
sexta-feira, 1º de abril de 2022 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 67 (61) – 21

II - O prazo para retirada da Nota de Empenho é de 2 
(dois) dias contados da data da convocação; a entrega do 
produto deverá ser feita em até 15 (quinze) dias, a partir da 
retirada da Nota de Empenho e o prazo para pagamento é de 
30 (trinta) dias, após a efetiva entrega e aceite.

II.A - O prazo para a realização da despesa será no pre-
sente exercício.

III - Ficam estabelecidos, nos casos de aplicação de penali-
dade de multa moratória, sem prejuízo de outras previstas em 
lei, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 
os seguintes percentuais:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções a critério da 
Administração, quando a empresa deixar de retirar, no prazo 
estabelecido, a Nota de Empenho;

b) 1,0% (um por cento) ao dia sobre o valor da Nota de 
Empenho, por dia de atraso na entrega dos materiais, até o 
décimo dia posterior ao término do prazo previsto no item 
II, período após o qual se configura inexecução parcial da 
obrigação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho 
por atraso na entrega do material, superior a 10 (dez) dias e 
inferior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de 
Empenho, na hipótese de não entrega dos materiais;

d) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho 
pela entrega parcial dos materiais ou das quantidades exigidas 
neste ajuste, até o trigésimo dia, contado do recebimento da 
Nota de Empenho;

e) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empe-
nho, por descumprimento total da obrigação, por prazo superior 
a 30 (trinta) dias para entrega dos materiais, contados do 
recebimento da Nota de Empenho, que se configura em inexe-
cução total da obrigação.

f) 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, 
por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes 
do ajuste, não previstas nos subitens acima, por ocorrência. A 
aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras 
quando cabíveis.

IV - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspon-
dente, onerando a dotação orçamentária n.º03.10. 09.122.302
4.2.100.3.3.90.30.00.06 do orçamento vigente, respeitando o 
princípio da anualidade.

V - Designo a servidora Suzane Noberto Lopes, RF n.º 
843.662-2, como fiscal do ajuste e a servidora Andréa Alecrim 
Rocha, RF n.º 879.610-6, como suplente.

VI - PUBLIQUE-SE.
Encaminhe-se o presente à CAF para as providências ca-

bíveis.
São Paulo, 31 de março de 2022
CGP/DGR/DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
ASSUNTO : Solicitação de Vistas e Cópias
INTERESSADOS : BEMILDO ALVARO FERREIRA - ADVO-

GADO: Helora Hanna da Silva Retke - OAB/SP 424.871
1 - Defiro o pedido de Vistas e Cópias.
2 - Publique-se.
3 - A seguir, à IPREM/CGP/DGR/DA/CA para disponibilizar o 

acesso, por 30 dias, do processo 6310.2021.0000922-1
Após, concluir processo.
PROCESSO SEI Nº 6021.2021/0058628-7
AÇÃO ORDINÁRIA Nº 1063623-27.2021.8.26.0053 - 1ª 

VARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
INTERESSADA: ALAIDE FELICIANA DA CRUZ SILVA
ASSUNTO: Pretensão de concessão de Pensão por Morte, 

bem como de pagamento de valores passados. Concessão de 
Tutela Provisória. Cumprida. Ação parcialmente procedente para 
conceder o benefício e valores pretéritos. Prazo: 16/04/2022

DESPACHO Nº 29/2022/IPREM/SUP/AJ
DESPACHO:
I - Nos termos da orientação do Departamento Judicial 

- JUD-21 por meio do Encaminhamento PGM/JUD-21 - Cum-
primento e RPV nº 060759052, constante do processo nº 
6021.2021/0058628-7 para cumprimento definitivo de decisão 
judicial transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária nº 
1063653-27.2021.8.26.0053, movida por ALAIDE FELICIANA 
DA CRUZ SILVA, em tramitação perante a 1ª Vara do Juizado 
Especial da Fazenda Pública, visando à concessão de pensão 
por morte de ex-servidor público municipal, bem como paga-
mento de valores pretéritos, reti ratificando cumprimento de 
tutela antecipada por meio do Despacho Autorizatório IPREM/
SUP nº 055856073, publicado no Diário Oficial da Cidade de 
07/12/2021 - pg. 30, determino, em caráter definitivo, a) tor-
nar a inscrição da autora ALAIDE FELICIANA DA CRUZ SILVA, 
pensionista nº 038385-6/00, nascida em 24/09/1952, portadora 
da identidade RG nº 11.744.439-X SSP/SP e do CPF/MF nº 
11.744.439X, definitiva no rol de pensionista deste Instituto, na 
condição de companheira do ex-servidor municipal LUIZ GON-
ZAGA PEREIRA DA SILVA, falecido em 18/09/2020, nos termos 
da Lei MunicipaL nº 15.080, de 17/12/2009 e suas alterações; 
b) elaborar demonstrativo de valores pretéritos, mês a mês, 
que deixaram de ser pagos à autora, com termo inicial a data 
do óbito (18/09/2020) do instituidor do benefício e como termo 
final a véspera do pagamento da pensão por morte realizado 
em razão do cumprimento da tutela antecipada.

II - Publique-se.
III - Após, à Coordenadoria de Gestão de Benefícios 

para atendimento ao Encaminhamento PGM/JUD-21 - Cum-
primento e RPV nº 060759052, constante do processo nº 
6021.2021/0058628-7.

IV - Em seguida à Assessoria Jurídica para devolução ao 
Departamento Judicial - JUD 21, tendo em vista prazo judicial 
em curso.

São Paulo, 31 de março de 2022.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I. No exercício das atribuições a mim conferidas conforme 

a Lei nº 15.764/2013 e à vista dos elementos contidos no pre-
sente, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica deste 
Gabinete (SEI 060515201), com fundamento no artigo 116 da 
Lei Federal nº 8.666/1993, AUTORIZO a celebração de acordo de 
cooperação entre o TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO, CNPJ nº 50.176.270/0001-26, e o Município de São 
Paulo, por meio desta CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 
CNPJ nº 29.599.447/0001-00, visando ao intercâmbio de rela-
tórios de fiscalização e de avaliação, incluindo as informações 
relativas ao planejamento de tais atividades, sem ônus financei-
ro para os partícipes.

DANIEL FALCÃO
Controlador Geral do Município

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ENDERECO: VIADUTO DO CHÁ, 15
I. Em face dos elementos que instruem o presente, a justi-

ficativa de CGM/CAF/SADM (SEI 057990669), endossada pela 
manifestação de CGM/CAF (SEI 058210982), e o parecer da 
Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 060526236), que acolho 
como razões de decidir, no uso das atribuições que me foram 
conferidas pela Portaria nº 131/CGM/2021, AUTORIZO, com 
fundamento no artigo 57, inciso II da Lei federal nº 8.666/93, 
o aditamento do Contrato nº 05/CGM/2020, firmado com 
a empresa AGÊNCIA AEROTUR LTDA.-EPP, inscrita no CNPJ 

PROCESSO Nº 6210.2022/0002221-8
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 GREI-
NER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA., CNPJ nº 13.864.377/0001-30, a penalidade de multa no 
montante de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), que 
corresponde a 20% sobre o valor da Nota Fiscal nº 171500, no 
montante de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), que 
corresponde a 20% sobre o valor da Nota Fiscal nº 173712 e no 
montante de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais), que cor-
responde a 20% sobre o valor da Nota Fiscal nº 174059. Valor 
total da multa a ser aplicada é de R$ 1.200,00 (um mil e duzen-
tos reais), em virtude do atraso na entrega do material, confor-
me previsto no subitem 9.3.5 do item 9.3 da Cláusula IX - Das 
Penalidades da Ata de Registro de Preços nº 092/2021- HSPM.

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

PROCESSO Nº 6210.2022/0002273-0
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 
ABSOLUTA SAUDE IMP EXP E COM. DE PROD. PARA SAUDE 
EIRELI., CNPJ nº 30.082.076/0001-74, a penalidade de multa 
no montante de R$ 1,91 (um real e noventa e um centavos), 
que corresponde a 1% sobre o valor da Nota Fiscal nº 6360, em 
virtude do atraso na entrega do material, conforme previsto no 
subitem 8.1.3 do item 8.1 da Cláusula Oitava - Das Penalidades 
da Ata de Registro de Preços nº 258/2020-SMS.G.

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

 DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO

 NOTIFICAÇÕES
Processo nº 6210.2022/0002596-9
Em virtude do atraso na entrega do produto discriminado 

na Nota Fiscal nº 921089, a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA fica notificada que está na iminência de ser penalizada 
no importe de R$ 18,65 (DEZOITO REAIS E SESSENTA E CINCO 
CENTAVOS), que corresponde a 7% do valor da referida Nota 
Fiscal, com base na Cláusula Oitava – Das Penalidades, item 
8.1, subitem 8.1.3 da ATA de Registro de Preço nº 454/2021 – 
SMS.G, Processo nº 6210.2022/0002596-9.

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.

Processo nº 6210.2022/0002634-5
Em virtude do atraso na entrega do produto discriminado 

na Nota Fiscal nº 922993, a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA fica notificada que está na iminência de ser penalizada no 
importe de R$ 1.051,29 (UM MIL CINQUENTA E UM REAIS E 
VINTE E NOVE CENTAVOS), que corresponde a 15% do valor da 
referida Nota Fiscal, com base na Cláusula Oitava – Das Pena-
lidades, item 8.1, subitem 8.1.3 da ATA de Registro de Preço nº 
654/2021 – SMS.G, Processo nº 6210.2022/0002634-5.

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..

Processo nº 6210.2022/0002636-1
Em virtude do atraso na entrega do produto discriminado 

na Nota Fiscal nº 592564, a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMA-
CÊUTICA NACIONAL S/A fica notificada que está na iminência 
de ser penalizada no importe de R$ 61,92 (SESSENTA E UM 
REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), que corresponde a 4% 
do valor da referida Nota Fiscal, com base na Cláusula Oitava – 
Das Penalidades, item 8.1, subitem 8.1.3 da ATA de Registro de 
Preço nº 414/2021 – SMS.G, Processo nº 6210.2022/0002636-1.

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.

Processo nº 6210.2022/0002638-8
Em virtude do atraso na entrega do produto discrimi-

nado na Nota Fiscal nº 592588, a empresa UNIÃO QUÍMICA 
FARMACÊUTICA NACIONAL S/A fica notificada que está na 
iminência de ser penalizada no importe de R$ 22,74, que 
corresponde a XX% do valor da referida Nota Fiscal, com base 
na Cláusula Oitava – Das Penalidades, item 8.1, subitem 8.1.3 
da ATA de Registro de Preço nº 493/2021 – SMS.G, Processo nº 
6210.2022/0002638-8.

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.

Processo nº 6210.2022/0002645-0
Em virtude do atraso na entrega do produto discriminado 

na Nota Fiscal nº 53056, a empresa AIRELA INDÚSTRIA FAR-
MACÊUTICA LTDA fica notificada que está na iminência de ser 
penalizada no importe de R$ 30,15 (TRINTA REAIS E QUINZE 
CENTAVOS), que corresponde a 15% do valor da referida Nota 
Fiscal, com base na Cláusula Oitava – Das Penalidades, item 
8.1, subitem 8.1.3 da ATA de Registro de Preço nº 165/2021 – 
SMS.G, Processo nº 6210.2022/0002645-0.

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 DA SUPERINTENDÊNCIA

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1105

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAU-
LO

ENDERECO: AVENIDA ZAKI NARCHI, 536
Interessado :
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
Assunto :
Aquisição de Açúcar Refinado. Cotação Eletrônica.
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial 

as manifestações da Coordenadoria de Administração e Finan-
ças e da Assessoria Jurídica deste Instituto, as quais acolho, 
como razão de decidir, AUTORIZO a AQUISIÇÃO DIRETA, 
com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93 e Decreto n.º 54.102/13, de 144 (cento e quarenta 
e quatro) pacotes de açúcar refinado de 1Kg, no valor unitário 
de R$ 4,12, totalizando o valor de R$ 593,28 (quinhentos e 
noventa e três reais e vinte e oito centavos), conforme a 
proposta de fl. 060697941, da empresa GRILLO RICO ALIMEN-
TOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/
MF, sob n.º 40.398.975/0001-34, estabelecida a Rua da Penha, 
n.º 1.063, 1º andar, Centro, Sorocaba, SP, CEP. 18.010-004.

sidade de novo comunique-se, não previsto no procedimento 
Aprova Rápido. Em eventual recurso, o interessado deverá 
atender aos itens elencados no referido documento.

 SMUL.ATECC. 
6068.2022/0000637-8 
INTERESSADO: Vanderlei Aparecido de Carvalho.
PARECER FINAL
O GRAPROEM, em sua 165ª Reunião Ordinária, realizada 

em 30 de março de 2.022, nos termos das atribuições dadas 
pelo Decreto nº 58.955, de 20 de setembro de 2.019, alterado 
pelo Decreto nº 59.455, de 19 de maio de 2.020, após debates, 
deliberou favoravelmente à emissão do Alvará de Aprovação 
e Execução de Edificação Nova, com base nos pareceres de 
SMUL/PARHIS (doc. SEI nº 059713003) e SVMA/GTAC (doc. 
SEI nº 060270593), atendidas às demais disposições legais 
pertinentes.

 SMUL.ATECC.
1010.2022/0001600-4 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA/088/ATECC/2022
Em face da documentação e das peças gráficas apresenta-

das, e da MANIFESTAÇÃO nº 088/ATECC/2022:
I. Considerada INADMISSÍVEL a aplicação do procedimento 

‘Aprova Rápido’ ao empreendimento proposto, com base nos 
motivos abaixo listados:

a. Inobservância ao disposto no inciso II do §2º do Art. 7° 
do Decreto nº 58.955/19, alterado pelo Decreto nº 59.455/20, e 
no item 4 do Art. 3º da Instrução Normativa nº 006/SEL-G/2020 
(ausência da ficha técnica);

b. Inobservância ao disposto no Art. 9° da Instrução Nor-
mativa nº 006/SEL-G/2020 (peças gráficas em desconformidade 
com o padrão estabelecido pela Portaria nº 221/SMUL.G/2017);

c. Inobservância ao disposto no Art. 2º da Instrução Nor-
mativa nº 006/SEL-G/2020 (não constam aceites de todos os 
envolvidos).

 HABITAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI N: 6014.2021/0002760-3
DESPACHO: 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO, alteração 

Cláusula 6 - conta corrente, para a realização do Trabalho 
Social no empreendimento RESIDENCIAL OSÓRIO D – APFS 
n° 0486.402-39, celebrado entre a Caixa Econômica Federal 
- CNPJ 00.360.305/0001-04 e a Secretaria Municipal de Habi-
tação - São Paulo - SP - CNPJ 46.392.106-0001-89, Recursos 
R$ 288.000,00, a serem liberados na conta corrente 2873.006. 
00071072-7, com vigência de 01/10/2021 a 30/09/2022, firma-
do em 01/10/2021.

Publique-se.
JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS
Secretário Municipal de Habitação

 SEHAB/GABINETE
PROCESSO SEI N: 6014.2021/0002760-3
DESPACHO: 
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO, altera-

ção Cláusula 6 - conta corrente, para a realização do Tra-
balho Social no empreendimento RESIDENCIAL OSÓRIO C 
– APFS n° 0460.295-82, celebrado entre a Caixa Econômica 
Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 e a Secretaria Municipal 
de Habitação - São Paulo - SP - CNPJ 46.392.106-0001-89, 
Recursos R$ 412.800,00, a serem liberados na conta cor-
rente 2873.006.00071071-9, com vigência de 01/10/2021 a 
30/09/2022, firmado em 01/10/2021.

Publique-se.
JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS
Secretário Municipal de Habitação

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1105

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
6014.2022/0000526-1 - Gestão de Pessoas: Aposen-

tadoria
Despacho deferido
Interessado: IVANI APARECIDA FRANCISCO DA SILVA 
DESPACHO: 
I- A vista das informações constantes no presente, APO-

SENTE-SE o (a):
Sr.(a) IVANI APARECIDA FRANCISCO DA SILVA
R.F. 646.071.2/1
Cargo/Função: Assistente de Gestão de Políticas Públicas - 

Nível II Categoria 3
Padrão: M13
Nos termos do Artigo 6º, da Emenda Constitucional 

41/03, por tempo de contribuição, com proventos inte-
grais.

II- Publique-se o item I e encaminhe-se a SEHAB.DGP, para 
providências.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE

 HOSPITAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 PROCESSO Nº 6210.2020/0001388-6
DESPACHO I - Fica retificado o despacho publicado no Di-

ário Oficial da Cidade de São Paulo em 30/03/2022 página 124.
Onde se lê: Início da vigência: 26/09/2022.
Leia-se: Início da Vigência: 29/06/2022.
II -Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2020/0009968-3
DESPACHO I - Fica retificado o despacho publicado no 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 04/03/2022 página 88.
Onde se lê: (CNPJ: 17.700.085/0000-00).
Leia-se: (CNPJ: 17.700.085/0001-13).
II -Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2020/0010411-3
DESPACHO I - Fica retificado o despacho publicado no 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 04/03/2022 página 88.
Onde se lê: “(CNPJ: 10.630.049/0000-00)”.
Leia-se: (CNPJ: 10.630.049/0001-81).
II -Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2022/0002231-5
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE I – A vista dos ele-

mentos 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 MÓVEIS 
ANDRADE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALA-
RES LTDA., CNPJ nº 04.910.323/0001-73, a penalidade de multa 
no montante de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos 
reais), que corresponde a 20% sobre o valor da Nota Fiscal nº 
5417, em virtude do atraso na entrega do material, conforme 
previsto no subitem 9.3.5 do item 9.3 da Cláusula Nona - Das 
Penalidades da Ata de Registro de Preços nº 103/2020 - HSPM.

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

DEFIRO o Alvará de Execução de Edificação Nova nos 
termos das Leis 16.402/16, 16.050/14, 16.642/17 e Decretos 
56.089/15, 57.521/16, 57.776/17 e 59.885/20

Processo SEI: 1020.2022/0005222-6
Interessado: Nicola Tadeu Flocco.
O processo de número 12263-22-SP-ALV e assunto Alva-

rá de Aprovação e Execução de Edificação Nova - Proces-
so Declaratório foi deferido.

Ação originária do autodeclaratório.
Processo SEI: 1020.2021/0003800-0
Interessado: leandro destro.
O processo de número 1849-21-SP-SAO e assunto Alvará 

de Aprovação e Execução de Edificação Nova (Exceto HIS/ 
HMP) foi indeferido.

nos termos do inciso II do artigo 59 da Lei 16.642/17, com-
binado com o artigo 52 do Decreto 57.776/17 e com a alínea 
"a", do inciso II, do artigo 94 da Lei 16.402/16, tendo em vista 
que as unidades não são geminadas para fins do enquadramen-
to na subcategoria de uso R2h-1.

Processo SEI: 1020.2021/0018266-7
Interessado: Jaqueline Nunes dos Santos Silva Ja-

queline.
O processo de número 6674-21-SP-ALV e assunto Alvará 

para Desmembramento/ Remembramento/ Reparcelamen-
to foi indeferido.

nos termos do inciso II, do artigo 59, da Lei 16.642/17, 
combinado o artigo 52 do Decreto 57.776/17, tendo em vista 
que o desmembramento pretendido agrava parâmetros urbanís-
ticos com relação às construções existentes.

Processo SEI: 1020.2021/0010829-7
Interessado: Maria Ines ROLIM.
O processo de número 5283-21-SP-ALV e assunto Alvará 

de Aprovação e Execução de Edificação Nova (Exceto HIS/ 
HMP) foi deferido.

nos termos das Leis 16.050/14, 16.402/16, 16.642/17 e 
respectivos Decretos regulamentadores.

 SEI 7810.2020/0000281-1
PORTARIA 024, DE 30 DE MARÇO DE 2022
MARCOS DUQUE GADELHO, Secretário Municipal de 

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

I - Alterar a composição da representação da São Paulo 
Urbanismo 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 nº 15.893, de 07 de novem-
bro 2013, artigo 61, parágrafos 2º e 3º, e do Decreto nº54.911, 
de 10 de março de 2014, especialmente artigos 2º e 3º, para 
inclusão dos seguintes membros:

São Paulo Urbanismo
Sérgio Cordeiro de Andrade, RG 7.812.941-2
Marc Bujnicki Zablith, RG 24.917.304-9
II - Cessar, em consequência, a designação de Daniela Tu-

nes Zilio e Francila Natalia dos Santos, da São Paulo Urbanismo.
MARCOS DUQUE GADELHO
Secretário Municipal de Urbanismo e Licenciamento
SMUL
Marcos Duque Gadelho
Secretário Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Em 31/03/2022, às 10:31.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no 

site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código 
verificador 060763752 e o código CRC 8408A165.

Referência: Processo nº 7810.2020/0000281-1
SEI nº 060763752

 SECRETARIA-EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS

 SMUL.ATECC. 
6068.2021/0005559-8 
INTERESSADO: Platô Desenvolvimento Urbano e Partici-

pações Ltda.
PARECER FINAL
O GRAPROEM, em sua 165ª Reunião Ordinária, realizada 

em 30 de março de 2.022, nos termos das atribuições dadas 
pelo Decreto nº 58.955, de 20 de setembro de 2.019, alterado 
pelo Decreto nº 59.455, de 19 de maio de 2.020, após debates, 
deliberou favoravelmente à emissão do Alvará de Aprovação de 
Edificação Nova, com base no parecer de SMUL/PARHIS (doc. 
SEI nº 060400406), atendidas às demais disposições legais 
pertinentes.

 SMUL.ATECC. 
1010.2021/0007792-3 
INTERESSADO: São José Desenvolvimento Imobiliário 82 

Ltda.
PARECER FINAL
O GRAPROEM, em sua 165ª Reunião Ordinária, realizada 

em 30 de março de 2.022, nos termos das atribuições dadas 
pelo Decreto nº 58.955, de 20 de setembro de 2.019, alterado 
pelo Decreto nº 59.455, de 19 de maio de 2.020, após debates, 
deliberou pelo indeferimento do pedido com base nos pareceres 
de SMUL/RESID (docs. SEI nº 059746726 e 059801545), tendo 
em vista a necessidade de novo comunique-se, não previsto no 
procedimento Aprova Rápido. Em eventual recurso, o interessa-
do deverá atender aos itens elencados nos referidos documen-
tos e, caso as alterações impliquem em modificação no projeto 
já aceito por SVMA, deverá ser apresentado projeto compatível 
para análise daquela Pasta.

 SMUL.ATECC. 
6068.2021/0007982-9 
INTERESSADO: SW20 Empreendimento Imobiliário SPE 

Ltda.
PARECER FINAL
O GRAPROEM, em sua 165ª Reunião Ordinária, realizada 

em 30 de março de 2.022, nos termos das atribuições dadas 
pelo Decreto nº 58.955, de 20 de setembro de 2.019, alterado 
pelo Decreto nº 59.455, de 19 de maio de 2.020, após debates, 
deliberou pelo indeferimento do pedido com base nos pareceres 
de SMUL/PARHIS (doc. SEI nº 060276044) e SVMA/GTMAPP 
(doc. SEI nº 059256480), tendo em vista a necessidade de novo 
comunique-se, não previsto no procedimento Aprova Rápido. 
Em eventual recurso, o interessado deverá atender aos itens 
elencados nos referidos documentos.

 SMUL.ATECC. 
6068.2021/0010665-6 
INTERESSADO: Jofra Empreendimentos Imobiliários SPE 

Ltda.
PARECER FINAL
O GRAPROEM, em sua 165ª Reunião Ordinária, realizada 

em 30 de março de 2.022, nos termos das atribuições dadas 
pelo Decreto nº 58.955, de 20 de setembro de 2.019, alterado 
pelo Decreto nº 59.455, de 19 de maio de 2.020, após debates, 
deliberou favoravelmente à emissão do Alvará de Aprovação de 
Edificação Nova, com base nos pareceres de SMUL/PARHIS (doc. 
SEI nº 060568919) e SVMA/GTMAPP (docs. SEI nº 059797254 
e 059843625), após comunique-se relativo à outorga onerosa, 
atendidas às demais disposições legais pertinentes.

 SMUL.ATECC. 
1010.2021/0010570-6 
INTERESSADO: TGSP-83 Empreendimentos Imobiliários 

Ltda.
PARECER FINAL
O GRAPROEM, em sua 165ª Reunião Ordinária, realizada 

em 30 de março de 2.022, nos termos das atribuições dadas 
pelo Decreto nº 58.955, de 20 de setembro de 2.019, alterado 
pelo Decreto nº 59.455, de 19 de maio de 2.020, após debates, 
deliberou pelo indeferimento do pedido com base no parecer de 
SVMA/GTAC (doc. SEI nº 060478498), tendo em vista a neces-
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