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Interessados: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E 
GERENCIA PREDIAL LTDA CNPJ: 05.926.726/0006-88

DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 
89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6017.2021/0060184-5 - (SF) Manutenção do Cadastro 
Imobiliário Fiscal - CIF

Despacho indeferido
Interessados: ARTUR DOS SANTOS NETO 
DESPACHO: À vista das informações, o imóvel lançado sob 

Número de Contribuinte no IPTU 080.101.0293-8 permanece 
no Setor de Edificações Irregulares do Cadastro de Edificações 
- CEDI, nos termos da alínea "c" do parágrafo 2.º do artigo 2.º 
do Decreto n.º 15.819/79 e do inciso IV do artigo 66 do Decreto 
n.º 57.776/17.

6068.2021/0008074-6 - Fiscalização: notificação
Despacho documental
DESPACHO: Encerro a presente notificação, tendo em vista 

que consta para o local Alvará de Execução de Demolição defe-
rido (2021-0.006.951-5).

PORTARIA 013, DE 04 DE MARÇO DE 2022.
MARCOS DUQUE GADELHO, Secretário Municipal de Urba-

nismo e Licenciamento - SMUL, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, RESOLVE:

Alterar a composição da representação da Secretaria Mu-
nicipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL na Comissão 
Eleitoral constituída pela Portaria nº 014/SMDU.G, de 14 de 
março de 2020, para o processo de indicação dos membros 
da sociedade civil no Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Água Branca, período 2022-2024, nos termos 
da Lei Municipal 15.893, de 07 de novembro 2013, artigo 61, 
parágrafos 2º e 3º, e do Decreto 54.911, de 10 de março de 
2014, especialmente artigos 2º e 3º, para inclusão do seguinte 
membro: LISANDRO FRIGÉRIO.

Cessar, em consequência, a designação de Daniel Wasem 
Quesada, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licencia-
mento - SMUL.

MARCOS DUQUE GADELHO
Secretário Municipal de Urbanismo e Licenciamento 

- SMUL
6068.2022/0001796-5 - Uso e ocupação do solo: Cer-

tidão de Confrontação
Despacho indeferido
Interessados: TACIO EDUARDO VIANA DE OLIVEIRA
DESPACHO: INDEFERIDO O PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

CONFRONTAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 66 DO DECRETO 
60.061/2021, DO DECRETO 51.714/2010 E LEI 15.764/2013, EM 
QUE AS CERTIDÕES APENAS SERÃO EMITIDAS POR CASE - DLE 
QUANDO REFERENTES A LOTES ORIUNDOS DE PARCELAMENTO 
DO SOLO, UMA VEZ QUE NÃO TEMOS COMO AFIRMAR OS 
REAIS CONFRONTANTES DO IMÓVEL, POIS NÃO CONSTAM 
PLANOS DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA O LOCAL.

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 1087
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIA-

MENTO - PORTAL
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
Processo nº 1020.2020/0000437-6
DEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo 

Decreto regulamentador. Expeça-seo CERTIFICADO DE REGULA-
RIZAÇÃO - LEI 17.202/2019.

Processo nº 1020.2022/0002861-9
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 

17.202/2019 e respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o 
Certificado de Regularização - Lei 17.202/2019.

Processo nº 1020.2022/0002862-7
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 

17.202/2019 e respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o 
Certificado de Regularização - Lei 17.202/2019.

Processo nº 1020.2022/0002863-5
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 

17.202/2019 e respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o 
Certificado de Regularização - Lei 17.202/2019.

Processo nº 1020.2022/0002866-0
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 

17.202/2019 e respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o 
Certificado de Regularização - Lei 17.202/2019.

Processo nº 1020.2020/0000567-4
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respec-

tivo Decreto regulamentador, em face do não atendimento de 
comunique-se dentro do prazo.

Processo nº 1020.2020/0003009-1
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e res-

pectivo Decreto regulamentador, em face do não atendimento 
de comunique-se dentro do prazo. O prazo recursal é de 60 
(sessenta) dias.

Processo nº 1020.2020/0004447-5
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e res-

pectivo Decreto regulamentador, em face do não atendimento 
de comunique-se dentro do prazo. O prazo recursal é de 60 
(sessenta) dias.

Processo nº 1020.2020/0015667-2
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respec-

tivo Decreto regulamentador, em face do não atendimento de 
pendências financeiras. O prazo recursal é de 60 (sessenta) dias.

Processo nº 1020.2021/0001597-3
DEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo 

Decreto regulamentador. Expeça-se o CERTIFICADO DE REGU-
LARIZAÇÃO - LEI 17.202/2019.

Processo nº 1020.2020/0005283-4
DEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo 

Decreto regulamentador. Expeça-se o CERTIFICADO DE REGU-
LARIZAÇÃO - LEI 17.202/2019.

Processo nº 1020.2020/0005310-5
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respecti-

vo Decreto regulamentador. O prazo recursal é de 60 (sessenta) 
dias.

Processo nº 1020.2020/0006164-7
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respecti-

vo Decreto regulamentador. O prazo recursal é de 60 (sessenta) 
dias.

Processo SEI: 1020.2021/0014388-2
Interessado: LA ARQUITETURA E ASSESSORIA LTDA LA.
O processo de número 5668-21-SP-TAX e assunto Pedido 

de Isenção de Taxa foi indeferido e encerrado.
Indefiro e encerro o presente pedido de isenção de preços 

públicos, tendo em vista que não foi paga a guia para a reconsi-
deração do despacho anterior.

Processo SEI: 1020.2021/0019077-5
Interessado: AUTO POSTO EDU CHAVES 283 LTDA.
O processo de número 9097-21-SP-CDT e assunto Cadas-

tro de tanque de armazenagem, bomba, filtro de combus-
tível e equipamentos afins foi deferido.

DEFIRO o presente pedido de Cadastro de Tanques, Bombas 
e Equipamentos Afins nos termos do art. 56 do Código de Obras 
(Lei nº 16.642/17) e suas regulamentações.

Processo nº 1020.2020/0000338-8
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respecti-

vo Decreto regulamentador. O prazo recursal é de 60 (sessenta) 
dias.

Processo nº 1020.2021/0003516-8
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respecti-

vo Decreto regulamentador. O prazo recursal é de 60 (sessenta) 
dias.

I - CERTIFICO com base nas informações prestadas pelo 
interessado no processo 6068.2022/0001028-6, que o imóvel 
localizado na Rua João Mario de Jesus, 207 - Lt 1481 Qd 33, 
Parque Grajau, Subprefeitura Capela do Socorro, inscrito como 
contribuinte municipal sob o número de SQL 175.111.0038-3 e 
registrado sob o número de Matrícula nº 215.175 com 670m2 
do 11º CRI no 11º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, 
encontra-se inserido na Macrozona de Proteção e Recuperação 
Ambiental, na Zona Urbana, na Macroárea de Redução da 
Vulnerabilidade Urbana e Recuperação Ambiental, conforme 
os Mapas 1, 1A, 2 e 5 anexos à Lei 16.050/14 - Plano Diretor 
Estratégico (PDE), e que não consta a incidência de área verde 
integrante do SAPAVEL conforme Mapa 5 da mesma Lei. De 
acordo com os Mapas 1 e 3, anexos à Lei 16.402/16 - Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), o imóvel está 
inserido na Zona Mista ambiental (ZMa) e no Perímetro de Qua-
lificação Ambiental PA 10. A área mínima para novos lotes na 
ZMa - Zona Mista é de 125m² conforme o Quadro 2 - Parâme-
tros de parcelamento do solo (dimensões de lote) por zona da 
Lei 16.402/2016. O projeto de desmembramento de lote deve 
ser licenciado junto à Unidade competente da Municipalidade, 
ficando sujeita à legislação ambiental em vigor e às demais 
disposições legais pertinentes.

Este despacho documental do requerimento de Certidão 
de Uso do Solo a ser apresentado pela interessada à CETESB 
é relativo apenas à confirmação dos parâmetros de par-
celamento e uso do solo, nos termos da Lei 16.402/2016, 
e NÃO substitui os Alvarás de Desmembramento e de 
Aprovação e Execução de Edificação Nova, que deverão ser 
requeridos pela interessada junto à Unidade competente pelo 
respectivo Licenciamento da Prefeitura de São Paulo.

Nada mais havendo a ser tratado no presente, Publique-se 
e arquive-se.

II - Publique-se;
III - Ao DNUS para as providências subsequentes.
6068.2022/0002080-0 - Fiscalização: Elevador - Baixa 

de Responsabilidade Técnica
Despacho deferido
Interessados: EDNEIA APARECIDA DAMIAO (ATS ELEVA-

DORES) CNPJ: 21.763.894/0001-41
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2022/0001983-6 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: ONE ELEVADORES SP LTDA (CNPJ: 

29.715.933/0001-47) 
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2022/0002001-0 - Fiscalização: Elevador - Baixa 
de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: ALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ: 

10.265.328/0001-93)
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2022/0001998-4 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: AB-ABRIENS ELEVADORES COMERCIO MA-

NUTENCAO & SERVICOS LTDA CNPJ: 10.347.393/0001-68
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2022/0002009-5 - Fiscalização: Elevador - Baixa 
de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E 

GERENCIA PREDIAL LTDA CNPJ: 05.926.726/0006-88 
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2022/0002029-0 - Fiscalização: Elevador - Baixa 
de Chapa

Despacho deferido
Interessados: ASSOCIAÇÃO PELA FAMILIA (CNPJ: 

61.330.817/0009-70)
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento ao 
Decreto nº 52.340/11.

6068.2022/0002015-0 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: MODULO ENGENHARIA CONS.GERENC.

PRED.LTDA (CNPJ: 05.926.726/0006-88)
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2022/0002013-3 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E 

GERENCIA PREDIAL LTDA CNPJ: 05.926.726/0006-88
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2022/0002014-1 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: MODULO ENGENHARIA CONSERV. GERENC. 

PRED. LTDA ( CNPJ 05.926.726/0006-88 )
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2022/0002008-7 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: MODULO ENGENHARIA CONSERV. GERENC. 

PRED. LTDA ( CNPJ 05.926.726/0006-88 )
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

6068.2022/0002057-5 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho indeferido
Interessados: ELEVADORES ORION LTDA (CNPJ 

05.823.840/0001-78 )
DESPACHO: Indefiro o presente processo nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 pelo não atendimento das disposi-
ções da Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB. Tendo em vista que não 
foi apresentado contrato de prestação de serviço devedamente 
assinado pelas partes.

6068.2022/0002016-8 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido

6068.2022/0002027-3 - Fiscalização: Elevador - Baixa 
de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: CREL ELEVADORES LTDA CNPJ : 

45.172.046/0001-26
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento à 
Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB.

Processo: 6068.2021/0011313-0
Interessado: AUTO POSTO FRANCISCO MORATO LTDA
Arquive-se, tendo em vista a autuação de Processo de 

tanques Bombas e Equipamentos Afins nº 9596-21-SP-CDT (SEI: 
1020.2021/0019644-7). Ficam mantidas as eventuais multas 
(emitidas antes do protocolamento do Processo) já emitidas 
para o estabelecimento.

Processo: 6068.2022/0001830-9
Interessado: Auto Posto Nova Jerusalém Ltda
Torna-se cancelada a Notificação nº 00009/SEL/CONTRU/

DINS/2022, uma vez que apresentou endereço incorreto.
SEI nº 6068.2022/0000331-0 - Assunto: Consulta de 

zoneamento
DESPACHO DOCUMENTAL
Interessado - CARLOS AUGUSTO MONTEIRO DE BAR-

ROS
I - CERTIFICO que o imóvel localizado na Avenida Atlân-

tica, nº 2447, Socorro, CEP 04772-003, contribuinte SQL 
095.235.0003-1, está inserido, de acordo com a Lei Estadual 
12.233/2006, em Área de Proteção e Recuperação dos Manan-
ciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga. Segundo o Plano 
Diretor Estratégico - PDE, Lei 16050/14, ele encontra-se inserido 
em Zona Urbana, na Macrozona de Proteção e Recuperação 
Ambiental, conforme Mapa 1A e 1, e contido na Macroárea de 
Controle e Qualificação Urbana e Ambiental, segundo o Mapa 
2, todos da lei nª 16.050/14. Segundo a LPUOS, Lei 16.402/16, 
o lote em questão está situado em Zona Eixo de Estruturação 
da Transformação Urbana Ambiental (ZEUa), conforme Mapa 
1, e em Perímetro de Qualificação Ambiental PA-12, conforme 
Mapa 3, ambos da lei acima mencionada. Ainda de acordo 
com a Lei 16.402/16 e o Decreto 57.378/16, a atividade CNAE 
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - hipermercados e 
supermercados está enquadrada na subcategoria de uso nR3-2: 
comércio de abastecimento de grande porte, com dimensão 
superior a 2.000m² (dois mil metros quadrados) de área cons-
truída computável, que, conforme o Quadro 4, anexo à Lei 
16.402/16, é permitida em ZEUa. Quanto aos Parâmetros de 
Ocupação do Solo e Quota Ambiental devem ser observados 
os Quadros 3, 3A, 3B e 3C, anexos à Lei 16.402/16. Em relação 
aos demais Usos Permitidos, às Condições de Instalação do Uso 
e aos Parâmetros de Incomodidade devem ser atendidos os 
Quadros 4, 4A e 4B também integrantes da Lei 16.402/16. Uma 
vez que o imóvel está inserido na Área de Proteção e Recupe-
ração dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga, 
ele está sujeito ao disposto na Lei Estadual 12.233/2006, como 
dispõe a Lei 16.050/14, no Quadro 2A, nota "f", na Macrozona 
de Proteção e Recuperação Ambiental, aplica-se a legislação 
estadual pertinente, especialmente a lei específica da Bacia 
Guarapiranga. Conforme o § 2º do artigo 5º da Lei 16.402/16, 
na área de proteção e recuperação dos mananciais deverão ser 
aplicadas, em todas as zonas, as regras de parcelamento, uso e 
ocupação previstas na legislação estadual pertinente, quando 
mais restritivas. Além das presentes disposições, o interessado 
deverá observar as demais legislações municipais, estaduais e 
federais pertinentes. Nada mais havendo a informar, arquive-se, 
após decurso do prazo recursal (15 dias).

II - Publique-se;
III - Ao DNUS para as providências subsequentes.
SEI nº 6027.2021/0015017-1 - Assunto: Certidão de 

Uso e Ocupação do Solo
DESPACHO DOCUMENTAL
Interessado - Divisão de Implantação, Projetos e 

Obras da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
I - CERTIFICO com base nos dados contidos no processo 

SEI 6027.2021/0015017-1 que, para fins de licenciamento 
junto à CETESB de intervenção no Parque Jardim Apurá-Búfalos, 
contribuinte nº 161.038.0001-2 (em área maior), segundo a Lei 
16.050/14: nos Mapas 1, 1A e 2, a área está inserida na Macro-
zona de Proteção e Recuperação Ambiental, Zona Urbana e na 
Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana e Recupera-
ção Ambiental; no Mapa 4A, a àrea encontra-se parcialmente 
inserida em Zona Especial de Interesse Social ZEIS 4; e que con-
forme disposto no inc. II do art. 375, no Quadro 7 e no Mapa 
5, que a área é enquadrada como Zona Especial de Proteção 
Ambiental, ZEPAM, por se tratar de parque urbano em plane-
jamento à época da elaboração da citada lei. Ainda, segundo a 
LPUOS vigente, Lei 16.402/16, a área em questão se encontra 
majoritariamente na Zona Especial de Proteção Ambiental, 
ZEPAM, e em menor parcela em Zona Especial de Interesse 
Social ZEIS-4, conforme Mapa 1, e em Perímetro de Qualificação 
Ambiental 12, conforme Mapa 3, ambos da lei acima. Quanto 
aos parâmetros de ocupação do solo e Quota Ambiental devem 
ser observados os Quadros 03, 03A, 03B e 03C. Em relação 
aos usos permitidos, condições de instalação do uso e aos 
parâmetros de incomodidade devem ser observados os Quadros 
04, 04A e 04B também anexos a Lei 16.402/16. Cabe observar 
ainda, que conforme o disposto na nota k do Quadro 4 da Lei 
16.402/16, que define os usos permitidos por zona, nos parques 
existentes em ZEPAM, a permissão de instalação de atividades, 
serviços e eventos fica condicionada à aprovação do órgão 
ambiental competente, ouvido o conselho gestor do parque, ou 
na ausência deste, do Conselho Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, CADES. Cumpre mencionar que 
deverão ser respeitadas demais disposições legais pertinentes. 
Nada mais havendo a ser tratado no presente, aguarde-se o 
prazo recursal de &ldquo;15 dias&rdquo; disposto no artigo 36 
da Lei Municipal 14.141/2006. Arquive-se.

II - Publique-se;
III - Ao DNUS para as providências subsequentes.
6068.2022/0000321-2 - Fiscalização: Elevador - Re-

novação de Registro de Empresa Conservadora de Apa-
relhos

Despacho deferido
Interessados: OLYVER ELEVADORES MANUTENCAO CO-

MERCIO E MONTAGEM LTDA CNPJ: 11.437.081/0001-08 
DESPACHO: Defiro a solicitação da Renovação da Conces-

são de Registro nº 191/2012, nos termos dos artigos 6º e 9º do 
Decreto nº 52.340/11, a vista das informações e documentos 
apresentados pelo requerente.

SEI nº 6068.2021/0012817-0 - Assunto: Declaração de 
Transferência do Direito de Construir

DESPACHO DOCUMENTAL
Interessado - MOSTEIRO DE SANTA THEREZA DE JESUS 

CNPJ: 43.010.272/0001-85
I - INDEFIRO o presente, em razão da não apresentação dos 

documentos solicitados no Comunique-se publicado no DOM 
em 22/01/2022, nos termos do parágrafo 3º do art. 5º do De-
creto 57.536/16, tendo sido o pedido requerido por Mosteiro de 
Santa Thereza de Jesus e apresentados documentos referentes a 
Ordem Terceira do Carmo, sem indicação de vínculo.

II - Publique-se;
III - Ao CAP/DPCI para aguardo do prazo recursal e poste-

rior retorno ao DEUSO para providências subsequentes.
SEI nº 6068.2022/0001028-6 - Assunto: Certidão de 

Uso e Ocupação do Solo
DESPACHO DOCUMENTAL
Interessado - JULIANA ROMANO GHIZZI

giosos. Nos termos do artigo 47, § 4º, inciso IV, do Decreto nº 
57.776/2017.

6068.2022/0001303-0 - Uso e ocupação do solo: Isen-
ção e imunidade de IPTU

Despacho indeferido
Interessados: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 

CNPJ 29.744.778/0408-14
DESPACHO: INDEFIRO o presente pedido de dispensa de 

preço público, referente ao processo nº 2007.0.067.901-0, 
tendo em vista a ausência de previsão legal (isenção de taxa 
e dispensa do pagamento de preço público) no momento da 
ocorrência do fato gerador (26/02/2007) para templos reli-
giosos. Nos termos do artigo 47, § 4º, inciso IV, do Decreto nº 
57.776/2017.

NOTIFICAÇÃO CONTRU/DSUS
Nº SEI 6068.2022/0002077-0
Sr. Proprietário/Responsável pelo Uso. - INSTITUTO 

EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
Endereço: Rua Alvares Penteado, 139 / 185 Contribuinte: 

001.081.0124-1 CEP: 01012-001 Codlog: 00866-4 SubPre-
feitura: SE

Área edificada (CEDI): 2.395,87 m2
Tendo em vista o indeferimento do Processo 2016-

0.151.799-4 fica V.Sa. notificado que:
OBJETO: Deverá apresentar o documento Municipal para 

atendimento às normas de segurança ou de seu protocolo, 
para o cumprimento do Art. 43 da Lei 16.642/2017. São acei-
tos os seguintes documentos: Auto de Conclusão (posterior à 
07/02/1974); Auto de Regularização (posterior a 09/03/1981); 
Auto de Conservação (posterior a 09/03/1981);Certificado de 
Conclusão; Auto de Verificação de Segurança e Certificado de 
Segurança e Certificado de Manutenção do Sistema de Segu-
rança, todos com validade máxima de 5 anos conforme Art 49 
a Lei 16.642/2017. 

Obs.: Caso vencidos, caberá sua revalidadação através 
do Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança.

RESPOSTA: O interessado deverá encaminhar, via email, 
cópia do ultimo documento Municipal relativo à segurança da 
edificação (listado acima), ou de seu protocolo, no prazo de 
05 (cinco) dias corridos contados da data de publicação desta 
notificação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, conside-
rando o disposto no Art. 94 da Lei 16.642/2017.

PENALIDADES: Pelo não atendimento desta notificação 
o interessado estará sujeito a multa no valor constante do 
quadro do Anexo III da lei nº 16.642/2017, reaplicada a cada 
90 (noventa) dias até a regularização da edificação, ficando res-
salvado que o recebimento desta por preposto ou empregado 
do intimado, valida seu recebimento, não podendo ser alegada 
ignorância ou desconhecimento;

CONTATO: email dsus@prefeitura.sp.gov.br ou telefone 
3243-1229.

NOTIFICAÇÃO CONTRU/DSUS
Nº SEI 6068.2022/0002072-9 
Sr. Proprietário/Responsável pelo Uso.
Endereço: Rua Coronel Mario de Azevedo, 156 Contri-

buinte: 074.220.0089-9 CEP: 02710-020 Codlog: 13465-1 
SubPrefeitura: CV

Área edificada (CEDI): 1.834,59 m2
Tendo em vista o Indeferimento do Processo 2019-

0.011.758-0, fica V.Sa. notificado que:
OBJETO: Deverá apresentar o documento Municipal para 

atendimento às normas de segurança ou de seu protocolo, 
para o cumprimento do Art. 43 da Lei 16.642/2017. São acei-
tos os seguintes documentos: Auto de Conclusão (posterior à 
07/02/1974); Auto de Regularização (posterior a 09/03/1981); 
Auto de Conservação (posterior a 09/03/1981);Certificado de 
Conclusão; Auto de Verificação de Segurança e Certificado de 
Segurança e Certificado de Manutenção do Sistema de Segu-
rança, todos com validade máxima de 5 anos conforme Art 49 
a Lei 16.642/2017. 

Obs.: Caso vencidos, caberá sua revalidadação através 
do Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança.

RESPOSTA: O interessado deverá encaminhar, via email, 
cópia do ultimo documento Municipal relativo à segurança da 
edificação (listado acima), ou de seu protocolo, no prazo de 
05 (cinco) dias corridos contados da data de publicação desta 
notificação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, conside-
rando o disposto no Art. 94 da Lei 16.642/2017.

PENALIDADES: Pelo não atendimento desta notificação 
o interessado estará sujeito a multa no valor constante do 
quadro do Anexo III da lei nº 16.642/2017, reaplicada a cada 
90 (noventa) dias até a regularização da edificação, ficando res-
salvado que o recebimento desta por preposto ou empregado 
do intimado, valida seu recebimento, não podendo ser alegada 
ignorância ou desconhecimento;

CONTATO: email dsus@prefeitura.sp.gov.br ou telefone 
3243-1229.

NOTIFICAÇÃO CONTRU/DSUS
Nº SEI 6068.2022/0002071-0 
Sr. Proprietário/Responsável pelo Uso - TAQUARI 

AGRO COMERCIAL S/A
Endereço:  Av. Ipiranga, 952/958 Contribuinte: 

001.055.0015-1 CEP: 01014-000 Codlog: 09276-2 SubPre-
feitura: SE

Área edificada (CEDI): 5.417,21 m2
De ordem do Sr. Diretor de SMUL/CONTRU/DSUS fica V.Sa. 

notificado que:
OBJETO: Deverá apresentar o documento Municipal para 

atendimento às normas de segurança ou de seu protocolo, 
para o cumprimento do Art. 43 da Lei 16.642/2017. São acei-
tos os seguintes documentos: Auto de Conclusão (posterior à 
07/02/1974); Auto de Regularização (posterior a 09/03/1981); 
Auto de Conservação (posterior a 09/03/1981);Certificado de 
Conclusão; Auto de Verificação de Segurança e Certificado de 
Segurança e Certificado de Manutenção do Sistema de Segu-
rança, todos com validade máxima de 5 anos conforme Art 49 
a Lei 16.642/2017. 

Obs.: Caso vencidos, caberá sua revalidadação através 
do Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança.

RESPOSTA: O interessado deverá encaminhar, via email, 
cópia do ultimo documento Municipal relativo à segurança da 
edificação (listado acima), ou de seu protocolo, no prazo de 
05 (cinco) dias corridos contados da data de publicação desta 
notificação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, conside-
rando o disposto no Art. 94 da Lei 16.642/2017.

PENALIDADES: Pelo não atendimento desta notificação 
o interessado estará sujeito a multa no valor constante do 
quadro do Anexo III da lei nº 16.642/2017, reaplicada a cada 
90 (noventa) dias até a regularização da edificação, ficando res-
salvado que o recebimento desta por preposto ou empregado 
do intimado, valida seu recebimento, não podendo ser alegada 
ignorância ou desconhecimento;

CONTATO: email dsus@prefeitura.sp.gov.br ou telefone 
3243-1229.

6068.2022/0002042-7 - Fiscalização: Elevador - Entra-
da de Responsabilidade Técnica

Despacho deferido
Interessados: TK ELEVADORES BRASIL LTDA CNPJ: 

90.347.840/0003-80
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 

89 do Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresen-
tados pelo requerente no presente processo em atendimento 
à Portaria 01/12-CONTRU/SEHAB, com exceção das chapas 
71870, 71871, 71872 necessário realizar alteração cadastral 
dos equipamentos, tendo em vista que o endereço informado 
na documentação não confere com o endereço cadastrado 
junto a prefeitura.
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