52 – São Paulo, 65 (150)
INTERESSADO: TRUE COLOR PIGMENTOS E CORANTES
LTDA
PROCESSO N.° 6020.2020/0004477-0
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
FID3931 Notificação(es) de Penalidade nº 4-414924047 e 1-153013210 pesquisada em
07/08/2020
FLH3017 Notificação(es) de Penalidade nº 1-153168597 pesquisada em 07/08/2020
Total de Placas com Pendência(s): 2
OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS SUPRA RELACIONADOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR VIA DIGITAL
ATRAVÉS DO PORTAL156.

VERDE E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI
COMUNIQUE-SE: LISTA 568
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
ENDERECO: RUA DO PARAÍSO, 387
_____________________________________________
Análise de Plano de Atendimento a Emergências - PAE
6027.2020/0007130-0 - Interessado(a): CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.
COMUNIQUE-SE: O(A) interessado(a) CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 08.183.516/0001-20, deverá
apresentar na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - Protocolo, sito à Rua do Paraíso, 387 - térreo, no prazo de 30 (trinta)
dias contados a partir da data desta publicação no DOC, a
adequação do Plano de Atendimento a Emergências, complementando as seguintes informações:
1. Contrato Social informando o nome correto da empresa,
de acordo com o CNPJ apresentado.
Em caso de dúvidas entrar em contato através do endereço
svmagtpae@prefeitura.sp.gov.br.
6027.2019/0011182-2 - Áreas contaminadas: Avaliação Ambiental
Interessados: AMPLA INCORPORADORA LTDA
COMUNIQUE-SE: 270/GTAC/2020
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1.Esclarecer a divergência quanto ao declarado na Declaração de Responsabilidade e a conclusão do relatório de
Avaliação Ambiental Preliminar. Recomendamos solicitar vistas
à Informação Técnica nº 355/GTAC/2020. As vistas ao processo
poderão ser solicitadas através do email: svmagtac@prefeitura.
sp.gov.br.
2.Apresentar as informações obtidas referente à consulta
aos processos administrativos do Órgão Ambiental Estadual
para a área de interesse.
3.Apresentar as informações obtidas referente à consulta
aos processos administrativos da PMSP para a área de interesse.
Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da
data da publicação no DOC. A documentação deverá ser
encaminhada à Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente - SVMA. Tendo em vista comunicado do Secretário da Secretaria do Verde e Meio Ambiente suspendendo o atendimento presencial nas dependências desta
SVMA, em consonância ao Art 3 º do Decreto Municipal
nº. 59.283/2020, a documentação de atendimento ao
Comunique-se, bem como eventuais dúvidas poderão ser
encaminhadas por meio do e-mail svmagtac@prefeitura.
sp.gov.br, até que a situação seja normalizada. Caso o
tempo para atendimento seja insuficiente o interessado
deverá encaminhar solicitação de prorrogação de prazo,
contendo justificativa plausível, e o período necessário
para atendimento ao solicitado.
6027.2020/0005415-4 - Áreas contaminadas: Avaliação Ambiental
Interessados: HAFIB ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA
COMUNIQUE-SE: 273/GTAC/2020
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1.Apresentar Declaração de Compatibilidade, conforme
modelo Anexo B, disponível no sítio eletrônico da Secretaria
do Verde e do Meio Ambiente em Áreas Contaminadas no
item Autuação de Processos Administrativos, devidamente
preenchida e assinada pelo responsável legal (HAFIB Administradora de Bens Próprios Ltda). Recomendamos solicitar vistas
à Informação SVMA/CLA/DAIA/GTAC (031820253). As vistas ao
processo poderão ser solicitadas através do email: svmagtac@
prefeitura.sp.gov.br.
2.Apresentar plantas da situação pretendida (implantação,
térreo, subsolo, cortes e elevações) preenchidas e assinadas em
formato PDF com resolução que permita a leitura de todos os
componentes.
3.Apresentar Contrato Social da empresa HAFIB Administradora de Bens Próprios LTDA.
4.Apresentar todos os estudos ambientais desenvolvidos
para a área em questão que foram submetidos à análise da
CETESB.
Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da
data da publicação no DOC. A documentação deverá ser
encaminhada à Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente - SVMA. Tendo em vista comunicado do Secretário da Secretaria do Verde e Meio Ambiente suspendendo o atendimento presencial nas dependências desta
SVMA, em consonância ao Art 3 º do Decreto Municipal
nº. 59.283/2020, a documentação de atendimento ao
Comunique-se, bem como dúvidas eventuais, poderão ser
encaminhadas por meio do e-mail svmagtac@prefeitura.
sp.gov.br, até que a situação seja normalizada. Caso o
tempo para atendimento seja insuficiente o interessado
deverá encaminhar solicitação de prorrogação de prazo,
contendo justificativa plausível, e o período necessário
para atendimento ao solicitado.
CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO TERMO DE C OMPROMISSO AMBIENTAL – TCA
nº 309/2015 Processo nº 2014-0.287.743-5 Aos 08 (oito)
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, na sede da
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, da
Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secretário
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresentado o
laudo de comprovação do atendimento das obrigações contidas no TCA assinado por Israel Maia, portador do CPF/MF nº
977.660.706-34, e Alfredo André Tomas, portador do CPF/MF
n°060.193.947-60, representantes da empresa TDSP – BACEUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., CNPJ/MF
nº 12.910.318/0001-99, para declarar o que segue: 1 – que nos
termos do despacho de fls. 149, proferido nos autos em epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 309/2015, publicado no DOC em
30/07/2015, pág. 23, sob fls. 155/160 dos autos, o interessado
executou as obrigações e serviços pactuados em compensação
pelos cortes e transplantes autorizados e realizados na Rua
Baceúnas, n°129,145,163 e Travessa Tacomaré, n°s 03 e 196,
Vila Prudente, São Paulo – SP; 2 – que os transplantes internos,
estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.1.4 e na Cláusula
Terceira, realizados no endereço do TCA, foram vistoriados em
08/07/2020, pelo Eng.º Agr.º Sérgio M. Arimori e constatou-se
que os transplantes foram executados, sendo que os quatro
exemplares mortos foram substituídos por mudas DAP 7 cm c/
tutor, os dois exemplares remanescentes (14 e 17) encontram-se vivos e protegidos, podendo os exemplares mortos serem
removidos, conforme relatório à fl. 275 dos autos. 3 – que
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os espécimes a serem preservados, listados na Cláusula Primeira, item 1.1.5 e na Cláusula Quarta, foram vistoriados em
08/07/2020 e encontram-se vivas e protegidas, sendo que os
exemplares n°s 35 e 37 ainda não foram podados, devendo-se
após a execução do serviço, ser protocolado o respectivo relatório técnico fotográfico, conforme relatório do Eng.º Agr.º Sérgio
M. Arimori, à fl. 275 dos autos; 4 – que os plantios (internos
e na calçada verde), estabelecidos na Cláusula Primeira, itens
1.1.7 e 1.1.8 e na Cláusula Quinta, realizados no endereço do
TCA, foram vistoriados em 08/07/2020, pelo Eng.º Agr.º Sérgio
M. Arimori e dados como executados a contento, conforme
relatório à fl. 275 dos autos; 5 – que as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas na Cláusula Sétima, foram vistoriadas em
08/07/2020 assim como a calçada verde, foram executadas e
mantidas, conforme Projeto de Compensação Ambiental, de
acordo com relatório do Eng.º Agr.º Sérgio M. Arimori, à fl.
275 dos autos; 6 – que o prazo de conservação e manutenção
do manejo conforme determinado no TCA: dos transplantes
internos expirou em 25/10/2018; do plantio substitutivo ao
transplante se estenderá até 08/05/2021; dos plantios internos
e na calçada verde se estenderá até 08/11/2020. A emissão do
presente Certificado de Recebimento Provisório é efetuada tendo em vista a expedição do “Habite-se” ou Auto de Conclusão,
nos termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal
nº. 10.365/87, atendendo, também, a nota nº 6 do Alvará de
Execução de Edificação Nova nº 2017/20203-00, emitido em
25/10/2017, às fls. 177 a 179 dos autos. Quando da solicitação
do Certificado de Recebimento Definitivo, o interessado deverá
apresentar, ao fim do prazo de manutenção, relatório de conclusão do manejo arbóreo com as respectivas conservações efetuadas e previstas no TCA, devidamente documentado com fotos.
Este trabalho deve ser realizado por profissional competente,
com recolhimento de ART. Conforme concluiu a Assessoria da
Coordenação de Licenciamento Ambiental, o compromissado
cumpriu o projeto de compensação ambiental, dentro das especificações técnicas exigidas, não ficando isento das obrigações
e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como as
previstas no TCA.
Em atenção ao Decreto Municipal 59.283/2020, Art.
5º, o documento poderá ser retirado na Sede da SVMA,
Rua do Paraiso, nº 387 andar 7º andar, após prévio agendamento através do telefone 5187-0365, e mediante
procuração com firma reconhecida ou cópia autenticada.
COMUNIQUE-SE - CTCA
Interessado: FAMILY & FRIENDS EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
PROCESSO: 2016-0.140.729-3
TCA:325/2016.
Nos autos do processo administrativo nº. 2016-0.140.729-3
cientifique-se o interessado da aplicação de sanção contratual
prevista na Cláusula Décima, item 10.1, do TCA 325/2016, por
descumprimento do determinado na Cláusula Sexta, item 6.3,
no que atine efetuar o deposito do Fema em 06 (seis) meses,
observada a cláusula da eficácia e na Cláusula Décima Primeira,
item 11.1 no que atine ao prazo para protocolar o Alvará de
Execução na SVMA. Destarte, O valor da multa contratual em
razão do atraso para efetuar o depósito no FEMA corresponde
a 80 (oitenta) mudas DAP 3,0 cm x R$ 296,61(duzentos e
noventa e seis reais e sessenta e um centavos), valor da muda
compensatória com tutor, correspondente ao mês de abril de
2017 (mês em que deveria ter efetuado o deposito) x 0,1%
do valor da compensação, haja vista ser mais benéfico ao
interessado do que 25% por dia de atraso (747 dias) resultando
o valor de R$6.135,60 (seis mil e cento e trinta e cinco reais e
sessenta centavos) qual corrigido pelo IPCA-IBGE “ex vi” da Lei
Municipal nº. 13.275/2002 enseja a imposição de R$ 6.776,63
(seis mil e setecentos e setenta e seis reais e sessenta e três
centavos). O valor da multa contratual referente ao atraso na
entrega do Alvará de Execução, corresponde a 100 (cem) mudas
DAP 3,0 cm x R$ 337,74(trezentos e trinta e sete reais e setenta
e quatro centavos), valor da muda compensatória DAP 3,0 cm
com tutor, correspondente ao mês de maio de 2020 x 25% do
total da compensação, haja vista ser mais benéfico ao interessado do que 0,1% por dia de atraso (704 dias), resultando o
valor de R$ 8.733,00 (oito mil e setecentos e trinta e três reais).
Destarte, a soma das multas cominadas enseja a imposição na
monta de R$ 15.509,63 (quinze mil e quinhentos e nove reais e
sessenta e três centavos). O prazo para oferecimento de defesa
é de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste comunique-se no Diário Oficial da Cidade - DOC, “ex vi” do artigo 36 da
Lei Municipal nº 14.141/2006. Findo o prazo para defesa, a Interessada deverá protocolar na SVMA, solicitação para emissão
da guia de recolhimento pertinente a sanção aplicada, no prazo
de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº
14.141/2006, sob pena das cominações legais.
RETI-RATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE
01.08.20, PG. 45
CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓRIO
DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – 050/2018
Processo nº 2017-0.146.771-9
Onde se lê: ... “dos plantios internos e na calçada se
entenderá até 14.01.2020
Leia-se : ...”dos plantios internos e na calçada se entenderá até 14.01.2021
CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO DEFINITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA
405/2015 Processo nº 2015-0.141.119-1 Aos 29 (vinte e
nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove,
na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
– SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na presença
do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi
apresentado o laudo de comprovação do atendimento das obrigações contidas no TCA assinado por Claudio Carvalho de Lima,
inscrito no CPF sob nº 162.366.488-83 e Rafael Novelino, inscrito no CPF sob nº 021.174.018-72, representantes da empresa
CBR 031EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ/MF
nº 18.546.645/0001-90, para declarar o que segue: 1 – que nos
termos do despacho de fls. 94, proferido nos autos em epígrafe
e nas Cláusulas do TCA nº. 405/2015, publicado em 26/11/2015,
página 32, às fls. 101 à 105, o interessado executou as obrigações e serviços pactuados em compensação pelos cortes autorizados e realizados na Rua Quatá, nº 804, 842, 848, 852, 854,
860, 862, 866, 872, 874, 878, 882, 930 e 930A, Jardim Paulista,
São Paulo – SP; 2 – que houve recebimento provisório, publicado no D.O.C. de 02/04/2019, página 115, às fls. 166/166(verso),
em razão da expedição do “Habite-se” com Auto de Conclusão
nos termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal
nº 10.365/87, atendendo, também, a ressalva nº 13 do Alvará
de Execução de Edificação Nova nº 2015/28953-00 emitido em
12/01/2016, às fls. 112 a 113 dos autos; 3 – que as cláusulas
do TCA e os prazos de manutenção e conservação do manejo
arbóreo, estabelecidos no item 6 do Certificado de Recebimento
Provisório, foram cumpridos em 19/09/2019, conforme relatório
de vistoria da Bióloga Camila Correia de Araujo, à fl. 175 dos
autos. Conforme concluiu a Assessoria da Câmara Técnica de
Compensação Ambiental, o compromissado cumpriu o Termo
de Compromisso Ambiental, dentro das especificações técnicas
exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades
previstas na Lei 10.365/87. Este Certificado é expedido tendo
em vista o encerramento do processo.
Em atenção ao Decreto Municipal 59.283/2020, Art.
5º, o documento poderá ser retirado na Sede da SVMA,
Rua do Paraiso, nº 387 andar 7º andar, após prévio agendamento através do telefone 5187-0365, e mediante
procuração com firma reconhecida ou cópia autenticada.

sábado, 8 de agosto de 2020

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
GABINETE DO PRESIDENTE
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA AUTORIDADE
MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, DE ACORDO COM O ARTIGO
16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.
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298
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256
161

NE
Objeto
COMPRAS
TOTAL COMPRAS
2020
COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA
Dedetização, Descupinização e Outros
2020
COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA
Dedetização, Descupinização e Outros
2020
COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA
Dedetização, Descupinização e Outros
2020
DAY SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Limpeza de Ambientes
2020
DAY SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Limpeza de Ambientes
2020
DENISE FERREIRA
Adiant - P.V. Manut Bens Móveis Cons Ad Bens Imoveis
2020
CSJ CONSULTORIA LTDA
Manutenção de Softwares
2020
NOVO BRASIL COM EQUIP SIST CONTRA INCENCIO
Outras Máquinas e Equipamentos
2020
CENTRO DE INTE EMPRESA ESCOLA CIE E
Concessão de Bolsa-Auxílio para Estagiários
2020
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE E
Concessão de auxílio-transporte a estagiários
2020
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE E
Taxa de Administração - Estagiários
2020
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE E
Taxa de Administração - Estagiários
2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Débitos Diversos - CEF
2020
CAMPTECNICA COM DE REL DE PONTO LTDA.
Outras Máquinas e Equipamentos
2020
CAMPTECNICA COM DE REL DE PONTO LTDA.
Outras Máquinas e Equipamentos
2020
MTS ELEVADORES LTDA.
Elevadores
2020
TRANSKOMBY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
Veículos Leves com Motorista
2020
TRANSKOMBY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
Veículos Leves com Motorista
2020
EMPRESA BRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Postagem de Correspondências
2020
EMPRESA BRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Postagem de Correspondências
2020
ECOSS AMBIENTAL SERV DE LIMP URB SPE LTDA
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
SUSTENTARE SANEAMENTO S/A.
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
SUSTENTARE SANEAMENTO S/A.
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
SUSTENTARE SANEAMENTO S/A.
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
LIMPA SP LIMPEZA PUBLICA SPE LTDA
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
LIMPA SP LIMPEZA PUBLICA SPE LTDA
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
LIMPA SP LIMPEZA PUBLICA SPE LTDA
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
ECOSS AMBIENTAL SERV DE LIMP URB SPE LTDA
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
ECOSS AMBIENTAL SERV DE LIMP URB SPE LTDA
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
CONSORCIO LOCAT SP
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
CONSORCIO LOCAT SP
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
CONSORCIO LOCAT SP
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
CONSORCIO SCK
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
CONSORCIO SCK
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
CONSORCIO SCK
Varrição e Limpeza de Vias Públicas
2020
AUTORIDADE MUN DE LIMP URB - FL PAGTO.
RGPS - Autarquias
2020
AUTORIDADE MUN DE LIMP URB - FL PAGTO.
RPPS - Autarquias
2020
AUTORIDADE MUN DE LIMP URB - FL PAGTO.
Gratificação por Exercício de Funções - RPPS
2020
AUTORIDADE MUN DE LIMP URB - FL PAGTO.
Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS
2020
AUTORIDADE MUN DE LIMP URB - FL PAGTO.
Auxílio-Alimentação - RGPS
2020
AUTORIDADE MUN DE LIMP URB - FL PAGTO.
Vale-Refeição - RGPS
2020
AUTORIDADE MUN DE LIMP URB - FL PAGTO.
Auxílio-Alimentação - RPPS
2020
AUTORIDADE MUN DE LIMP URB - FL PAGTO.
Vale-Refeição - RPPS
2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Autarquias
2020
INSTITUTO DE PREV MUN DE SÃO PAULO - IPREM
Autarquias
TOTAL SERVIÇOS
TOTAL GERAL.............
CANCELAMENTOS
2020
COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA
Dedetização, Descupinização e Outros
2020
MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL
PIS/PASEP
TOTAL CANCELAMENTOS

Unid

Tipo/Qtde

Valor Unit.
(R$)

GLOBL

Total
(R$)
310,00

ESTIMATIVO

7,39

ESTIMATIVO

7,39

GLOBAL

74.501,45

ESTIMATIVO

2.235,04

ORDINÁRIO

200,00

GLOBAL

1.100.000,00

GLOBAL

7.015,02

GLOBAL

205.036,90

GLOBAL

58.080,00

GLOBAL

3.699,00

ESTIMATIVO

236,66

GLOBAL

9.071,38

GLOBAL

2.750,00

ESTIMATIVO

151,25

GLOBAL

5.181,33

GLOBAL

374.983,43

ESTIMATIVO

35.285,45

GLOBAL

55.440,00

ESTIMATIVO

6.397,78

GLOBAL

1.160.592,92

GLOBAL

1.117.374,20

GLOBAL

1.117.374,20

GLOBAL

399.537,85

GLOBAL

566.043,20

GLOBAL

566.043,20

GLOBAL

202.399,24

GLOBAL

331.993,21

GLOBAL

1.160.592,92

GLOBAL

729.330,52

GLOBAL

729.330,52

GLOBAL

979.093,14

GLOBAL

979.093,14

GLOBAL

291.744,08

GLOBAL

208.628,52

GLOBAL

893.136,00

GLOBAL

893.136,00

GLOBAL

232.259,88

GLOBAL

2.022.749,98

GLOBAL

739.897,78

GLOBAL

66.896,76

GLOBAL

93.692,09

GLOBAL

106.971,77

GLOBAL

145.340,86

GLOBAL

17.302,68

GLOBAL

69.392,67

GLOBAL

350.954,01

GLOBAL

88.329,68
18.199.820,49
18.199.820,49
7,39
9.071,38
9.078,77

COMPANHIA METROPOLITANA
DE HABITAÇÃO

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DA 56º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE
GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA
ESPRAIADA
Data da reunião: 22 de julho de 2020
Local: Plataforma Microsoft Teams
PAUTA DA REUNIÃO: Expediente: I. Verificação de Presença;
II. Publicação D.O.C. – Portaria SGM 79, de 06 de março de
2020, designa o senhor SILVIO EUGENIO DE LIMA, para, na
qualidade de titular e como representante da Secretaria Municipal de Habitação, integrar o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada: Publicação D.O.C. – Portaria
SGM 104, de 06 de abril de 2020, designa os senhores THOMAS
MIGLIORINI COVELLO e ANTONIA RIBEIRO GUGLIELMI, para, na
qualidade de titular e suplente, e como representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, integrarem
o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Es-

COHAB - CONTABILIDADE
DESPACHO
Objetivando atender às necessidades de pronto pagamento da Diretoria Técnica e de Patrimônio, conforme Processo
SEI nº 7610.2020/0001652-1 e baseado nas disposições
legais atinentes à matéria, em especial o artigo 2º, inciso I
da Lei 10513/88, bem como os artigos 1º, 4º e 5º do Decreto
48.592/07 e Portaria SF 151/2012, AUTORIZO, de acordo com a
Norma COHAB/GAFIN P-059, a concessão de adiantamento em
nome do funcionário Nilson Edson Leonidas, RE nº 5766-5 , CPF
nº 063.099.838-81, referente ao mês de Setembro de 2020, com
a emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de Pagamento
no valor de R$ 2.300,00 (Dois mil e Trezentos Reais), onerando
a dotação 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.09.
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sábado, 8 de agosto de 2020
praiada; Publicação D.O.C. - Portaria SGM 192, de 10 de julho
de 2020, designa as senhoras FLÁVIA TALIBERTI PERETO e
LARA CAVALCANTI RIBEIRO FIGUEIREDO, para, na qualidade de
titular e suplente, e como representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, integrarem o Grupo de Gestão
da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada; III. Leitura e
aprovação das atas: 53ª Reunião Ordinária (04/09/2019) e 55ª
Reunião Ordinária (04/03/2020) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada; IV. Informes: a. Lei
Municipal nº 17.335/2020; b. Comissão Técnica. Ordem do Dia:
I. Controle de Estoque; II. Aspectos Financeiros (Quadro Financeiro); III. Andamento das Intervenções: a. Prolongamento da
Av. Chucri Zaidan; Prolongamento da Av. Jornalista Roberto
Marinho – Via Parque; HIS; Conjunto Estevão Baião; b. Programa de Despoluição do Rio Pinheiros – SABESP; c. Plano de Trabalho Social; d. Quadro Físico-Financeiro Geral; IV. Deliberação:
Carta à PMSP e CMSP com recomendação de aprovação do PL
381/2019 (Chucri Zaidan); V. Deliberação: Aprovação da proposta de priorização dos trechos de infraestrutura da Av. Jornalista
Roberto Marinho, resultante das Oficinas realizadas; VI. Apresentação do Plano de Aplicação Anual: proposta orçamentária
para 2021; VII. Informe: Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira. Expediente: I) A Gerente de Gestão Participativa da São
Paulo Urbanismo, Patrícia Saran, iniciou a reunião ás 15h08, verificada a presença dos seguintes representantes: Denise Lopes
de Souza representante titular da São Paulo Urbanismo; Joyce
Reis Ferreira da Silva Representante suplente da São Paulo Urbanismo; Flávia Taliberti Pereto representante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU; Antonia Ribeiro Guglielmi representante suplente da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana E Obras – SIURB; Denise Maria Saliba
Dias Gomes representante suplente da Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes – SMT;Maria Loura Fogaça Zei representante suplente Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA; Fernando Fernandes Bernardino representante
titular da Secretaria Municipal da Fazenda – SF Izabella Neves
Tominaga representante suplente da Secretaria Municipal da
Fazenda – SF; Fernando Marcos Ferreira representante suplente
da Prefeitura Regional Jabaquara; José Orlando Ghedini representante titular do Movimento Defenda São Paulo; Catarina
Christina Teixeira representante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; Estevão Sabatier Simões Ferreira representante suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; Antônio Marcos Dória Vieira representante titular Associação
Paulista de Empresários de Obras Públicas - APEOP; Eduardo
Della Manna representante titular Sindicato das Empresas de
Compras, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI; Maria Lúcia. Refinetti
R. Martins representante titular da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo – Universidade de São Paulo – FAU/USP; Sheila
Mendes do Nascimento representante titular Associação dos
Representantes Dos Moradores De Favela Do Perímetro Da
Operação Urbana. II) A Diretora de Implantação de Projetos Urbanos da São Paulo Urbanismo, Denise Lopes de Souza deu
posse aos novos representantes de SGM e SMDU, conforme
Portarias. III) O Grupo de Gestão aprovou a ata da 53ª Reunião
Ordinária (04/09/2020), com abstenção do Movimento Defenda
São Paulo e aprovou a ata da 55ª Reunião Ordinária, por unanimidade. IV. a) A representante titular da São Paulo Urbanismo,
Denise Lopes de Souza, informou sobre a Lei Municipal nº
17.335, de 27 de março de 2020, que estabelece a possibilidade
de transferência de recursos das operações urbanas para Conta
Única do Tesouro Municipal, nas condições descritas. Explicou
que foi protocolado Ofício dando ciência à Comissão de Valores
Mobiliários - CVM sobre a previsão legal trazida nesse período
e que, em caso de solicitação da Prefeitura do Município de São
Paulo – PMSP para utilização dos recursos da OUCAE, a CVM
será acionada para autorização prévia. Seguiram questionamentos dos representantes e debate sobre a pertinência da utilização dos recursos no atual momento epidemiológico da pandemia, em que as estruturas montadas já estão sendo
desmobilizadas. IV. b) Patrícia Saran informa que a Comissão
Técnica deliberada na 55ª Reunião Ordinária foi instaurada,
exibindo, na plataforma da SPUrbanismo, o local para acesso
aos documentos referentes aos trabalhos da Comissão Técnica.
Notifica que foram realizados dois encontros (24/06/2020 e
15/07/2020), tendo novo encontro programado para
26/08/2020. Segue relato dos encontros realizados. Ordem do
Dia: I) A representante suplente da São Paulo Urbanismo, Joyce
Reis Ferreira da Silva, apresentou o Quadro de Controle de Estoque de Potencial Construtivo Adicional (ACA) da Operação Urbana, com posição de 14/07/2020, detalhando o controle de
estoque; controle de CEPAC; controle de processos em tramitação, com explicação do quadro de certidões emitidas em 2020
(estoque consumido) e situação dos processos em análise na
GAT (estoque em análise); demonstrativo da desvinculação de
CEPAC. Seguiram questionamentos sobre as desvinculações e a
necessidade de elaboração de Portaria, pelo Sr. Prefeito, a fim
de regulamentar processos de alteração de certidão como os
indeferidos, conforme parecer jurídico da SPUrbanismo. Após
debate, é sugerida a formação de Grupo de Discussão para debate dos regramentos que subsidiarão a construção de minuta
de portaria para regrar alterações de certidões de vinculação de
CEPAC já emitidas, sugestão que foi acatada por unanimidade.
Posteriormente, será requerido o interesse de quem participará,
registrado o interesse de APEOP e SECOVI. II) A Gerente de
Gestão Financeira da São Paulo Urbanismo, Maria de Fatima do
N. Niy, apresentou o resumo financeiro, com posição de
31/05/2020, demonstrando total de receitas (R$
3.919.958.206,00), sendo R$ 44.798.188,00 referentes à desvinculação; total de despesas (R$ 3.810.927.455,00); saldo (R$
109.030.751,20). Destacou evolução nas intervenções de Prolongamento Av. Jornalista Roberto Marinho – Via Parque (R$
1.189.499,00); HIS (R$ 8.418.368,00); Prolongamento da Av.
Chucri Zaidan houve crédito em processo de desapropriação
(R$ 223.024) e Remunerações e Contrato Escrituração (R$
671.142); ressaltando evolução total de despesas no período
(R$ 10.055.984,00). III. a) Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, representante titular da SIURB e Coordenadora de Núcleo de Projetos da São Paulo Obras, apresentou o andamento das intervenções por parte da São Paulo Obras, destacando o andamento da
HIS 14, o andamento do pedido de financiamento com recursos
do FGTS para conclusão do túnel da Chucri Zaidan e o preparo
de Termo de Referência para contratar a conclusão das HIS 27 e
41, paralisadas. Seguem-se questionamentos e debates. Na sequência, Sra. Denise Lopes de Souza justifica a ausência dos representantes de SEHAB e apresenta andamento da intervenção
Estêvão Baião. Sobre os demais projetos de HIS, Sra. Mariana
Sucupira Gomes, de SEHAB/DEPLAN, apresenta o andamento
dos processos licitatórios para contratação de projeto executivo.
Sobre o Grupo 2, de responsabilidade da COHAB, os projetos
executivos para as 23 áreas serão licitação em fase única, tendo
sido emitida Nota de Reserva com Transferência – NRT emitida
em 07/07/2020 pela SMDU (SEI nº 7610.2020/0001132-5), com
valor total de R$ 9.151.766,70. Do Grupo 3, de responsabilidade da SEHAB, a licitação será para contratação de projeto básico e executivo para 11 áreas, divididas em 3 lotes, conforme
Concorrência nº 008/SEHAB/2020 (SEI nº 6014.2020/00012426), com valor total para contratação dos projetos de R$
11.798.605,71. III. b) Na sequência, Sr. Edison Airoldi, Assistente
Executivo da Presidência da Sabesp, apresentou o Programa de
Despoluição do Rio Pinheiros, e suas interfaces territoriais com
a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, inclusive a
proposta de instalação de Unidade Recuperadora de Qualidade
- URQ em área desapropriada pela OUCAE para tratar esgoto
que não pode ser coletado. Deliberada inversão de pauta. IV)
Denise Lopes de Souza recupera oficinas realizadas e coloca em
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deliberação priorização dos trechos de infraestrutura da Av. Jornalista Roberto Marinho, resultante das Oficinas realizadas,
tendo como premissa arrecadação de novos recursos. Após debate, resolve-se por adiar a deliberação para debate de pontos
em aberto, sugerindo-se a realização reunião extraordinária
para o ponto de pauta. Tendo em vista o teto da reunião,
adiam-se os demais itens da pauta, com deliberação para realização de reunião extraordinária dia 29/07/2020, tendo como
pauta os itens adiados. A Coordenação agradeceu a presença
de todos os representantes encerrando a reunião às 18h13.
EXTRATO DA 6º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA
ÁGUA ESPRAIADA
Data da reunião: 29 de julho de 2020
Local: Plataforma Microsoft Teams
PAUTA DA REUNIÃO: Expediente: I. Verificação de Presença; Ordem do Dia: I. Apresentação sintética dos trabalhos
desenvolvidos nas Oficinas da OUCAE: Estudos da CET, Plano
de Reassentamento da SEHAB, intervenções propostas por
SIURB/SPObras e cronogramas de planejamento de produção
habitacional e de execução de infraestrutura; II. Deliberação:
Aprovação da proposta de priorização dos trechos de infraestrutura da Av. Jornalista Roberto Marinho, resultante das Oficinas
realizadas; III. Deliberação: Carta à PMSP e CMSP com Recomendação de aprovação do PL 381/2019 (Chucri Zaidan); IV. Andamento das Intervenções: a. Quadro Físico-Financeiro Geral; b.
Plano de Trabalho Social; V. Apresentação do Plano de Aplicação
Anual: proposta orçamentária para 2021; VI. Informe: Estudo
de Viabilidade Econômico-Financeira. Expediente: I) A Gerente
de Gestão Participativa da São Paulo Urbanismo, Patrícia Saran,
iniciou a reunião ás 15h24, verificada a presença dos seguintes
representantes: Denise Lopes de Souza representante titular da
São Paulo Urbanismo; Joyce Reis Ferreira da Silva representante
suplente da São Paulo Urbanismo; Flávia Taliberti Pereto representante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano – SMDU; Antonia Ribeiro Guglielmi representante
suplente da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana E
Obras – SIURB; Maria Loura Fogaça Zei representante suplente
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA; Fernando Fernandes Bernardino representante titular da Secretaria
Municipal da Fazenda – SF; José Orlando Ghedini representante
titular do Movimento Defenda São Paulo; Lucila Falcão Pessoa
Lacreta representante suplente do Movimento Defenda São
Paulo; Catarina Christina Teixeira representante titular do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; Estevão Sabatier Simões
Ferreira representante suplente do Instituto dos Arquitetos
do Brasil – IAB; Antônio Marcos Dória Vieira representante
titular Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas APEOP; Eduardo Della Manna representante titular Sindicato
das Empresas de Compras, Venda, Locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI;
Maria Lúcia. Refinetti R. Martins representante titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São
Paulo – FAU/USP; Sheila Mendes do Nascimento representante
titular Associação dos Representantes Dos Moradores De Favela
Do Perímetro Da Operação Urbana. Ordem do Dia: I) e II) A
representante titular da São Paulo Urbanismo - Denise Lopes de
Souza, Coordenadora da reunião e Diretora de Implementação
de Projetos Urbanos da São Paulo Urbanismo, considerando
carta encaminhada pelos representantes da FAU USP e IAB-SP,
propôs a retirada dos itens I e II da pauta sobre a apresentação
sintética dos trabalhos realizados nas oficinas junto ao Grupo
de Gestão e proposta de aprovação de priorização dos trechos
de infraestrutura da Av. Jornalista Roberto Marinho, a fim de serem debatidos em próxima reunião ordinária prevista para o dia
21/10/2020, realizando anteriormente, reuniões técnicas para
aprofundamento no debate da proposta, proposta que foi acolhida pelos representantes presentes. A representante da FAU
USP solicitou o encaminhamento da referida carta aos demais
representantes do Grupo de Gestão, sendo o pedido acatado
pela Coordenação. III) Denise Lopes de Souza, Coordenadora da
reunião apresenta a proposta a ser deliberada pelo Grupo de
Gestão quanto à Recomendação de envio de Carta à Câmara
Municipal de São Paulo quanto à aprovação do PL 381/2019
(Chucri Zaidan). O texto, já previamente encaminhado aos
representantes, foi debatido entre os presentes, sendo a Recomendação aprovada pelos seguintes representantes: São Paulo
Urbanismo – SP-Urbanismo; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU; Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana E Obras – SIURB; Secretaria Municipal da Fazenda – SF;
Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; Associação Paulista de
Empresários de Obras Públicas - APEOP; Sindicato das Empresas
de Compras, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo – FAU/USP;
Associação dos Representantes Dos Moradores De Favela Do
Perímetro Da Operação Urbana. Registrou-se o voto contrário
do representante do Movimento Defenda São Paulo, e a abstenção da representante da Secretaria Municipal do Verde e Meio
Ambiente – SVMA; IV. a) A Gerente de Planejamento e Monitoramento da São Paulo Urbanismo, Maria Teresa Stape Affleck
apresentou o quadro físico-financeiro, seguiram questionamentos sobre a conclusão ou não dos projetos de HIS previstos
para os Grupos 1, 2 e 3 e informações sobre o andamento das
ações para cada uma das áreas onde há previsão de execução
de HIS, sendo que a Coordenação se comprometeu em produzir
um boletim informativo sobre todas as áreas que deverá ser
encaminhado junto às próximas convocações das reuniões
ordinárias. IV. b) Sobre o Plano de Trabalho Social, Denise Lopes
de Souza faz a apresentação devido a impossibilidade da presença de representante da SEHAB nessa reunião extraordinária.
Seguiram questionamentos quanto ao valor do custo médio
por unidade habitacional relativo ao Trabalho Técnico Social
proposto, calculado como R$ 308,00/família/mês. Considerando
a ausência de SEHAB, a Coordenação informa que a solicitação
será encaminhada à SEHAB para posterior esclarecimento. V)
Denise Lopes de Souza seguiu com a apresentação do Plano
de Aplicação Anual: proposta orçamentária para 2021 que foi
elogiada pelos representantes presentes, seguindo algumas
questões sobre o fluxo de elaboração da proposta orçamentária
que foi esclarecida pela Coordenação. Os representantes dos
Grupo de Gestão solicitaram o envio do arquivo aberto da
planilha orçamentária, que foi acatado pela Coordenação. VI)
Marcelo Fonseca Ignatios, Assessor da Presidência da São Paulo
Urbanismo apresenta informe sobre o desenvolvimento do
Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira para a próxima distribuição de CEPAC, seguido de comentários dos representantes
presentes. Informa também que a entrega do estudo finalizado
está prevista para dia 15 de agosto de 2020. Encerramento: A
Coordenação agradeceu a presença de todos os representantes
encerrando a reunião às 18h30.
SÃO PAULO URBANISMO – SP-URBANISMO
Recomendação nº: 001/2020 - OUCAE
O GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA – GGOUCAE, pelas atribuições
que lhe são conferidas pelo Art. 28 da Lei nº 13.260/2001,
parcialmente alterada pelas Leis nº 15.416/2011 e 16.975/2018,
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 53.364/2012, com
fulcro no artigo 7º de seu Regimento Interno, e pela maioria dos
votos dos representantes presentes à 6ª Reunião Extraordinária,
realizada em 29 de julho de 2020.
RECOMENDA:
Art. 1º Encaminhar ao Excelentíssimo Prefeito Bruno Covas solicitação de envio de Carta001/2020 – GGOUCAE à
Presidência da Câmara Municipal de São Paulo na forma do
Anexo Único, pela aprovação urgente do Projeto de Lei nº
381/2019 - Melhoramentos Viários “Chucri Zaidan”, de origem
do Executivo, em atendimento ao disposto no Artigo 21 da Lei
nº 16.975/2018.

Anexo Único – Carta nº 001/2020 – GGOUCAE
Os Representantes do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - GGOUCAE, devidamente constituído nos termos do Artigo 19 da Lei Municipal nº
13.260/2001, cujas competências estão estabelecidas complementarmente no Artigo 20 deste mesmo dispositivo legal, e na
forma de seu Regimento Interno, deliberaram na 56ª Reunião
Ordinária da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada –
OUCAE realizada no dia 22/07/2020 por encaminhar o presente
documento à essa Câmara Municipal de Vereadores recomendando urgência na aprovação do PL 381/2019 referente ao
Plano de Melhoramentos Viários “Chucri Zaidan” pelos motivos
a seguir expostos.
A última Distribuição de Certificados de Potencial Adicional
de Construção – CEPACs da OUCAE para a captação de recursos para a implementação do Programa de Intervenção previsto
no Artigo 3º da Lei 13.260/2001 foi registrada na Comissão de
Valores Mobiliários – CVM em 09/02/2012, tendo sido realizados 2 Leilões, sendo o primeiro em 24/04/2012 e o segundo
em 14/06/2012, sendo adquiridos 1.360.338 dos 1.500.000
CEPACs ofertados, com arrecadação à época registrada de R$
1.731.353.316,00 (Um bilhão, setecentos e trinta e um milhões,
trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e dezesseis reais).
Após essa distribuição registrou-se um saldo de 359.001 CEPACs emitidos e não distribuídos.
Em 2013 de forma a atender ao disposto na Licença Ambiental Prévia LAP 17/SVMA/2003 foi elaborado o Plano Urbanístico Complementar do Setor Chucri Zaidan, tendo permanecido em consulta pública por aproximadamente 01 ano.
Em 2014 foram iniciados estudos para elevação do limite
de potencial adicional de construção previstos originalmente
nos Artigos 8º e 9º da Lei 13.260/2011 de 3.750.000 m² para
4.850.000 m² para a viabilização da distribuição dos 359.001
CEPACs mencionados, bem como viabilização de emissão de
mais 740.999 novos CEPACs perfazendo uma nova oferta de
1.100.000 CEPACs para utilização de todo o potencial adicional
previsto individualmente para os setores da OUCAE integrantes
da referida Lei que somavam 4.850.000 m². Importante destacar que o EIA-RIMA da OUCAE considerou exatamente esse
limite de 4.850.000 m² subdivididos nos setores.
Consultas diversas foram efetivadas à época, incluindo
debates no âmbito do GGOUCAE, sendo inclusive consultada a
CVM acerca da intenção da Municipalidade em ampliar a oferta
de CEPACs e de estoques de potencial adicional de construção
para viabilizar arrecadação de recursos para a continuidade da implementação das intervenções, bem como viabilizar
aos investidores possibilidade de novas incorporações para
a continuidade da transformação do território, resultando na
proposta do PL 722/15 encaminhado a essa Câmara Municipal
em dezembro de 2015, que atende à exigência estabelecida na
Licença Ambiental Prévia – LAP da OUCAE e propõe a ampliação de estoques e de CEPACs, cuja justificativa do Sr. Prefeito à
época está transcrita a seguir:
“Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim
de ser submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que aprova o Plano Urbanístico
Complementar do Setor Chucri Zaidan da Operação Urbana
Consorciada Água Espraiada, nos Distritos de Santo Amaro e
Itaim Bibi, e altera a Lei nº 13.260, de 28 de dezembro de 2001.
Conforme relatado pela São Paulo Urbanismo, em manifestação
que acompanha o presente, a Licença Ambiental Prévia expedida para a referida Operação Urbana Consorciada estabeleceu a
necessidade de desenvolvimento de plano urbanístico complementar para cada um de seus setores, dentre eles o setor Chucri
Zaindan, colimando garantir a qualidade ambiental e o suporte
viário necessário ao adensamento construtivo e populacional
previsto. Nesse contexto, a proposta contempla um conjunto de
melhoramentos públicos, que engloba a reserva de áreas destinadas à construção de praças e equipamentos públicos, bem
assim a fixação de alinhamentos para abertura e alargamento
de vias, buscando seccionar as grandes quadras atualmente
existentes em tal setor, de modo a melhorar a mobilidade na região, inclusive a dos pedestres, por meio da implantação de servidões de passagem. De outra parte, há a previsão de alteração
da Lei nº 13.260, de 2001, que aprovou a referida Operação,
com o objetivo de possibilitar a plena utilização do potencial
construtivo adicional já licenciado, medida que contou com parecer favorável, no âmbito de suas respectivas atribuições, tanto
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, como da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, conforme cópias que
seguem inclusas. Ainda, considerando as diretrizes e comandos
veiculados pelo novo Plano Diretor Estratégico, as modificações pretendidas almejam direcionar o dispêndio de recursos
da Operação Urbana às famílias de menor poder aquisitivo,
previamente cadastradas e que se enquadrem nos critérios dos
programas habitacionais de interesse social em vigor à época
da intervenção. Pelo exposto, ante a relevância do interesse
público de que se reveste a iniciativa, submeto-a à apreciação
dessa Egrégia Casa Legislativa, renovando a Vossa Excelência,
na oportunidade, meus protestos de apreço e consideração.”
O referido PL 722/2015, após longo processo legislativo,
foi aprovado, tendo sancionada a Lei nº 16.975 em 03/09/2018.
A Lei nº 16.975/2018 que aprovou o Plano Urbanístico Complementar do Setor Chucri Zaidan, atendendo exigências da
Licença Ambiental Prévia, condição para prosseguimento das
adequações pretendidas, deixou pendente, porém, em seu Artigo 21 o que a seguir transcrevemos:
“Art. 21. O Executivo encaminhará em até 60 (sessenta)
dias, a partir da aprovação desta lei, projeto de lei complementar contendo os melhoramentos públicos que deverão garantir
a qualidade ambiental e o devido suporte viário às demandas
oriundas do adensamento proposto, nos termos da LAP 17/
SVMA/2003.”
A proposta do PL Complementar foi tecnicamente elaborada no prazo indicado, contudo teve seu envio à essa Casa
Legislativa em junho de 2019 em decorrência da mudança de
Secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Em dezembro de 2019 o PL de nº 381/2019 recebeu parecer favorável da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA na forma de Substitutivo apresentado para prosseguimento na tramitação.
Em março de 2020 é emitido o “PARECER CONJUNTO Nº
99/2020 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE TRÂNSITO,
TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA; E DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 381/2019”.
O referido parecer analisa a proposta e se manifesta favoravelmente ao prosseguimento na forma do Substitutivo
proposto pela CCJ fixando o quórum de aprovação com voto
favorável de 3/5 dos membros da Câmara.
Destacamos os seguintes trechos do parecer conjunto nº
99/2020:
“ Ao examinar a matéria, verifica-se que a propositura
complementa o Plano Urbanístico elaborado para o Setor Chucri Zaidan, integrante da Operação Urbana Consorciada Água
Espraiada, previsto no artigo 21 da Lei 16.975 de 3 de setembro
de 2018, nos termos da Licença Ambiental Prévia (LAP) da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA).
De acordo com a exposição de motivos que acompanha a
propositura, o projeto estabelece condições preconizadas na Licença Ambiental Prévia da Operação Urbana Consorciada Água
Espraiada, a qual indica a necessidade de desenvolvimento de
plano urbanístico complementar para cada um de seus setores,
de forma a garantir a qualidade ambiental e o suporte viário
essencial ao adensamento construtivo e populacional previsto.
Ocorre que a operação urbana detinha estoque de potencial adicional de construção de 4.850.000 m2, distribu-
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ídos da seguinte forma: Jabaquara = 500.000m2; Brooklin
= 1.500.000m2; Berrini = 250.000m2; Marginal Pinheiros
= 600.000m2; e Chucri Zaidan = 2.000.000m2. Estabelecia,
contudo, contingenciamento, com a finalidade de preservar
a qualidade ambiental e o devido suporte viário para região,
limitando o potencial adicional de construção, para o conjunto
formado pelos setores: Berrini, Brooklin, Marginal e Chucri Zaidan, em 3.250.000m2.
O PL 722/2015 que originou a Lei n° 16.975, de 03 de
setembro de 2015, liberou o potencial construtivo adicional
contingenciado, restando a complementação do plano urbanístico, desmembrado naquela ocasião, para ser submetido à
reavaliação dos órgãos do executivo, conforme determinado
pelo artigo 21 do citado diploma legal.
A proposta ora apresentada trata, portanto, da reapresentação do complemento do plano urbanístico, revisto pelas
unidades municipais competentes, cujo objetivo é estabelecer
os melhoramentos públicos complementares (abertura e alargamento de vias, implantação de equipamentos públicos, praças
e áreas verdes), em prol da garantia da qualidade ambiental e
do incremento da capacidade de suporte da área da operação
urbana, em face do adensamento construtivo liberado.”
Verifica-se, portanto, no próprio parecer parcialmente transcrito que é imprescindível a aprovação do PL 381/2019 que
complementa a Lei Municipal 16.975/2015 para que se possa
permitir a efetivação do incremento dos estoques de potencial
adicional de construção já viabilizados nesta referida Lei, do
contrário, não se estaria garantindo a qualidade ambiental preconizada na LAP, ou seja, não se pode dissociar a aprovação do
PL 381/2019 da Implementação da Lei 16.975/2015.
Isso equivale dizer em nosso entendimento que não se
pode formalizar procedimento de nova Distribuição dos CEPACs
autorizados pela nova Lei 16.975/2015 para conversão dos
títulos em potencial adicional de construção sem que se tenha
atendido ao seu artigo 21, justamente com os melhoramentos
viários e demais dispositivos previstos no PL 381/2019.
Esse entendimento é corroborado pela Gerência Jurídica
da SPUrbanismo, condicionando tal dissociação à consulta
específica a ser efetivada junto à CVM, não realizada até o
presente momento, tendo em vista manifestação daquele Órgão
em 2014 quando dos estudos iniciais de ampliação do limite
de estoques e de correspondentes CEPACs já mencionados no
início desta carta.
Já se passaram 7 anos da elaboração do Plano Chucri
Zaidan como mencionado (2013), tendo os recursos arrecadados nos últimos leilões realizados em 2012 praticamente se
exauridos, e ainda com ações previstas no Plano de Intervenção
da Lei 13.260/2001 a executar, em especial aquelas relativas
ao Prolongamento da Avenida Água Espraiada, atual Avenida
Roberto Marinho e sua interligação à Rodovia dos Imigrantes,
atendimento habitacional a cerca de 1.500 famílias já removidas de suas comunidades, atualmente recebendo auxílio
aluguel, e atendimento a outras mais de 6.000 famílias que
também aguardam por moradias definitivas.
O GGOUCAE tem envidado esforços em realizar o planejamento e priorização das ações e intervenções necessárias a
serem suportadas com os novos recursos a serem arrecadados
para o cumprimento do estabelecido na lei da OUCAE. Para tanto desde 2019 tem realizado diversas oficinas para discussão
da produção habitacional e da continuidade da implementação
do prolongamento da Avenida Roberto Marinho. Tem instituída
ainda Comissão Técnica específica para estudar as soluções
atuais de mobilidade para a região frente à concepção prevista
à época da idealização da OUCAE em 2001 pois já se passaram
quase 20 anos da definição da estratégia de seus sistemas
viários.
Frente a todo o exposto e a efetiva necessidade de captação de recursos para suportar a continuidade das ações
programadas é que o Grupo de Gestão da Operação Urbana
Consorciada Água Espraiada, conforme deliberado na 56ª
Reunião da OUCAE, por meio de sua Coordenação vem solicitar
a Vossa Excelência envidar esforços para viabilizar a votação e
aprovação do PL 381/2019 de forma a concluir o Plano Urbanístico Chucri Zaidan aprovado pela Lei Municipal nº 16.975 de 03
de setembro de 2018.

PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000827-5
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista das informações constantes no presente processo
para atender à legislação pertinente, AUTORIZO o empenho
em favor da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CNPJ
46.392.137/0007-03 para pagamento de Taxa de Fiscalização
de Estabelecimento – TFE com fundamento legal na legislação
municipal vigente.
Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R$
260,82 (duzentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos)
para o presente exercício, que onerará a dotação 05.10.15.122.
3024.2.100.3.3.91.47.00, fonte de recursos 09.
A fiscalização desses pagamentos ficará a cargo de Ricardo
Augusto Grecco Teixeira, RF 05973-1.

PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000225-0
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista das informações constantes no presente processo
para atender à legislação pertinente, AUTORIZO o empenho em
favor da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SÃO PAULO,
CNPJ 46.392.130/0001-18, para pagamento de reembolso de
pessoal cedido para prestar serviços técnicos nesta São Paulo
Urbanismo, com fundamento legal na legislação municipal
vigente.
Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R$
12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) para o presente exercício, que onerará a dotação 05.10.15.122.3024.2100.3.1.91.96.0
0 com recursos da fonte 09.
A fiscalização deste contrato será exercida por Valdete A.
de Oliveira Soares, RF 04962-0.

PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000227-7
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista das informações constantes no presente processo
para atender à legislação pertinente, AUTORIZO o empenho em
favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE SÃO PAULO,
CNPJ 49.269.251/0001-65, para pagamento de reembolso de
pessoal cedido para prestar serviços técnicos nesta São Paulo
Urbanismo, com fundamento legal na legislação municipal
vigente.
Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de
R$ 17.680,00 (dezessete mil, seiscentos e oitenta reais) para o
presente exercício, que onerará a dotação 05.10.15.122.3024.2
100.3.1.91.96.00, fonte de recursos 09.
A fiscalização deste contrato será exercida por Valdete A.
de Oliveira Soares, RF 04962-0.

PROCESSO SEI Nº 7810.2020/0000223-4
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista das informações constantes no presente processo
para atender à legislação pertinente, AUTORIZO o empenho
em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO
AMBIENTE DE SÃO PAULO, CNPJ 74.118.514/0001-82, para pagamento de reembolso de pessoal cedido para prestar serviços
técnicos nesta São Paulo Urbanismo, com fundamento legal na
legislação municipal vigente.
Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de
R$ 64.040,00 (sessenta e quatro mil, e quarenta reais) para o
presente exercício, que onerará a dotação 05.10.15.122.3024.2
100.3.1.91.96.00 com recursos da fonte 09.
A fiscalização deste contrato será exercida por Valdete A.
de Oliveira Soares, RF 04962-0.

