - Autorizar a cessão provisória da área delimitada pelo
imóvel situado na Avenida Durval Pinto Ferreira, 820, esquina
com a Rua Amália Maria de Jesus, Jardim Santa Helena, CEP
04.386-030, nesta Capital, em favor do GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CULTURAL IMPÉRIO REAL, CNPJ
26.979.379/0001-17, com sede na Rua Glauco Faria de Almeida, n.º 77, Parque Primavera, CEP 04.467-200, São Paulo-SP,
neste ato representado pelo Senhor Tarik Lopes, inscrito no CPF
sob nº 405.343.218-95, para prática de atividades assistenciais,
culturais, recreativas e esportivas, bem como, difundir e incentivar a cultura brasileira.
2 - O Autorizatário será responsável pela preservação do
bem público utilizado, devendo providenciar, às suas expensas,
qualquer obra de manutenção que se fizer necessária.
3 - O Autorizatário fica obrigado a não utilizar a área para
finalidade diversa da prevista nesta Portaria, bem como não
cedê-la, no todo ou em parte, a terceiros.
4 - O Autorizatário se compromete a não realizar quaisquer
obras ou benfeitorias na área cedida, sem prévia aprovação do
projeto pelas unidades municipais competentes.
5 - O Autorizatário será responsável pelo pagamento de
constas de consumo de água e energia elétrica enquanto perdurar o uso do local.
6 - O Autorizatário fica obrigado a restituir a área imediatamente, tão logo solicitada pela Subprefeitura, sem direito de
retenção e independentemente de pagamento ou indenização
pelas benfeitorias executadas, ainda que necessárias, passando
estas a integrar o patrimônio da Subprefeitura Cidade Ademar.
7 - As atividades desenvolvidas pelo Autorizatário serão de
sua exclusiva responsabilidade, devendo arcar com eventuais
prejuízos que vier a causar ao patrimônio público e a terceiros,
eximindo a Municipalidade de qualquer responsabilidade neste
sentido.
8 - Esta cessão é concedida a título precário e gratuito,
pelo prazo de 90 (noventa dias), e será fiscalizada pela
Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano –
CPDU desta Subprefeitura, podendo ser rescindida a qualquer
momento, por meio de publicação de nova Portaria e de acordo
com o interesse das partes.
9 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 083/SUB-AD/GAB/2019
JOSÉ RUBENS DOMINGUES FILHO, Subprefeito de
Cidade Ademar, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 13.399/2002, Portaria Intersecretarial 06 SMSP/
SGM/2002 e Decreto 57.576/2017,
RESOLVE:
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de São Paulo
visa dar cumprimento aos seus programas e metas, objetivando
o melhor uso do bem público e o cumprimento da função social
da cidade, conforme previsto no artigo 182 da Constituição
Federal.
CONSIDERANDO a obrigação de guarda das áreas públicas,
a fim de evitar possíveis invasões ou mau uso das mesmas.
CONSIDERANDO a possibilidade de autorização de uso de
espaço público nos termos do artigo 114, § 5º da Lei Orgânica
do Município.
CONSIDERANDO o artigo 3º e 5º da Lei Municipal
13.399/02 que atribui ao Subprefeito à decisão, direção, gestão
e o controle dos assuntos municipais em nível local.
RESOLVE:
1 - Autorizar a cessão provisória da área delimitada pelo
imóvel situado na Josephina Gianinni Elias-Dona Bimba, altura
do n° 8, Eldorado, CEP 04.476-000, nesta Capital, em favor
do Senhor Eneias Afonso, portador da cédula de identidade
RG sob n.º 22.961.681-1 SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob nº
139.874.788-29, para fins de guarda do local.
2 - O Autorizatário será responsável pela preservação do
bem público utilizado, devendo providenciar, às suas expensas,
qualquer obra de manutenção que se fizer necessária.
3 - O Autorizatário fica obrigado a não utilizar a área para
finalidade diversa da prevista nesta Portaria, bem como não
cedê-la, no todo ou em parte, a terceiros.
4 - O Autorizatário se compromete a não realizar quaisquer
obras ou benfeitorias na área cedida, sem prévia aprovação do
projeto pelas unidades municipais competentes.
5 - O Autorizatário será responsável pelo pagamento de
constas de consumo de água e energia elétrica enquanto perdurar o uso do local.
6 - O Autorizatário fica obrigado a restituir a área imediatamente, tão logo solicitada pela Subprefeitura, sem direito de
retenção e independentemente de pagamento ou indenização
pelas benfeitorias executadas, ainda que necessárias, passando
estas a integrar o patrimônio da Subprefeitura Cidade Ademar.
7 - As atividades desenvolvidas pelo Autorizatário serão de
sua exclusiva responsabilidade, devendo arcar com eventuais
prejuízos que vier a causar ao patrimônio público e a terceiros,
eximindo a Municipalidade de qualquer responsabilidade neste
sentido.
8 - Esta cessão é concedida a título precário e gratuito,
pelo prazo de 90 (noventa dias), e será fiscalizada pela
Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano –
CPDU desta Subprefeitura, podendo ser rescindida a qualquer
momento, por meio de publicação de nova Portaria e de acordo
com o interesse das partes.
9 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 084/SUB-AD/GAB/2019
JOSÉ RUBENS DOMINGUES FILHO, Subprefeito de
Cidade Ademar, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 13.399/2002 e Portaria Intersecretarial 06 SMSP/
SGM/2002, com fundamento no artigo 114 da Lei Orgânica do
Município e Decreto 49.969/2008:
AUTORIZA:
1. A utilização do espaço público da Rua Gáspar Ricardo
entre os números 22B e 122, circunscrição da Vila Guacuri,
para a realização do evento “SOCIAL E BENEFICENTE”, sob-responsabilidade do Senhor Gregory Macedo Ferreira, portador
do RG 407259880 SSP/SP e inscrito no CPF nº 333.474.968-17,
com público máximo de até 250 pessoas, no dia 23 de Junho
de 2019, no horário das 08h00 às 22h00, devendo ser atendidas as seguintes determinações:
2. Os limites de ruídos deverão ser observados, conforme
a Lei Municipal nº 11.501/94 e os Decretos Municipais nº
11.467/74 e 34.741/94.
3. Os organizadores, quando necessário, deverão estabelecer passagens sinalizadas para pedestres.
4. Fica vedado o uso de veículos no passeio.
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5. Os organizadores do evento deverão efetuar diretamente
os contatos necessários junto à CET e à Polícia Militar, além de
tomar as demais providências.
6. A preservação dos bens públicos e privados existentes no
local, inclusive das áreas ajardinadas, será de inteira responsabilidade dos organizadores, civil e criminalmente.
7. Após o encerramento do evento, a AUTORIZADA deverá
entregar o logradouro público inteiramente livre e desimpedido de bens e objetos. O local deverá ser entregue conforme
recebido.
8. Fica a Supervisão de limpeza Pública responsável pela
fiscalização das condições anteriores e posteriores da área, a
fim de apurar o cumprimento do item 7 desta Portaria.
9. É vedada a utilização de faixas para divulgação do
evento.
10. Fica a critério da autorizada obter junto ao setor competente de saúde, ambulância e equipe médica, quando necessário: obter junto à ELETROPAULO/SABESP os serviços relativos
à energia e água a ser fornecida no local; e obter junto ao
Corpo de Bombeiros os laudos técnicos necessários.
11. A municipalidade declara que se isenta, através do instrumento ora expedido, de qualquer responsabilidade por danos
pessoais ou patrimoniais, devendo o autorizado providenciar
garantias necessárias, antes, durante e após o evento.
12. Fica proibida a instalação de comércio ambulante, a
título oneroso ou não para o local.
13. Os preços públicos a serem pagos perante aos órgãos
estadual, federal ou concessionária de serviços públicos é de
responsabilidade dos promotores do evento.
14. A responsabilidade relativa à energia no local será de
responsabilidade da autorizada e deverá por esta ser providenciada, inclusive com uso de geradores próprios, se o caso.
15. Deverão ser observados os critérios estabelecidos na Lei
14.223/06, restando vedada a utilização, sob qualquer forma,
de anúncio destinado à veiculação de publicidade do autorizado
ou de terceiros.
16. A presente Portaria deverá ser copiada, ampliada (tamanho mínimo A3 = 297 x 420 mm) e plastificada pelos
organizadores, devendo ser afixada em local visível durante
o período do evento para fins de fiscalização e conhecimento
dos munícipes.
17. Os organizadores do evento deverão observar o disposto na Lei 9294/1996, em especial à proibição de venda e uso
de bebidas alcoólicas, bem como, a permanência de público
portando garrafas de vidro ou similares de qualquer espécie,
no local.
18. A presente portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério
da administração.

CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE
CIDADE ADEMAR E PEDREIRA
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Local da Reunião: Subprefeitura de Cidade Ademar,
Salão de Eventos, das 9h as 11h do dia 29 de junho de
2019 – sábado
A Coordenadora do Conselho Participativo Municipal de
Cidade Ademar - Pedreira, Renata Paranhos de Souza, no uso
de suas atribuições, convoca todos os conselheiros (as) deste
Conselho e demais interessados, para Reunião Ordinária
no dia 29 de junho de 2019, das 9h às 11h, sábado, na
Subprefeitura de Cidade Ademar, no Salão de Eventos,
tendo como pauta:
Pauta:
1. Zeladoria – Devolutiva reunião ordinária de maio;
2. Saúde - Implantação de Hospital;
3. Cultura – O que temos previsto e em execução para o
Cidade Ademar e Pedreira referente a área de Cultura?
Convidados: Secretaria Municipal de Saúde
Conselho Gestor de Saúde de Cidade Ademar e Pedreira
Supervisão de Cultura da Subprefeitura
Conselheiros Convocados: Aldecina Barbosa dos Santos,
Celso Dutra, Cleonice Pereira de Souza, Geraldo Henrique, Janaina Nascimento, Marcos Roberto de Oliveira, Mariana Gomes
Mendes da Silva, Renata Paranhos de Souza, Ricardo Viana
Ribeiro, Sindy Rodrigues Souza dos Santos, Sônia Maria Alves
Pereira, Vandersilvia Simeão Ribeiro, Waldir Antônio Pereira.
Os interlocutores desta Subprefeitura estão convidados para participação.
Obs.: A população em geral e conselheiros suplentes poderão participar da reunião, de forma ativa, trazendo suas reivindicações e observações referentes a pauta e trazendo demais
assuntos de interesse da região, mas não terão direito a voto
quando se fizer necessário.

ERMELINO MATARAZZO
GABINETE DO SUBPREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE EVENTO:
PORTARIA Nº 048/SUB-EM/GABINETE/2019
SEI: 6036.2019/0000089-2
O Subprefeito de Ermelino Matarazzo, nos termos da Lei
13.399 de 1º de agosto de 2002,
AUTORIZA:
Interessado: Associação de Motociclistas Tropas de Aço
Moto Clube – CNPJ 21.370.873/0001-66 – Sede Fioravante
Lopes Garcia, 903 A – Ermelino Matarazzo.
Responsável: Luana Santos Monteiro – CPF 362.243.31839 e RG 44.778.541 SSP/SP.
Evento: Beneficente com a participação de Motociclistas e
Carros Antigos;
Endereço do evento: Rua Professor Antonio de Castro Lopes
nº 1240 – na Praça Benedito Ramos Rodrigues;
Data: 30/06/2019
Público estimado: 150 (cento e cinquenta) pessoas
Horário: 09h às 19h
Obrigando-se à
1- Obedecer aos limites de ruído de acordo com a Lei Municipal 16.402/16;
2- Atender o Decreto nº 49.969/2008, referente às condições de segurança do Evento;
3- Obter junto a Policia Militar do Estado de São Paulo, o
apoio quanto à segurança para a realização do evento;
4- Obter junto a GCM – Guarda Civil Metropolitana, apoio
quanto à segurança para a realização do evento;
5 - Obter junto ao Conselho Tutelar, apoio para a realização
do evento;
6- Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos ao
Patrimônio Público;
7- Estabelecer passagens para pedestres devidamente
sinalizadas;
8- Manter o local limpo durante e após o evento;
NOTAS DE ADVERTÊNCIA:
1- Proibido a colocação de faixas, cartazes, placas e assemelhados;
2- Vedado o uso de veículos no passeio, bem como sobre as
áreas de circulação de pedestres e calçadões;
3- A Municipalidade declara que se isenta, através do instrumento ora expedido, de qualquer responsabilidade por danos
pessoais ou patrimoniais, devendo o autorizado providenciar
garantias necessárias, antes, durante e após o evento;
4- O presente Termo de Autorização e Compromisso refere-se exclusivamente a Legislação Municipal, devendo, ainda,
serem observadas as legislações Estadual e Federal pertinentes;
5- O autorizado compromete-se a realizar o evento em
questão, respeitando todas as condições acima descritas, sob
pena de não mais obter autorização desta Subprefeitura para
a realização de eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das
multas e demais sanções legais cabíveis.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE EVENTO:
PORTARIA Nº 049/SUB-EM/GABINETE/2019
SEI: 6036.2019/0001121-5
O Subprefeito de Ermelino Matarazzo, nos termos da Lei
13.399 de 1º de agosto de 2002,
AUTORIZA:
Interessado: Instituto Social Educativo Cultural e de Transformação Solidária – CNPJ 00.356.492/0001-52 – Rua Palmeiras das Missões nº 277 – Cidade Patriarca.
Responsável: José Evilasio de Jesus – CPF 090.504.928-43
e RG 20.055.567-4.
Evento: Festa Junina;
Endereço do evento: Rua Raimundo Nogueira frente ao
nº 281;
Data: 20,21,22 e 23/06/2019
Público estimado: 100 (cem) pessoas
Horário: 16h às 22h
Obrigando-se à
1- Obedecer aos limites de ruído de acordo com a Lei
Municipal 16.402/16;
2- Atender o Decreto nº 49.969/2008, referente às condições de segurança do Evento;
3- Obter junto a Policia Militar do Estado de São Paulo, o
apoio quanto à segurança para a realização do evento;
4- Obter junto a GCM – Guarda Civil Metropolitana, apoio
quanto à segurança para a realização do evento;
5 - Obter junto ao Conselho Tutelar, apoio para a realização
do evento;
6- Obter junto a CET - Cia de Engenharia de Tráfego, a devida autorização, bem como atender às recomendações técnicas
e restrições apresentadas por essa Companhia;
7- Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos ao
Patrimônio Público;
8- Estabelecer passagens para pedestres devidamente
sinalizadas;
9- Manter o local limpo durante e após o evento;
NOTAS DE ADVERTÊNCIA:
1- Proibido a colocação de faixas, cartazes, placas e assemelhados;
2- Vedado o uso de veículos no passeio, bem como sobre as
áreas de circulação de pedestres e calçadões;
3- A Municipalidade declara que se isenta, através do instrumento ora expedido, de qualquer responsabilidade por danos
pessoais ou patrimoniais, devendo o autorizado providenciar
garantias necessárias, antes, durante e após o evento;
4- O presente Termo de Autorização e Compromisso refere-se exclusivamente a Legislação Municipal, devendo, ainda,
serem observadas as legislações Estadual e Federal pertinentes;
5- O autorizado compromete-se a realizar o evento em
questão, respeitando todas as condições acima descritas, sob
pena de não mais obter autorização desta Subprefeitura para
a realização de eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das
multas e demais sanções legais cabíveis.

FREGUESIA-BRASILÂNDIA
GABINETE DA SUBPREFEITA
PROCESSO 6037.2019.0000933-0 - MARIA
DAS GRAÇAS ROCHA, R. F. 576.105.1
Período de Concessão de Maio/2019
Valor de R$ 200,00 (Duzentos reais)
DESPACHO:
1. Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no
48.592 de 06 de agosto de 2007, APROVO as prestações
de contas, relativo ao Regime de Adiantamento, previsto no
Inciso V, artigo 2o da Lei Municipal no 10.513, Processo no
6037.2019/0000933-0, em nome de Maria das Graças Rocha,
R. F. no 576.105.1, do Período de Concessão de Maio/2019, do
valor concedido de R$ 200,00 (Duzentos reais), mediante ao Parecer Conclusivo No 004/UEO-SF/2019, expedido pela Unidade
de Execução Orçamentária desta Subprefeitura - (43.10), dando
por regular as contas, aos 17 dias do mês de Junho de 2019.
DESPACHO DEFERIDO - SEI Nº 6021.2019/0021718-0
Cancele-se o Auto de Multa número 02-160.776-1, com
fundamento no artigo 487, Inciso II do código de Processo Civil
(13.105/15), em razão de decisão judicial, na qual reconheceu
de ofício a prescrição dos débitos, face as manifestações da
Assessoria Jurídica desta Subprefeitura.
DESPACHO DEFERIDO – SEI Nº 6021.2019/0016591-1
Cancele-se o Auto de Multa número 02-085.256-8, com
fundamento no artigo 487, Inciso II do código de Processo Civil
(13.105/15), em razão de decisão judicial, na qual reconheceu de ofício a prescrição dos débitos, face manifestações da
Assessoria Jurídica desta Subprefeitura.
COMUNICADO - SEI 6037.2019/0000968-2
A Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia, em atendimento ao artigo 8º e parágrafos do Decreto nº 57.583/2017,
torna público que foi apresentada por JOSÉ BENEDITO ALEXANDRE, Carta de Intenção objetivando a celebração de Termo de
Cooperação em relação à ára verde situada na Rua Euvaldo
Augusto Freire, Jd. Carumbé, abrindo-se o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da publicação deste no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo, para que outros interessados possam
manifestar seu interesse em relação ao objeto, apresentando
sua proposta e documentos nos termos do Decreto nº 57.583
de 23 de janeiro de 2017.
COMUNICADO - SEI 6037.2019/00001003-6
A Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia, em atendimento ao artigo 8º e parágrafos do Decreto nº 57.583/2017,
torna público que foi apresentada por CARLOS EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA, Carta de Intenção objetivando a celebração
de Termo de Cooperação em relação à Praça Francisco Prato,
Vila Progresso, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da publicação deste no Diário Oficial da Cidade de
São Paulo, para que outros interessados possam manifestar seu
interesse em relação ao objeto, apresentando sua proposta e
documentos nos termos do Decreto nº 57.583 de 23 de janeiro
de 2017.

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
DESPACHOS: LISTA 350
SUBPREFEITURA DA FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA
ENDERECO: AV. JOÃO MARCELINO BRANCO, 95
6037.2019/0001368-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa RJK IMPLEMENTOS HIDRAULICOS EIRELI CNPJ
24090954000281 teve sua licença deferida.
6037.2019/0001371-0 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MINI MERCADO MARLUI EIRELI ME CNPJ
10904402000174 teve sua licença deferida.
6037.2019/0001372-8 - Auto de Licença de Funcionamento Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MINI MERCADO MARLUI EIRELI ME CNPJ
10904402000174 teve sua licença deferida.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I 6037.2019/0001229-2
À vista dos elementos contidos no presente em conformidade com a delegação a mim conferida pelo artigo 9o, da Lei
Municipal no 13.399/02, AUTORIZO a emissão das Notas de
Empenho e Liquidação no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
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para fazer face às despesas de Pronto Pagamento da SUB-FB,
relativo ao mês de JUNHO/2019, com base na Lei 10.513/88,
art. 1o, art. 2o, inciso I, II e III, e suas alterações posteriores,
Decreto no 48.592 de 06/08/2007, art. 1o, art. 6o, §2o, art. 8o, §
1o e art. 15o, e Portarias nos 59/10-SF e 19/11-SF, em nome da
servidora MARIA DAS GRAÇAS ROCHA, CPF no 014.129.558-90
e RF no 576.105.1, onerando a dotação 43.10.15.122.3024.2.1
00.3.3.90.39.00.00.96.01, do orçamento vigente.
II - PUBLIQUE-SE

GUAIANASES
GABINETE DO SUBPREFEITO
PORTARIA Nº 027/SUB-G/GAB/2019
I - GUARACY FONTES MONTEIRO FILHO, Subprefeito de
Guaianases, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo disposto no inciso XXVI, do artigo 9º da Lei 13.399/02,
regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, AUTORIZA o E.C.
Vila Roseira, através de seu representante Rogério Cardoso,
RG 42.931.393-7, a interdição da via pública, Rua Romão Gramacho do nº 66 ao nº 114, para realização da festa do time de
futebol, no dia 23 de junho, das 14h às 20h, obedecendo aos
critérios abaixo estabelecidos:
1) Obedecer aos limites de ruído com fulcro na Lei Municipal vigente;
2) Estabelecer passagens para pedestres devidamente
sinalizadas;
3) Vedado o uso de veículos no passeio e gramado;
4) Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos ao
Patrimônio Público.
5) Manter o local limpo durante o evento preservando o
espaço verde (grama) e, após o encerramento, a AUTORIZADA
compromete-se a entregar o logradouro público inteiramente
livre e desimpedido de bens e objetos, além de conservado na
conformidade com que recebeu, observando rigorosamente o
horário determinado;
6) Obter junto à POLICIA MILITAR do Estado de São Paulo,
o apoio quanto à segurança para a realização do evento;
7) Obter junto à GUARDA CIVIL METROPOLITANA, o apoio
quanto à segurança para realização do evento.
8) Obter junto ao setor competente de SAÚDE, ambulância
e equipe médica p/ o evento caso necessário;
9) Obter junto ELETROPAULO os serviços relativos à energia
elétrica;
10) A Municipalidade declara que se isenta, através do instrumento ora expedido, de qualquer responsabilidade por danos
pessoais ou patrimoniais, devendo a AUTORIZADA providenciar
garantias necessárias, antes, durante e após o evento:
11) O presente Termo de Autorização refere-se exclusivamente à Legislação Municipal, devendo, ainda, serem observadas as legislações Estadual e Federal pertinentes;
12) “Proibido a instalação de barracas de ambulantes, a
titulo oneroso ou não”;
13) Quanto às taxas, não é de responsabilidade da Subprefeitura e sim dos promotores do evento;
14) A presente Portaria será revogada caso o (s)
promotor(es) do evento não apresentarem o cumprimento das
exigências contidas nos itens 6, 7 e 8 em até 48 horas antes da
data prevista para seu inicio.

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC
DESPACHOS: LISTA 2019-2-112
PREFEITURA REGIONAL DE GUAIANAZES
ENDERECO: ESTRADA ITAQUERA GUAIANAZES 2565
PROCESSOS DA UNIDADE SUB-G/PE
2015-0.271.792-8 ROBERTA SANTOS LIMA
INDEFERIDO
NOS TERMOS DA LEI 13.885/04, DECRETO 45.817/05 E
NOS TERMOS DA LEI 11.228/92 E LEI 9.413/81.
2017-0.025.568-8 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA DE
OLIVEIRA
INDEFERIDO
NOS TERMOS DO INCISO I, ART.59 DA LEI 16.642/17- AUSENCIA DE DOCUMETACAO EXIGIDA E FALTA DE MATRICULA ATUALIZADA E AUSENCIA DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO.
2019-0.033.962-1 DANIEL TOLEDO
DEFERIDO
NOS TERMOS DA LEI 16.402/16 E LE 16.050/14.

IPIRANGA
GABINETE DO SUBPREFEITO
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC
DESPACHOS: LISTA 2019-2-112
PREFEITURA REGIONAL IPIRANGA
ENDERECO: RUA LINO COUTINHO, N 444
2015-0.264.168-9 REGINALDO DE CASTRO MAROPO
INDEFERIDO
NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO ART.9 DO DECRETO N 32.329/92 ALTERADO PELO ART. 8 DO DECRETO
54.123/13 POR DECURSO DE PRAZO RECURSAL DO PEDIDO DE
ALVARA DE APROVACAO CORRESPONDENTE.
2019-0.035.486-8 JOAO FERNANDO HOMOR
DEFERIDO
DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
PELO DECRETO 57.776/ 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO
PELO DECRETO 54.787/14

P.A. Nº 2017-0.169.151-1
INTERESSADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE AUTO DE MULTA
DESPACHO
À vista dos elementos que instruem o presente, visando
atender solicitação da Procuradoria Geral do Município, conforme fls. 56vº e conforme manifestação da Assessoria Jurídica
em cota retro, acolho e adoto como razão de decidir, TORNO
SEM EFEITO despacho sob fls. 46 e o publica no DOC em
11/08/2018, pág. 10 e PREJUDICADO o recurso do inaugural.

SEI N.º 6039.2019/0001045-2
ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO
INT: SUB-IP/CPO/SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO
ASSUNTO: Despacho Autorizatório para Abertura de
Certame na modalidade Pregão Eletrônico pelo Sistema
BEC – Bolsa Eletrônica de Compras (UC: 801.038) – visando a aquisição Pedra Britada limpa n.º 1 e n.º 2.
I – À vista dos elementos de convicção que instruem o
presente processo, e demais manifestações da Supervisão de
Administração e Suprimentos, Supervisão Técnica de Manutenção e Assessoria Jurídica desta Subprefeitura, no uso das
atribuições a mim conferida, que acolho e adoto como razão de
decidir, AUTORIZO a abertura de certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, Tipo Menor Preço Total por Item, a
ser realizado pelo Sistema BEC – Bolsa Eletrônica de Compras
(UC: 801.038) – visando à aquisição de 210 (duzentos e dez)
toneladas de Pedra Britada limpa n.º 1 e, 210 (duzentos e dez)
toneladas de Pedra Britada limpa n.º 2, material necessário para
serviços de manutenção de próprios municipais, conservação
de galerias e logradouros públicos nas áreas sob jurisdição
desta Subprefeitura, em conformidade com o disposto no edital
de licitações e seus respectivos anexos, onerando a dotação
orçamentária n.º 53.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.30.00.00,
orçamento vigente.

