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 DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO

 NOTIFICAÇÕES
PROCESSO Nº 6210.2020/0003086-1
Em virtude do atraso na entrega do produto discrimina-

do na Nota Fiscal nº 1342029, a empresa FRESENIUS KABI 
BRASIL LTDA fica notificada que está na iminência de ser 
penalizada no importe de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e 
dois reais), que corresponde a 20% do valor da referida Nota 
Fiscal, com base na Cláusula Oitava – Das Penalidades, item 
8.1, subitem 8.1.3 do Termo de Contrato nº 309/2019 da ATA 
de RP nº 282/2018 - SMS.G, Processo nº 6210.2020/0003086-1.

Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para Defesa 
Prévia, a qual poderá ser enviada para o e-mail hspmdat@
hspm.sp.gov.br ou protocolada pessoalmente junto à Seção de 
Protocolo, Distribuição e Arquivo desta Autarquia, na Rua Cas-
tro Alves nº 60, 2º andar – Aclimação – São Paulo/SP.

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 DESPACHO
Ação Ordinária nº 101986-07.2018.8.26.0053 - 4ª Vara 

Juizado Especial da Fazenda Publica PROCESSO SEI Nº 
6021.2018/0015505-1 – VALDECIR CHINI E OUTROS - Nos 
termos de orientação traçada pelo Departamento Judicial por 
meio dos: Encaminhamento PGM/JUD 21 e Cumprimento e RPV 
nº 019109712 e Encaminhamento PGM/JUD 21 nº 028154379, 
constantes do processo SEI nº 6021.2018/0015505-1, para cum-
primento definitivo de decisão judicial transitada em julgado 
nos autos da Ação Ordinária nº 1010986-07.2018.8.26.0053 
movida por VALDECIR CHINI E OUTROS, em trâmite perante a 
4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Publica, objetivando 
revisão da base de calculo do adicional de insalubridade, de-
termino, em caráter definitivo, a) anotar a decisão havida no 
prontuário da pensionista ROSALINA MARIA PRADO, pensão n° 
021354/3-00, nascida em 14/05/1941, portadora da identidade 
RG nº 35.286.441.3 SSP/SP e do CPF/MF nº 214.158.958/02, 
para alterar, a partir de abril/2020, a base de calculo do adicio-
nal de insalubridade/periculosidade/penosidade, do padrão N01 
para o padrão NB1 (Tabela B1), jornada de 40 horas, estabeleci-
da pela Lei Municipal nº 13.652/2003 para as carreiras de nível 
básico, de acordo com a jornada, na condição de beneficiária 
do ex-servidor municipal DOMINGOS DE OLIVEIRA PRADO, fa-
lecido em 03/02/2004; b) elaborar demonstrativo das diferenças 
devidas à pensionista, mês a mês, adotando-se como termo 
inicial março/2018 ou o inicio do recebimento dessa verba, se 
posterior e como termo final a véspera do cadastramento.

 BENEFÍCIOS

  DIVISÃO DE BENEFÍCIOS

 EXTINÇÃO DE PENSÃO
6310.2019/0003169-0 - MARIA BATISTA ROCHA RI-

BEIRO - À vista das informações e com base no artigo 21, I 
e parágrafo único do artigo 22, todos da Lei n° 15.080/2009, 
JULGO EXTINTA a pensão, a partir de 29/07/2019.

6310.2019/0003217-3 - FRANCISCA PEREIRA DO CAR-
MO - À vista das informações e com base no artigo 16, I e pa-
rágrafo único do artigo 17, todos da Lei n° 10.828/90, JULGO 
EXTINTA a pensão, a partir de 19/07/2019.

6310.2019/0003039-1 - IARA MARIA SAMPAIO - À 
vista das informações e com base no artigo 7º, "a", do Ato 
514/33, JULGO EXTINTA a pensão que coube a , a partir de 
25/08/19.

6310.2019/0003219-0 - ISOO FUJII - À vista das infor-
mações e com base no artigo 21, I e parágrafo único do artigo 
22, todos da Lei n° 15.080/2009, JULGO EXTINTA a pensão , a 
partir de 26/07/2019.

6310.2019/0003273-4 - JOSÉ SILVIO DA SILVA - À vista 
das informações e com base no artigo 21, I e parágrafo único 
do artigo 22, todos da Lei n° 15.080/2009, JULGO EXTINTA a 
pensão , a partir de 11/08/2019.

6310.2019/0003319-6 - FLORIPES MARTINS RIBEIRO 
- À vista das informações e com base no artigo 21, I e pará-
grafo único do artigo 22, todos da Lei n° 15.080/2009 e da Lei 
17020/18, JULGO EXTINTA a pensão, a partir de 28/08/2019.

6310.2019/0004025-7 - OLIVIA JORGE DA EIRA FI-
GUEIRA - À vista das informações e com base no artigo 21, I 
e parágrafo único do artigo 22, todos da Lei n° 15.080/2009, 
JULGO EXTINTA a pensão, a partir de 11/09/2019.

6310.2020/0000747-2 - CARLOS CAPRARA - À vista 
das informações e com base no artigo 21, I e parágrafo único 
do artigo 22, todos da Lei n° 15.080/2009 e artigo 28 da 
Lei nº 17.020/2018, JULGO EXTINTA a pensão, a partir de 
29/12/2019.

INSCRIÇAO DE PENSIONISTAS - DEFERIDOS
6310.2020/0000140-7 - MARIA DE LURDES LISBOA 

SCANCARELLI - À vista das informações e documentos apre-
sentados, DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 
025094967, com base nos Decretos Municipais Nº 46.861/2005, 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, e na Lei Municipal Nº 17.020/2018, 
regulamentadas pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, 
inciso I ,§1º, observando o prazo de manutenção previsto no 
seu artigo 7º, inciso IX, alínea b6.

6310.2020/0000167-9 - MARIA GILSE MOREIRA DA 
SILVA - À vista das informações e documentos apresentados, 
DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 025208627, 
com base nos Decretos Municipais Nº 46.861/2005, e 
52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, e na Lei Municipal Nº 17.020/2018, 
regulamentadas pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, 
inciso I ,§1º, observando o prazo de manutenção previsto no 
seu artigo 7º, inciso IX, alínea b6.

6310.2020/0000175-0 - MARIA JOSE GALDINO - 1- À 
vista das informações e documentos apresentados, DEFIRO 
o pedido constante no documento SEI nº 025208627, com 
base nos Decretos Municipais Nº 46.861/2005, e 52.397/2011, 
e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso I da Lei Municipal n° 
15.080/2009, e na Lei Municipal Nº 17.020/2018, regulamen-
tadas pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, inciso I ,§1º, 
observando o prazo de manutenção previsto no seu artigo 7º, 
inciso IX, alínea b6.

6310.2020/0000180-6 - VERA LUCIA PAULINO DOS 
SANTOS FERNANDES - À vista das informações e documentos 
apresentados, DEFIRO o pedido constante no documento SEI nº 
025241594, com base nos Decretos Municipais Nº 46.861/2005, 
e 52.397/2011, e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso I da Lei 
Municipal n° 15.080/2009, e na Lei Municipal Nº 17.020/2018, 
regulamentadas pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, 
inciso I ,§1º, observando o prazo de manutenção previsto no 
seu artigo 7º, inciso IX, alínea b6.

6310.2020/0000181-4 - LUIZA HERNANDES PARRA - À 
vista das informações e documentos apresentados, DEFIRO 
o pedido constante no documento SEI nº 025339385, com 
base nos Decretos Municipais nº 46.861/2005 e 52.397/2011, 
e nos artigos 2º, inciso I e 12, inciso III da Lei Municipal n° 
15.080/2009, e na Lei Municipal nº 17.020/2018, regulamenta-
das pelo Decreto 58.708/2019, em seu artigo 1º, inciso II, §1º.

as disposições do Decreto nº 57.536/16 e demais disposições 
legais pertinentes. Esta Declaração está registrada na folha 200 
e substitui a Declaração de Potencial Construtivo Transferível 
SMDU/DEUSO 0156B/19 registrada na folha 161 ambas no livro 
03 de controle interno de declarações de potencial construtivo 
transferível do DEUSO, em função da emissão da Certidão de 
Transferência de Potencial Construtivo SMDU/DEUSO 007/20 
registrada na folha 148 no livro de controle interno de certidões 
de transferência de Potencial construtivo do DEUSO.

CERTIDÃO DE TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONS-
TRUTIVO SMDU.DEUSO 007/20

A Coordenadora da Coordenadoria de Legislação de Uso 
e Ocupação do Solo - DEUSO, da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - SMDU, nos termos do que dispõem 
os artigos 122 a 133 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, 
com base nas informações disponibilizadas pelo interessado no 
Processo SEI nº 6066.2020/0001275-6, CERTIFICA que o imóvel 
situado na Avenida Santo Amaro, 4579, Distrito de Campo 
Belo, Subprefeitura Santo Amaro, de propriedade de Rec SS 
Campo Belo Empreendimentos S. A., CNPJ. 26.128.437/0001-07, 
integrante da zona de uso ZEU (Zona Eixo de Estruturação da 
Transformação Urbana) pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 
2016, com área total de 1.024,99 m², cadastrado sob o SQL 
086.002.0621-9, registrado sob a matrícula nº 267.977 respecti-
vamente no Livro nº 2 do Registro Geral do 15º Oficial de Regis-
tro de Imóveis da Capital de São Paulo, em vista da Declaração 
de Saldo de Potencial Construtivo Passível de Transferência 
SMDU/DEUSO 0156B/20, previamente expedida:

1) recebe por transferência documentada no instrumento 
público de cessão do potencial construtivo transferível, averba-
do na matrícula correspondente ao imóvel cedente enquadrado 
como ZEPEC-BIR no Cartório de Registro de Imóveis compe-
tente, o potencial construtivo de a 2.653,48 m² (dois mil, seis-
centos e cinquenta e três metros e quarenta e oito decímetros 
quadrados) de área a ser construída no imóvel receptor, para 
uso Não residencial da conversão do potencial construtivo sob 
a égide das Leis nº 16.050/2014 e nº 16.402/2016.

2) esta área equivalente provém da área do imóvel CE-
DENTE enquadrado como ZEPEC-BIR, nos termos da Lei nº 
16.050, de 2014, localizado na Avenida Higienópolis, 901, SQL 
011.092.0275-1, integrante da zona de uso ZM (Zona Mista) 
pela Lei nº 16.402, de 2016, Subprefeitura da Sé, de proprie-
dade da CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHO 
DE SION, CNPJ. 42.147.884/0001-51, correspondente ao 
Potencial Construtivo de 1.412,81m² (HUM MIL, QUATRO-
CENTOS E DOZE METROS E OITENTA E UM DECÍMETROS 
QUADRADOS) do terreno cedente, passível de transferência, e 
será subtraída do total que consta da Declaração de Potencial 
Construtivo SMDU/DEUSO 0156B/20, calculados nos termos do 
artigo 128 da Lei n° 16.050, de 2014, dispondo ainda o imó-
vel cedente de 4.169,14 m² (quatro mil, cento e sessenta 
e nove metros e quatorze decímetros quadrados) de área 
de potencial construtivo passível de transferência, objeto 
da Declaração de Saldo de Potencial Construtivo Passível de 
Transferência SMDU/DEUSO 0156C/20.

3) a presente Certidão constando a área construída equi-
valente a ser recebida de 2.653,48m² deverá ser apresentada 
no pedido de aprovação do projeto de edificação vinculado ao 
imóvel receptor, sendo que esta área deverá ser utilizada inte-
gralmente nestes imóveis receptores, destinada exclusivamente 
ao uso Não residencial, nos termos do que dispõe o inciso I do 
artigo 3° do Decreto n° 57.536, de 15 de dezembro de 2016.

4) O proprietário do imóvel cedente deverá atender às 
disposições do Termo de Compromisso 009/19 nos termos 
do P.A. nº 2017-0175.650-8.

5) a presente Certidão é entregue ao interessado contra a 
apresentação dos seguintes documentos:

a) vias originais ou cópias autenticadas das matrículas 
atualizadas dos imóveis cedente e receptor contendo as aver-
bações dos valores referentes à transferência de potencial 
construtivo efetuada;

b) devolução da via original da Declaração de Potencial 
Construtivo Passível de Transferência que originou o processo 
de transferência, conforme alínea &ldquo;g&rdquo; do inciso 
I do artigo 8º Decreto n° 57.536, de 15 de dezembro de 2016

Publique-se e, após retirada dos documentos, arquive-se. A 
não retirada dos mesmos implicará na anulação das 4 (quatro) 
vias, bem como no indeferimento da solicitação conforme arti-
go 7º do Decreto nº 57.536, de 2016.

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PROCESSO Nº 6210.2020/0002400-4
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
I – A vista dos elementos constantes nestes autos e pela 

competência que me foi delegada através da Portaria nº 
21/2017 – HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de fevereiro de 
2017, APLICO à empresa CHIESI FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 
nº 61.363.032/0001-46, a penalidade de multa no montante de 
R$ 167,70 (cento e sessenta e sete reais e setenta centavos), 
que corresponde a 13% sobre o valor da Nota Fiscal nº 279891, 
em virtude do atraso na entrega do material, conforme previsto 
no subitem 8.1.3 do item 8.1 da Cláusula Oitava - Das Penalida-
des da Ata de Registro de Preços nº 073/2018 – SMS.G.

II – Prazo Recursal de 05 (cinco) dias úteis.
III – Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2020/0003017-9
DESPACHO
I - Considerando os termos do parecer da Assessoria Jurí-

dica desta Autarquia, constante destes autos, que adoto como 
fundamento desta decisão, CONHEÇO da Defesa Prévia apre-
sentada por RIOQUIMICA S.A., CNPJ/MF nº 55.643.555/0001-
43, e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, deixando de aplicar-
-lhe multa no valor de R$ 684,60 (seiscentos e oitenta e quatro 
reais e sessenta centavos).

II - Publique-se.

 PROCESSO N.º 2018-0.007.859-1 – HSPM
DESPACHO
Interessado: José Antonio Chagas – RF: 759.834.3 / 

10.826-0
Assunto: Inquérito Administrativo. Faltas interpola-

das. Problemas de saúde alegados como fundamento de 
justificação de faltas e proposta de absolvição Remessa 
a COGESS, para avaliação de capacidade laborativa. 
Ausência do Indiciado. Desídia reiterada. Aplicação do 
precedente versado na Ementa n. 11.844 da PGM/AJC. 
Proposta de demissão, abrandada e substituída pela pena 
de suspensão. Encaminhamento. 

I – À vista dos elementos constantes no procedimento 
administrativo em tela,

em especial da manifestação da Sra. Procuradora Geral 
do Município às fls. 365, que acolho como razão de decidir, e 
pela competência que me confere o artigo 4º, inciso VIII, da Lei 
13.766/2004, APLICO a pena de SUSPENSÃO por 15 (quinze) 
dias ao servidor JOSÉ ANTONIO CHAGAS, RF: 759.834.3 
/ 10.826-0, Assistente de Saúde - Enfermagem, Efetivo, nos 
termos do art. 192, por infração ao art. 178, inc. I, configurada 
a hipótese prevista no art. 188, inc. II, todos da Lei 8.989/79, 
permanecendo injustificadas as faltas cometidas, conforme 
disposto no art. 149 do Decreto Municipal nº 43.233/03. ((Adv. 
Ligia Maria Daher Gonçalves – OAB/SP nº 104.036 e Wagner 
Lopes de Oliveira – OAB/SP nº 365.846).

II - Publique-se.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo SEI nº 7810.2020/0000168-8. Despacho 

028447984.
I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a Informação SMDU/CAF/DRV - 026886937, o Encaminhamento 
SMDU/CAF - 028265614 e a Informação SMDU/AJ - 028447837, 
com fundamento no artigo 1º do Decreto Municipal nº 31.345, 
de 20 de março de 1992, AUTORIZO o empenhamento à 
empresa São Paulo Urbanismo, inscrita no CNPJ sob o nº 
43.336.288/0001-82, do valor de R$ 54.450,00 (cinquenta e 
quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), e o empenha-
mento à empresa São Paulo Obras, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.958.828/0001-73, do valor de R$ 54.450,00 (cinquenta e 
quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), para pagamento da 
remuneração legal decorrente da prestação de serviços relacio-
nados a Operação Urbana Centro - OUCE, no exercício de 2020, 
onerando as dotações 37.40.15.451.3022.1.241.4.4.91.39.00
.08 e 37.40.15.451.3022.1.241.4.4.90.39.00.08 - Desenvolvi-
mento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas, 
conforme Notas de Reserva nºs 20.048/2020 (026879682) e 
20.050/2020 (026879854).

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 616

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
6066.2019/0006506-8 - Declaração de Transferência 

do Direito de Construir
Despacho documental
Interessados: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - 

CNPJ: 63.025.530/0001-04 
DESPACHO: 
PROCESSO DOCUMENTAL
Conforme transcrição do Livro nº 3 de Declarações de 

Potencial Construtivo sem doação, página 186, segue em 
inteiro teor a Declaração de Potencial Construtivo Passível 
de Transferência SMDU/DEUSO 0346/20, referente ao imóvel 
situado à Rua Maranhão, 88, Consolação, São Paulo, SP, SP, SQL 
010.003.0026-9 de propriedade de Universidade de São Paulo, 
CNPJ nº 63.025.530/0001-04.

DECLARAÇÃO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO PASSÍVEL 
DE TRANSFERÊNCIA SMDU/DEUSO 346/20

A Coordenadora da Coordenadoria de Legislação de Uso 
e Ocupação do Solo - DEUSO, da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - SMDU, nos termos do que dispõem 
os artigos 122 a 133 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, 
com base nas informações disponibilizadas pelo interessado 
no Processo SEI nº 6066.2019/0006506-8, DECLARA que o 
imóvel situado à Rua Maranhão, 88, Consolação, São Paulo, 
SP, registrado no 5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital, 
Matrícula nº 105.023, inscrito no cadastro municipal sob 
SQL 010.003.0026-9, com área total do terreno de 3.953,80 
m² de propriedade de Universidade de São Paulo, CNPJ nº 
63.025.530/0001-04, localizado na Macrozona de Estruturação 
e Qualificação Urbana (MEQU), em Macroárea de Urbanização 
Consolidada (MUC), integrante da zona de uso ZM (Zona Mista) 
de acordo com a Lei nº 16.402/16, enquadrado como ZEPEC 
(Zona Especial de Preservação Cultural) nos termos da Lei nº 
16.050, de 31 de julho de 2014, artigos 61 a 68, classificado no 
subgrupo BIR - Bens Imóveis Representativos (inciso I, Artigo 
63), tombado pelo CONPRESP através da Resolução nº 05/91, 
dispõe de 3.558,42 m² (três mil quinhentos e cinquenta 
e oito metros e quarenta e dois decímetros quadrados) 
de potencial construtivo passível de transferência, originado 
sem a doação de terreno. O valor unitário por metro quadrado 
do terreno cedente de acordo com o Cadastro de Valor de Ter-
reno para fins de Outorga Onerosa para CODLOG 128694 da 
Quadra Fiscal 010.003, conforme Quadro 14 da Lei nº 16.050 
de 2014, é de R$ 8.381,00/m², vigente na data de referência 
de 05/11/2019. A efetivação da transferência deste potencial 
construtivo, total ou parcialmente, deverá observar os artigos 
128, 129, 130, 131 e 132 da Lei nº 16.050, de 2014, o § 5º do 
artigo 24 da Lei nº 16.402, de 2016, as disposições do Decreto 
nº 57.536, de 2016, e demais disposições legais pertinentes. 
Esta Declaração está registrada na folha 186 do Livro 03 de 
Declarações de DEUSO.

Publique-se e, após retirada dos documentos, arquive-se. 
A não retirada dos mesmos implicará na anulação das 2 (duas) 
vias, bem como no indeferimento da solicitação conforme arti-
go 7º do Decreto nº 57.536, de 2016.

6066.2020/0001275-6 - Uso e ocupação do solo: Cer-
tidão de Transferência do Direito de Construir

Despacho documental
Interessados: REC SS CAMPO BELO EMPREENDIMENTOS 

S.A. CNPJ: 26.128.437/0001-07 
DESPACHO: 
PROCESSO DOCUMENTAL
Conforme transcrição do Livro nº 03 de Declarações de Po-

tencial Construtivo, página 200, segue em inteiro teor DECLA-
RAÇÃO DE SALDO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO PASSÍVEL DE 
TRANSFERÊNCIA - SMDU/DEUSO 0156C/20, referente ao imóvel 
situado à Avenida Higienópolis, 901, Distrito da Consolação, 
São Paulo/SP, SQL 011.092.0275-1, de propriedade CONGRE-
GAÇÃO DAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE SION, CNPJ. 
42.147.884/0001-51.

Conforme transcrição do Livro nº 1 de Controle Transferên-
cia de Potencial Construtivo - Certidões, página 148, segue em 
inteiro teor a Certidão de Transferência de Potencial Construtivo 
SMDU/DEUSO 007/20, referente imóvel situado na Avenida 
Santo Amaro, 4579, Distrito de Campo Belo, Subprefeitura 
Santo Amaro, cadastrado sob o SQL 086.002.0621-9, de pro-
priedade de Rec SS Campo Belo Empreendimentos S. A., CNPJ. 
26.128.437/0001-07.

DECLARAÇÃO DE SALDO DE POTENCIAL CONSTRU-
TIVO PASSÍVEL DE TRANSFERÊNCIA - SMDU/DEUSO 
0156C/20

A Coordenadora da Coordenadoria de Legislação de Uso e 
Ocupação do Solo - DEUSO, da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Urbano - SMDU, nos termos do que dispõem os ar-
tigos 122 a 133 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, com 
base nas informações disponibilizadas pelo interessado no Pro-
cesso SEI nº 6066.2020/0001275-6, DECLARA que o imóvel si-
tuado na Avenida Higienópolis, 901, Distrito da Consolação, São 
Paulo/SP, registrado no 5º Cartório de Registro de Imóveis da 
Capital, Matrícula nº 97.745, inscrito no cadastro municipal sob 
SQL 011.092.0275-1, com área total do terreno de 16.020,74 
m² de acordo com levantamento planimétrico, de propriedade 
de CONGREGAÇÃO DAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE 
SION, CNPJ. 42.147.884/0001-51, localizado na Macrozona de 
Estruturação e Qualificação Urbana, em Macroárea de Urba-
nização Consolidada, na Subprefeitura Sé, integrante da zona 
de uso ZM (Zona Mista) pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 
2016, enquadrado como ZEPEC (Zona Especial de Preser-
vação Cultural) nos termos da Lei nº 16.050, de 2014, artigos 
61 a 68, classificado no subgrupo BIR - Bens Imóveis Repre-
sentativos (inciso I, Artigo 63), tombado pelo CONDEPHAAT 
através da Resolução SC 48/86 e pelo CONPRESP através da 
Resolução ex-officio 05/91, dispõe de 4.169,14 m² (quatro 
mil, cento e sessenta e nove metros e quatorze decí-
metros quadrados) de potencial construtivo passível de 
transferência, originado sem a doação de terreno. O valor 
unitário por metro quadrado do terreno cedente de acordo com 
o Cadastro de Valor de Terreno para fins de Outorga Onerosa 
para o CODLOG 08.771-8 da Quadra Fiscal 011.092, vigente na 
data de referência de 30/09/2015, conforme Quadro 14 da Lei 
nº 16.050, de 2014, é de R$ 10.263,00/m2. A efetivação da 
transferência deste potencial construtivo, total ou parcialmente, 
deverá observar os artigos 128, 129, 130, 131 e 132 da Lei nº 
16.050, de 2014, o § 5º do artigo 24 da Lei nº 16.402, de 2016, 

\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise
Processo nº 1020.2020/0001243-3 - Certificado de Regu-

larização - Lei 17.202/2019
INTERESSADOS: MARCELO HONORIO
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
Processo nº 1020.2020/0000071-0 - Certificado de Regu-

larização - Lei 17.202/2019
INTERESSADOS: LUIZ CARLOS PONCE NUNES
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
Processo nº 1020.2020/0000476-7 - Certificado de Regu-

larização - Lei 17.202/2019
INTERESSADOS: PAULO YUZO TESHIMA LUZIA DE AN-

DRADE TESHIMA
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise
Processo nº 1020.2020/0001002-3 - Certificado de Regu-

larização - Lei 17.202/2019
INTERESSADOS: WILSON MOREIRA DOS SANTOS LILIANE 

DA SILVA FRANCALASSI DOS SANTOS
COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
Processo nº 1020.2020/0000890-8 - Certificado de Regu-

larização - Lei 17.202/2019
INTERESSADOS: MAGALI NABAS LETTERI ELIAS BARROS 

DA SILVA JUNIOR MARCELO NABAS NETTERI ELIAS BARROS 
DA SILVA JUNIOR MARCIO NABAS LETTERI ELIAS BARROS DA 
SILVA JUNIOR

COMUNIQUE-SE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido atra-

vés do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 60 (sessenta) dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no 
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 
próprio Portal.

Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser fei-
to, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante 
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.

 SECRETARIA-EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS

 SEL.ASSEC.
6066.2020/0002268-9 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/107/ASSEC/2020
Em face da documentação e das peças gráficas apresenta-

das, e da MANIFESTAÇÃO/107/ASSEC/2020:
I. Considerada ADMISSÍVEL a aplicação do procedimento 

‘Aprova Rápido’ ao empreendimento proposto.

 COORDENADORIA DE ATIVIDADE 
ESPECIAL E SEGURANÇA DE USO

 SEGUR-1

 SEGUR/DAE
Determinação(ões) do Diretor de Divisão Técnica:
00025/SEL/SEGUR/DAE/2020-2018-0.064.271-3-INSTI-

TUTO CRIAR DE TV E CINEMA,R SOLON, 01069 - 1121 - BOM 
RETIRO-FICA CONCEDIDO PRAZO COMPLEMENTAR DE 180 
DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DESTA, 
PARA ATENDIMENTO DA I.E.O.S. Nº 000059/SMUL/SEGUR/DA-
CESS/2019, PUBLICADA EM 01/06/2019 E VENCIDA 28/11/2019, 
COM BASE NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 58 DA LEI 16.642 
DE 9 DE MAIO DE 2017, FINDO O QUAL DEVERÃO SER APRE-
SENTADOS TODOS OS ATESTADOS EXIGIDOS NA MESMA.

 DESENVOLVIMENTO URBANO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo SEI nº 6066.2020/0002374-0. Despacho 

028473978.
I – Em vista do contido nos presentes autos, em especial 

das manifestações de SMDU/CG – 028455251 e de SMDU/
GAB - 028473608, e da Assessoria Jurídica desta Secretaria – 
028473931, com fundamento no artigo 24, IV da Lei Federal 
nº 8.666/93, artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, 
AUTORIZO a contratação da empresa LOGFLEX COMERCIO E 
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
96.317.169/0001-49, para fornecimento de 24.000 cestas bá-
sicas em caráter emergencial para serem distribuidas, por meio 
do Programa Cidade Solidária, para as famílias vulneráveis, em 
virtude da Pandemia do novo COVID-19, pelo período de 15 
(quinze) dias, e que deverá atender as especificações constantes 
no Termo de Referência - 028424221, pelo valor total estimado 
de R$ 1.845.600,00 (hum milhão oitocentos e quarenta e 
cinco mil e seiscentos reais). II - Em consequência, AUTORIZO 
o empenhamento do valor de R$ 1.845.600,00 (hum milhão 
oitocentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais) à empresa 
LOGFLEX COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. EPP, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 96.317.169/0001-49, que onerará a dota-
ção orçamentária nº 93.10.08.244.3023.6.167.3.3.90.32.00.00., 
para cobertura das despesas deste exercício, consoante Nota de 
Reserva com Transferência nº 28.042 – 028473127. III – APRO-
VO a minuta do termo de contrato – 028472871. IV – NOMEIO 
os servidores Eliana Maria das Dores Gomes - RF: 746.958.6 e 
Beatriz Bruno Mendes - RF: 748.681.2, como fiscais titular e 
suplente, respectivamente.
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