
26ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA 

DO GRUPO DE GESTÃO 

 

24 MAIO 2021 

OUCAB | OPERAÇÃO URBANA  

CONSORCIADA ÁGUA BRANCA 

LEI MUNICIPAL Nº 15.893/2013 



EXPEDIENTE PAUTA 

EXPEDIENTE ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

I. Verificação de Presença; 
 
II.Portarias de Nomeação: 

• Publicação D.O.C. – Portaria SGM 158, de 19 de maio de 2021, 
designa o senhor JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ e a senhora 
GABRIELA DA SILVA MEDEIROS, para, na qualidade de titular e 
suplente, respectivamente, e como representantes da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento, integrarem o Grupo de 
Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Branca;  

• Publicação D.O.C. – Portaria SGM 169, de 20 de maio de 2021, 
designa a senhora MELINA GIANNONI E. ARAÚJO e o senhor ANDRÉ 
GONÇALVES DOS RAMOS, para, na qualidade de titular e suplente, 
respectivamente, e como representantes da  São Paulo Urbanismo, 
integrarem o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada 
Água Branca;  

 
 

 
 
 
 

I. Deliberação sobre o ressarcimento, com recursos da conta de 
CEPAC para a conta de Outorga Onerosa, de valores 
referentes a trabalho social realizado em 2015/2016, pagos 
conforme Atestes de Medição e Notas de Liquidação e 
Pagamento emitidos pela Secretaria Municipal de Habitação. 

 
 
 
 

 

 

ITEM REPROGRAMADO PARA PRÓXIMA REUNIÃO 



EXPEDIENTE PAUTA ORDEM DO DIA 

Material apresentado por SEHAB durante a 23ª RE do GGOUCAB (19/10/2020)  

 

 

I. Deliberação sobre o ressarcimento, com recursos da conta de CEPAC, do valor utilizado para pagamento do trabalho social realizado em 2015/2016 

para a conta de Outorga Onerosa.  

 

 

PERÍODO FAMÍLIAS - SAPO E ALDEINHA VALOR  R$ COMUNIDADE ÁGUA BRANCA VALOR R$

VALOR TOTAL DA 

MEDIÇÃO NO 

PERÍODO

SAPO •  Elaboração de Documentação Técnica /Analítica (02)                                                                                                        

•Acompanhamento de famílias em moradias provisórias - Análise 

quantitativa (01) 
•Participação de reunião / fórum com lideranças (01) 

•Contatos telefônicos com moradores, para informações sobre 

renovações do auxílio aluguel e atualização de telefones (29)                                                                                                                                                        

•Mobilização por contato telefônico para: agendar 

comparecimento, em plantão e assinatura de síntese de pagamento 

do auxílio aluguel (34)                                                                                                                                  

•Vistoria física (01)            

•Elaboração de documentação técnica e/ou analítica (01)

ALDEINHA

Não houve atividades junto as famílias da comunidade Aldeinha 

neste mês.

IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DIAGONAL NO ÂMBITO DO CONTRATO 011/2012

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA

Julho/2015 34.589,29 7.079,69 41.668,98



EXPEDIENTE PAUTA ORDEM DO DIA 

Processo SEI nº 7810.2020/0001590-5 

Documentos referentes ao pagamento das medições de serviços 

de trabalho social executados no período de julho/2015 a 

maio/2016, no âmbito do Contrato nº 011/2012/SEHAB 

 

Exemplo: 39ª Medição (01/07/2015 a 31/07/2015): 

- Fiscal do Contrato 

- Relatório de Atividade Social 

- Medição 

- Ateste de Serviços 

- Nota Fiscal de Serviços 

- Autorização de Pagamento 

- Nota de Liquidação e Pagamento 
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EXPEDIENTE PAUTA ORDEM DO DIA 

I. Deliberação sobre o ressarcimento, com recursos da conta de CEPAC, do valor utilizado para pagamento do trabalho social realizado em 2015/2016 

para a conta de Outorga Onerosa.  

 

 O GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA 

BRANCA - GGOUCAB, instituído pelo artigo 61 da Lei Municipal nº 

15.893, de 07 de novembro de 2013, regulamentado pelo Decreto 

Municipal nº 54.911, de 10 de Março de 2014, pelas competências que 

lhe são conferidas pelo artigo 62 da Lei nº 15.893/2013 e com fulcro no 

artigo 3º de seu Regimento Interno, em sua 26ª Reunião Extraordinária, 

realizada em 24 de maio de 2021,  

Considerando o detalhamento apresentado pela Secretaria Municipal 

de Habitação – SEHAB durante a 23ª Reunião Extraordinária do 

GGOUCAB (19/10/2020) sobre as ações de trabalho social 

desenvolvidas com as famílias das Comunidades Sapo e Aldeinha, no 

período de julho/2015 a maio/2016, no âmbito da OUCAB, registrados 

no Processo SEI nº 7810.2018/0000443-8; 

Considerando as evidências detalhadas do serviço executado, conforme 

cláusulas contratuais, e do pagamento das medições referentes ao 

trabalho social realizado nesse período no âmbito da OUCAB, reunidas 

no Processo SEI nº  SEI 7810.2020/0001590-5;  

Considerando a necessidade de regularizar a fonte de recursos que 

suportou os serviços de trabalho social realizados no referido período 

junto às Comunidades Sapo e Aldeinha; 

Considerando os pareceres jurídicos constantes no Processo SEI nº 

7810.2020/0000093-2 sobre a possibilidade de custear o trabalho social 

realizado no referido período de julho/2015 a maio/2016 junto às 

Comunidades Sapo e Aldeinha com recursos obtidos por meio da venda 

de CEPACs da OUCAB, a partir da Lei Municipal nº 15.893/2013; 

RESOLVE:  

I - Aprovar/reprovar, por __ votos (favoráveis, contrários e abstenções), 

a proposta de regularização da fonte de recursos que suportou os 

serviços de trabalho social realizados no período de julho/2015 a 

maio/2016 junto às Comunidades Sapo e Aldeinha, por meio da 

restituição dos valores correspondentes à conta corrente específica de 

arrecadação de outorga onerosa da OUAB com recursos da conta 

corrente específica de arrecadação de CEPACs da OUCAB. 

II - O valor histórico correspondente aos serviços realizados no período 

no montante de R$ 305.468,06 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e 

sessenta e oito reais e seis centavos) deverá ser devidamente corrigido 

na data da realização da restituição. 

 



PRÓXIMA REUNIÃO 

ORDINÁRIA 

 

21 JUNHO 2021 

OUCAB | OPERAÇÃO URBANA  

CONSORCIADA ÁGUA BRANCA 

LEI MUNICIPAL Nº 15.893/2013 
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