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III - Após o decurso do prazo definido no item II deste 
despacho, e a execução do plantio pela Subprefeitura, este 
expediente retornará a esta Secretaria devidamente instruído, 
nos termos da legislação.  

IV - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses 
a contar da sua publicação.  

V - Publique-se.  
VI - Após, encaminhe-se à Subprefeitura Sé para ciência e 

demais providências, nos termos do artigo 9° da Lei Municipal 
n° 10.365/87.  

EDUARDO DE CASTRO 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
6050.2021/0009157-0 - Solicitação de Poda e Remo-

ção de árvore externa
Despacho deferido
INTERESSADO: Subprefeitura Pinheiros 
ASSUNTO: Remoção por supressão de 02 (dois) exem-

plares arbóreos existentes em passeio público, localizado a 
Avenida São Gualter, 1807 - Alto de Pinheiros. 

DESPACHO Nº 641/2021 
I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo 

artigo 18º do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo 
Decreto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos cons-
tantes do presente, em especial o teor do Relatório fotográfico 
e Laudo técnico do Engenheiro Agrônomo da Subprefeitura, 
SEI 049376044, a anuência do Subprefeito em documento 
049402078 e as informações técnicas da Divisão de Arboriza-
ção Urbana, que adoto como razão de decidir, AUTORIZO, em 
caráter excepcional, com fundamento no artigo 11º, incisos II e 
VII da Lei Municipal n° 10.365/87, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n.º 26.535/88, a remoção por supressão de 02 (dois) 
exemplares, sendo uma Tipuana tipu (tipuana) e uma Leucaena 
leucocephala (leucena), existente em passeio público, localiza-
dos a Avenida São Gualter, 1807 - Alto de Pinheiros. 

II - DETERMINO que seja providenciado pela Subprefeitura 
Pinheiros o plantio de 02 (duas) mudas arbóreas, padrão DE-
PAVE, da &ldquo;Lista Indicativa de Espécies Nativas&rdquo; 
anexa da Portaria nº 61/2011, no mesmo local, no prazo de 
30 (trinta) dias, conforme o artigo 15º da Lei Municipal n° 
10.365/87. 

III - Após o decurso do prazo definido no item II deste 
despacho, e a execução do plantio pela Subprefeitura, este 
expediente retornará a esta Secretaria devidamente instruído, 
nos termos da legislação. 

IV - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses 
a contar da sua publicação. 

V - Publique-se. 
VI - Após, encaminhe-se à Subprefeitura Pinheiros para 

ciência e demais providências, nos termos do artigo 9° da Lei 
Municipal n° 10.365/87. 

EDUARDO DE CASTRO 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
6056.2021/0005486-3 - Solicitação de Poda e Remo-

ção de árvore externa
Despacho deferido
INTERESSADO: Subprefeitura Sé  
ASSUNTO: Remoção por supressão de 01 (um) exemplar 

arbóreo existente em passeio público, localizado à Rua Doutor 
Veiga Filho nº 388 - Santa Cecília.  

DESPACHO Nº 665/2021   
I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo ar-

tigo 18º do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decre-
to Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do 
presente, em especial o teor do Relatório fotográfico e Laudo 
técnico do Engenheiro Agrônomo da empresa terceirizada em 
documento SEI 047246610, a anuência do Subprefeito em 
documento 049329370 e as informações técnicas da Divisão de 
Arborização Urbana, que adoto como razão de decidir, AUTO-
RIZO, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11º, 
inciso II da Lei Municipal n° 10.365/87, regulamentada pelo 
Decreto Municipal n.º 26.535/88, a remoção por supressão de 
01 (um) exemplar arbóreo de Tipuana tipu (tipuana), existente 
em passeio público, localizado à Rua Doutor Veiga Filho nº 
388 - Santa Cecília.  

II - DETERMINO que seja providenciado pela Subprefeitu-
ra Sé o plantio de 01 (uma) muda arbórea, padrão DEPAVE, da 
&ldquo;Lista Indicativa de Espécies Nativas&rdquo; anexa da 
Portaria nº 61/2011, no mesmo local, no prazo de 30 (trinta) 
dias, conforme o artigo 15º da Lei Municipal n° 10.365/87.   

III - Após o decurso do prazo definido no item II deste 
despacho, e a execução do plantio pela Subprefeitura, este 
expediente retornará a esta Secretaria devidamente instruído, 
nos termos da legislação.  

IV - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses 
a contar da sua publicação.  

V - Publique-se.  
VI - Após, encaminhe-se à Subprefeitura Sé para ciência e 

demais providências, nos termos do artigo 9° da Lei Municipal 
n° 10.365/87.  

EDUARDO DE CASTRO 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
6050.2021/0010028-5 - Solicitação de avaliação de 

remoção em manejo arbóreo interno
Despacho deferido
Interessados: Subprefeitura Pinheiros
DESPACHO:Nº 664/2021 
I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo ar-

tigo 18 do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decreto 
Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do 
presente, em especial o teor do Relatório Fotográfico e Laudo 
Técnico do Eng. Agrônomo da Subprefeitura (SEI 050398031) 
e a anuência do Subprefeito (SEI 050418629) e as informações 
técnicas da Divisão de Arborização Urbana, que adoto como 
razão de decidir, AUTORIZO, em caráter excepcional, com funda-
mento no artigo 11, inciso II da Lei Municipal n° 10.365/87, re-
gulamentada pelo Decreto Municipal nº 26.535/88, a remoção 
por supressão de 01 (um) exemplar de seco (morto), localizado 
à Av. Dr Arnaldo, 165. 

II - DETERMINO que seja providenciado pelo Requerente o 
plantio de 01 (uma) muda arbórea, padrão DEPAVE, de espécie 
constante da &ldquo;Lista de espécies arbóreas nativas do Mu-
nicípio de São Paulo&rdquo; anexa da Portaria nº 61/2011, no 
mesmo local, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 14 
da Lei Municipal n° 10.365/87. 

III - A execução do serviço pelo REQUERENTE depende de 
autorização de remoção emitida pela Subprefeitura Sé. 

IV - Após o decurso do prazo definido no item II deste 
despacho, o plantio será alvo de fiscalização pela Subprefeitura 
que deverá atestá-lo, e este expediente retornará a esta Secre-
taria devidamente instruído, nos termos da legislação. 

V - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses a 
contar da sua publicação. 

VI - Publique-se. 
VII - Após, encaminhe-se à Subprefeitura Pinheiros para 

ciência e demais providências, nos termos do artigo 9° da Lei 
Municipal n° 10.365/87. 

EDUARDO DE CASTRO 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
6031.2019/0005368-9 - Solicitação de Poda e Remo-

ção de árvore interna
Despacho deferido
Interessados: Universidade de São Paulo
DESPACHO: Nº 1166/2029 
I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo 

artigo 18º do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo 
Decreto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos cons-
tantes do presente, em especial o teor do Relatório fotográfico 
e do Laudo técnico do Engenheiro Agrônomo em documentos 
SEI&rsquo;s 023619642 e 023930308, a anuência do Subpre-

propor Termo de Ajustamento de Conduta, em conformidade 
com o estabelecido no Decreto 54.421/2013.

III- PUBLIQUE-SE;
IV- Após, ao DFA para notificação ao interessado e demais 

providências.
6056.2021/0006223-8 - Solicitação de Poda e Remo-

ção de árvore externa
Despacho deferido
Interessados: Subprefeitura Sé
DESPACHO: Nº 636/2021 
I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo 

artigo 18º do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo De-
creto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes 
do presente, em especial o teor dos Relatórios fotográficos e 
Laudo técnico do Engenheiro Agrônomo da empresa terceiriza-
da SEI 048335252, a anuência do Subprefeito em documento 
SEI 049942668, e as informações técnicas da Divisão de Arbo-
rização Urbana, que adoto como razão de decidir, AUTORIZO, 
em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11º, inciso 
II da Lei Municipal n° 10.365/87, regulamentada pelo Decre-
to Municipal n.º 26.535/88, a remoção por supressão de 01 
(um) exemplar arbóreo de Sibipiruna (Cenostigma pluviosum), 
existente em passeio público, localizados à Rua Principado de 
Mônaco, 249. 

II - DETERMINO que seja providenciado pela Subprefeitura 
Sé o plantio de 01 (uma) muda arbórea, padrão DEPAVE, da Lis-
ta Indicativa de Espécies Nativas anexa da Portaria nº 61/2011, 
no mesmo local, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 
15º da Lei Municipal n° 10.365/87. 

III - Após o decurso do prazo definido no item II deste 
despacho, e a execução do plantio pela Subprefeitura, este 
expediente retornará a esta Secretaria devidamente instruído, 
nos termos da legislação. 

IV - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses 
a contar da sua publicação. 

V - Publique-se. 
VI - Após, encaminhe-se à Subprefeitura Sé para ciência e 

demais providências, nos termos do artigo 9° da Lei Municipal 
n° 10.365/87. 

EDUARDO DE CASTRO 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
6053.2021/0002382-1 - Solicitação de Poda e Remo-

ção de árvore externa
Despacho deferido
Interessados: Subprefeitura Santo Amaro
DESPACHO: Nº 649/2021 
I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo 

artigo 18º do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo De-
creto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes 
do presente, em especial o teor dos Relatórios fotográficos e 
Laudo técnico do Engenheiro Agrônomo da Subprefeitura SEI 
046303177; 046303297; 046303404; 046303521 e 046302930, 
a anuência do Subprefeito em documento SEI 050219539, e as 
informações técnicas da Divisão de Arborização Urbana, que 
adoto como razão de decidir, AUTORIZO, em caráter excepcio-
nal, com fundamento no artigo 11º, inciso II da Lei Munici-
pal n° 10.365/87, regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 
26.535/88, a remoção por supressão de 01 (um) exemplar arbó-
reo de Espatódea (Spathodea campanulata), existente em pas-
seio público, localizados à Rua Itamaraty Feitosa Martins, 15. 

II - DETERMINO que seja providenciado pela Subprefeitura 
Santo Amaro o plantio de 01 (uma) muda arbórea, padrão DE-
PAVE, da Lista Indicativa de Espécies Nativas anexa da Portaria 
nº 61/2011, no mesmo local, no prazo de 30 (trinta) dias, con-
forme o artigo 15º da Lei Municipal n° 10.365/87. 

III - Após o decurso do prazo definido no item II deste 
despacho, e a execução do plantio pela Subprefeitura, este 
expediente retornará a esta Secretaria devidamente instruído, 
nos termos da legislação. 

IV - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses 
a contar da sua publicação. 

V - Publique-se. 
VI - Após, encaminhe-se à Subprefeitura Santo Amaro para 

ciência e demais providências, nos termos do artigo 9° da Lei 
Municipal n° 10.365/87. 

EDUARDO DE CASTRO 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
6031.2021/0003138-7 - Solicitação de Poda e Remo-

ção de árvore externa
Despacho deferido
Interessados: Subprefeitura Butanta
DESPACHO: Nº 670/2021 
I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo 

artigo 18º do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo De-
creto Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes 
do presente, em especial o teor dos Relatórios fotográficos e 
Laudo técnico do Engenheiro Agrônomo da Subprefeitura SEI 
050335289e 050335435, a anuência do Subprefeito em docu-
mento SEI 050438886, e as informações técnicas da Divisão de 
Arborização Urbana, que adoto como razão de decidir, AUTO-
RIZO, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11º, 
inciso II da Lei Municipal n° 10.365/87, regulamentada pelo 
Decreto Municipal n.º 26.535/88, a remoção por supressão de 
01 (um) exemplar arbóreo morto (seco), existente em passeio 
público, localizados à Rua das Avencas, 224. 

II - DETERMINO que seja providenciado pela Subprefeitura 
Butanta o plantio de 01 (uma) muda arbórea, padrão DEPAVE, 
da Lista Indicativa de Espécies Nativas anexa da Portaria nº 
61/2011, no mesmo local, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 
o artigo 15º da Lei Municipal n° 10.365/87. 

III - Após o decurso do prazo definido no item II deste 
despacho, e a execução do plantio pela Subprefeitura, este 
expediente retornará a esta Secretaria devidamente instruído, 
nos termos da legislação. 

IV - O presente despacho possui prazo de 12 (doze) meses 
a contar da sua publicação. 

V - Publique-se. 
VI - Após, encaminhe-se à Subprefeitura Butanta para 

ciência e demais providências, nos termos do artigo 9° da Lei 
Municipal n° 10.365/87. 

EDUARDO DE CASTRO 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
6056.2021/0005496-0 - Solicitação de Poda e Remo-

ção de árvore externa
Despacho deferido
INTERESSADO: Subprefeitura Sé  
ASSUNTO: Remoção por supressão de 01 (um) exemplar 

arbóreo existente em passeio público, localizado à Praça Villa-
boin nº 144 (oposto ao Condomínio Louveira) - Higienópolis.  

DESPACHO Nº 667/2021   
I - No uso das atribuições que me foram conferidas pelo ar-

tigo 18º do Decreto Estadual nº 30.443/89, alterado pelo Decre-
to Estadual nº 39.743/94, e à vista dos elementos constantes do 
presente, em especial o teor do Relatório fotográfico e Laudo 
técnico do Engenheiro Agrônomo da empresa terceirizada em 
documento SEI 047259493, a anuência do Subprefeito em 
documento 049317117 e as informações técnicas da Divisão de 
Arborização Urbana, que adoto como razão de decidir, AUTO-
RIZO, em caráter excepcional, com fundamento no artigo 11º, 
inciso II da Lei Municipal n° 10.365/87, regulamentada pelo 
Decreto Municipal n.º 26.535/88, a remoção por supressão de 
01 (um) exemplar arbóreo de Tipuana tipu (tipuana), existente 
em passeio público, localizado à Praça Villaboin nº 144 (oposto 
ao Condomínio Louveira) - Higienópolis.  

II - DETERMINO que seja providenciado pela Subprefeitu-
ra Sé o plantio de 01 (uma) muda arbórea, padrão DEPAVE, da 
&ldquo;Lista Indicativa de Espécies Nativas&rdquo; anexa da 
Portaria nº 61/2011, no mesmo local, no prazo de 30 (trinta) 
dias, conforme o artigo 15º da Lei Municipal n° 10.365/87.   

Otávio Prado, RF 626.479-4
Rodrigo Matos de Aquino, RF 778.909-2
Rodrigo Araújo dos Santos, RF 838.102-0
Tamires Carla de Oliveira, RF 821.102-7
Valdson Fraga de Oliveira, RF 799.989-5
CAPÍTULO III - RESPONSABILIDADES
I. Planejar, coordenar, organizar, distribuir, orientar e super-

visionar os ativos de tecnologia da Informação das unidades 
da SVMA.

II. Prestar apoio aos gestores da informação em ações, 
riscos e controles para segurança da informação nos âmbitos 
tático e tático-operacional, bem como implementar a Política de 
Segurança da Informação em suas unidades; 

III. Revisar periodicamente os procedimentos e as normas 
relacionadas à Política de Segurança da Informação com o 
objetivo de manter a sua aplicabilidade, eficiência, eficácia e 
promover sua melhoria. 

IV. Planejar e implementar ações relacionadas às melhores 
práticas de segurança e armazenamento das fontes de dados, 
quaisquer que sejam suas origens;

V. Planejar e implementar ações de subsidiem os gestores 
de informação quanto às orientações e cumprimento das ações 
relativas ao item IV, seja por meio de treinamento, elaboração 
de procedimentos ou quaisquer outros instrumentos aplicáveis.

VI. Subsidiar, acompanhar e avaliar o processo de informa-
tização e inovação da SVMA, de suas ações, ativos e sistemas 
que envolvam tecnologia da informação.

VII. Deliberar sobre a padronização de procedimentos e 
metodologias de tratamento e divulgação de dados aplicáveis 
aos sistemas de SVMA.

VIII. Subsidiar o administrador da Política de Segurança 
da Informação na deliberação sobre casos de segurança da 
informação que estejam omissos na Política de Segurança da 
Informação ou em suas normas complementares.

 PORTARIA nº _42_/SVMA.G/2021
Prorroga os mandatos dos CADES Regionais até a conclu-

são das novas eleições e posse dos novos conselheiros.
EDUARDO DE CASTRO, Secretário Municipal do Verde e 

do Meio Ambiente, Presidente da Comissão Eleitoral das elei-
ções unificadas dos CADES Regionais, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO os procedimentos determinados no 
Edital nº 001/SVMA-G/2021 publicado em 28/05/2021, páginas 
43-44, e Regimento Eleitoral publicado em 04/08/2021, páginas 
27-29);

CONSIDERANDO o Comunicado nº 1/2021 - COMISSÃO 
ELEITORAL -, referente ao cancelamento da eleição dos CADES 
Regionais;

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar os mandatos dos CADES Regionais até a 

conclusão das novas eleições e posse dos novos conselheiros.
Parágrafo único. esta prorrogação não se aplica aos CADES 

Regionais que já se encontravam inativos na data da publicação 
do Edital nº 001/SVMA-G/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

 Processo n° 2010-0.089.386-0
INTERESSADO: Padroeira Comércio de Papel Ltda.
ASSUNTO: Infrações administrativas ambientais. Deixar 

de atender a exigências legais ou regulamentares quando 
devidamente notificado pela autoridade ambiental competente 
no prazo concedido. Emissão de material particulado para 
fora dos limites do estabelecimento. Lavratura dos Autos de 
Infração nº 29764 e 29357 e Autos de Multa nº 67-005.882-3 
e 67-008.441-7. Prescrição Intercorrente do Auto de Multa 67-
005.882-3. Inscrição no PDC do Auto de Multa 67-008.441-7.

I - À vista dos elementos constantes no presente, espe-
cialmente quanto à manifestação da Assessoria Jurídica desta 
Pasta, a qual adoto como razão de decidir, DOU PROVIMENTO 
para declarar a prescrição da pretensão punitiva intercorrente 
do Auto de Infração nº 29764 e de Multa nº 67-005.882-3, 
com base no disposto nos arts. 21 e 22, do Decreto Federal nº 
6.514/08;

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 950
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AM-

BIENTE
ENDERECO: RUA DO PARAÍSO, 387
SEI: 6027.2021/0010727-6
ASSUNTO: Solicitação de Licença Ambiental de Operação 

(Regularização)
INTERESSADO: TAG INDÚSTRIA E LAMINAÇÃO LTDA .
LOCAL: Avenida Jacú Pessego, 277, Galpão A - Vila Carmo-

sina - São Paulo
À  v i s t a  d o s  e l e m e n t o s  c o n s t a n t e s  d o  P. A . 

6027.2021/0010727-6 e no exercício de minhas atribuições 
legais, fundamentado no artigo 225 da Constituição Federal 
e inciso VI do artigo 23 da Constituição Federal, combinado 
com o parágrafo 3º do artigo 183 da Lei Orgânica do Municí-
pio, e em conformidade com o disposto no Decreto Municipal 
58.625/2019, Resolução 207/CADES/2020 e Portaria n 05/
DECONT/2018, DEFIRO a emissão de Licença Ambiental de 
Operação (REGULARIZAÇÃO) sob n° 056/2021, com vali-
dade até: 25/08/2025, para TAG INDÚSTRIA E LAMINAÇÃO 
LTDA - CNPJ 33.233778/0001-08.

P R O C E S S O  A D M I N I S T R A T I V O  S E I  N º 
6027.2021/0007994-9

INTERESSADA: VILA DE FÁTIMA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA.

ASSUNTO: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - 
TAC Nº 31/SVMA/CFA/DFA/2021

DESPACHO
I. O Coordenador da Coordenação de Fiscalização Ambien-

tal - CFA, de acordo com a Lei Federal nº 9.605/98, Decreto Fe-
deral nº 6.514/08, Decreto Municipal nº 54.421/13 e, através da 
competência a ele delegada pela Portaria nº 105/SVMA-G/04, 
tendo em vista a lavratura do Termo de Ajustamento de Condu-
ta nº 31/SVMA/CFA/DFA/2021 e a informações da Coordenação 
de Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal - CGPABI, 
RECEBE DEFINITIVAMENTE o acordo firmado no TAC retro 
mencionado com a interessada Vila de Fátima Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF nº 36.636.214/0001-04;

II. Em conformidade com o disposto na Cláusula Oitava, 
item &ldquo;b&rdquo;, e Cláusula Décima Quarta, previstas no 
TAC nº 31/SVMA/CFA/DFA/2021, a interessada deverá recolher 
aos cofres públicos o valor do preço público correspondente à 
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

6027.2020/0009950-6 - Multas: defesa
Despacho indeferido
Interessados: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E 

DANÇA S/A.
DESPACHO: 
DESPACHO
DESPACHO
I- Na qualidade de Coordenador de Fiscalização Ambiental, 

no exercício da competência que me foi atribuída pelo artigo 
31 do Decreto 54.421, de 03 de outubro de 2013 e Portaria 87/
SVMA/2017, e em conformidade com o estabelecido no artigo 
70, e seguintes da Lei Federal nº 9.605/98, regulamentada pelo 
Decreto Federal 6.514/08, à vista dos elementos informativos 
constantes do SEI nº 6027.2020/0009950-6, em especial a 
manifestação retro, que acolho como razão de decidir, RECEBO, 
pois tempestiva, e no mérito INDEFIRO a presente Defesa 
Administrativa e MANTENHO o Auto de Infração nº 065142 , e 
respectivo Auto de Multa nº 67-013.739-1.

II- O infrator poderá interpor Recurso Administrativo no 
prazo de 20 (vinte) dias, a partir da ciência deste despacho e 

CAPÍTULO XII - DIVULGAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E 
MEDIDAS DISCIPLINARES

Art. 51 A divulgação das regras e orientações desta PSI 
aplicáveis aos colaboradores deve ser objeto de campanhas 
internas permanentes, disponibilização integral e contínua na 
Intranet, entre outros meios, como forma de divulgar, sensi-
bilizar, conscientizar e capacitar sobre os cuidados e deveres 
relacionados à segurança da informação.

Art. 52 A violação à PSI ou quaisquer de suas diretrizes, 
normas ou procedimentos será devidamente apurada e, confor-
me o caso, serão aplicadas as devidas sanções legais, adminis-
trativas e cíveis cabíveis aos responsáveis.

CAPÍTULO XIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 53 São aplicáveis as legislações e atos normativos 

federais, estaduais e municipais sobre a matéria, especialmente:
I - Constituição Federal de 1998 e suas atualizações, com 

destaque para o artigo 5º;
II - Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI - Lei de Acesso à Infor-

mação) e o Decreto Municipal nº 53.623/2012 e suas atualiza-
ções, que regulamenta a Lei no âmbito municipal;

III - Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais [LGPD]);

IV - Decreto Municipal nº 59.767/2020 que regulamenta a 
aplicação da Lei Federal nº 13.709/2018 no âmbito da Adminis-
tração Municipal direta e indireta;

V - Lei Municipal nº 14.098/2005 e Decreto Municipal nº 
49.914/2008, que dispõem sobre a proibição de acesso a sites 
da Internet com conteúdos relacionados a sexo, drogas, porno-
grafia, pedofilia, violência e armamento, no âmbito dos órgãos 
integrantes da Administração Municipal Direta e Indireta;

VI - Lei Federal nº 12.737/2012, que dispõe sobre os possí-
veis tipos de delitos informáticos;

VII - Lei Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da internet);
VIII - Padrões internacionais ISO 27001/2013 e ISO 

27002/2013;
IX - Lei Federal nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e 
das fundações públicas federais;

X - Decreto Municipal nº 56.130/2015 e suas atualizações, 
que institui, no âmbito do Poder Executivo, o Código de Con-
duta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta Administração 
Municipal;

XI - Cartilha do Servidor Público.
Art. 54 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação.
ANEXO ÚNICO
? 
TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL? 
Declaro que tenho pleno conhecimento da Política de Se-

gurança da Informação (PSI) da Secretaria Municipal do Verde 
e do Meio Ambiente (SVMA) e sou responsável por me manter 
informado quanto às atualizações que forem geradas, publica-
das e divulgadas aos colaboradores em geral.

Comprometo-me a agir de modo ético e profissional, res-
peitando a segurança e a confidencialidade das informações 
obtidas durante a vigência de meu vínculo de trabalho com a 
SVMA, mesmo após a extinção desse vínculo.

Qualquer ativo de informação disponibilizado pela SVMA 
deverá ser restituído imediatamente após requerimento ou 
término dos serviços prestados.

Declaro estar ciente de que atos contrários à PSI ou à 
legislação vigente poderão resultar na aplicação de medidas 
administrativas cabíveis.

São Paulo, ____ de __________________ de
Nome por extenso:
RF: RG:
Assinatura:
(Preencher no caso de terceiros)
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço: 
E-mail: Telefone:
Nome do Gestor do Contrato: RF:
 PORTARIA nº _41_/SVMA.G/2021
Constitui a Comissão de Tecnologia da Informação da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – CTI-Verde.
EDUARDO DE CASTRO, Secretário Municipal do Verde e 

do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento nos Decretos Municipais nº 56.130, de 26 de maio 
de 2015 e nº 54.653, de 07 de abril de 2017;

CONSIDERANDO a necessidade crescente de implemen-
tação de ações de inovação que envolvam tecnologia da in-
formação;

CONSIDERANDO a transparência dos processos de aqui-
sição e distribuição de ativos relacionados à tecnologia da 
informação;

CONSIDERANDO a importância de uma composição que 
incentive a diversidade de perfis, quaisquer que sejam, bem 
como a criatividade de soluções e a colaboração;

CONSIDERANDO a necessidade de definir procedimentos 
e padronizar metodologias de tratamento e divulgação de da-
dos aplicáveis aos sistemas de SVMA;

RESOLVE:
Art. 1º Constituir, nos termos do Anexo Único desta Por-

taria, a Comissão de Tecnologia da Informação da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente – CTI-Verde.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

ANEXO ÚNICO
CAPÍTULO I - OBJETIVOS
Estabelecer um grupo de trabalho baseado numa composi-

ção que incentive a diversidade, a pluralidade e a colaboração 
de forma a obter o máximo de eficiência, eficácia, criatividade 
e inovação na condução dos assuntos relacionados à tecno-
logia da informação da Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente.

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO
I. A CTI-Verde, vinculada ao SVMA/NDTIC (Núcleo de De-

senvolvimento da Tecnologia da Informação e Comunicação), 
é a Unidade Colegiada para subsidiar a implementação e 
atualização da Política de Segurança da Informação, bem como 
das diretrizes gerais para o incremento da informatização da 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

II. A CTI-Verde será formada pelos coordenadores das uni-
dades, sendo facultada a delegação dessa atribuição a um de 
seus subordinados hierárquicos.

III. A coordenação geral da CTI-Verde será exercida pelo 
diretor do NDITC – Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologia 
da Informação e Comunicação.

IV. A comissão ou o coordenador geral da CTI-Verde po-
derá, conforme conveniência, convidar para participar de suas 
reuniões técnicos das unidades diretamente envolvidas nas 
questões submetidas à sua deliberação, mesmo que estes não 
integrem o grupo permanente.

V. As decisões da CTI-Verde serão definidas, obrigatoria-
mente, pelo voto da maioria simples de seus membros.

VI. A comissão reunir-se-á sempre que for convocada por 
seu coordenador geral.

VII. Integram a comissão os seguintes servidores:
Ana Lúcia F. de Jesus Antunes, RF 604.238-4
Anderson José da Cruz Silva, RF 850.352-4
Aristides de Medeiros Júnior, RF 187.925-1
Carla Cruz Santos, RF 787.055-8
Carlos Eduardo Guimarães de Vasconcellos, RF 882.242-5
Christina Otani Kitamura, RF 786.421-3
Deize Perin, RF 799.305-6
Liliane Neiva Arruda Lima, RF 823.473-6
Luis Fernando Martins, RF 770.868-8
Maykon Ivan Palma, RF 780.696-5
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