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mil reais), R$ 70.000,00 (setenta mil reais), R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais) e demais empenhamentos e 
cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2019, de-
verão onerar a dotação 91.10.482.3002.1276.4.4.90.91.00.08.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do 
sistema SOF no exercício de 2019.

 À vista das informações constantes no Processo SEI nº 
7610.2019/0000031-3 e em especial as manifestações da cota 
013774116, que acolho, AUTORIZO,o empenho a favor da Claro 
S.A. - CNPJ nº 40.432.544/0001-47, para pagamento das des-
pesas com telefonia, com fundamentação legal nas Leis Federais 
8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal 
vigente. Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais), e demais empenhamentos e 
cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2019, deve-
rá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2611.3.3.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do 
sistema SOF no exercício de 2019.

 À vista das informações constantes no Processo SEI nº 
7610.2019/0000075-5 e em especial as manifestações da 
cota 013799630, que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor da 
Associação dos Advogados de São Paulo - AASP - CNPJ/
MF nº 62.500.855/0001-39, para pagamento de inscrições 
dos advogados relacionados no documento 013799569 junto 
a AASP, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 
4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente. 
Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R$ 
15.590,40 (quinze mil, quinhentos e noventa reais e qua-
renta centavos) e demais empenhamentos e cancelamentos 
que vierem a ocorrer no exercício de 2019, deverá onerar a 
dotação 83.10.16.122.3024.2.611.33.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do 
sistema SOF no exercício de 2019.

 À vista das informações constantes no Processo SEI nº 
7610.2019/0000030-5 e em especial as manifestações da 
cota 013742397, que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor da 
Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/0001-62, para 
pagamento das despesas com telefonia, com fundamentação 
legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e 
na Legislação Municipal vigente. Em decorrência, emita-se nota 
de empenho no valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais), e 
demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer 
no exercício de 2019, deverá onerar a dotação 83.10.16.122.30
24.2611.3.3.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do 
sistema SOF no exercício de 2019.

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 RECOMENDAÇÃO Nº 003/2018
O GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CON-

SORCIADA FARIA LIMA, pelas atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Art. 17 da Lei nº 13.769/2004, em sua 39ª Reunião 
Ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2018, resolveu pelo 
encaminhamento de Recomendação à Secretaria Municipal de 
Habitação e à Subprefeitura de Pinheiros, relativa à situação 
das famílias em situação de risco na Favela Coliseu.

Cumprimentando-os cordialmente, trazemos à atenção de 
Vs. Ss. a questão abaixo explicitada.

Considerando:
I. Que a Favela Coliseu integra o escopo do Programa de 

Investimentos da Operação Urbana Consorciada Faria Lima 
OUCFL - Lei 13.769/2004, Anexo 2, item V ;

II. Que o trabalho social junto às famílias dessa comuni-
dade tem sido conduzido pela SEHAB, que efetuou o cadastra-
mento do universo de famílias a serem atendidas com unidades 
habitacionais nesse mesmo local;

III. Que as famílias cadastradas serão removidas por oca-
sião do início das obras do conjunto habitacional, ora em 
licitação pela SEHAB, retornarão para ocupar as unidades habi-
tacionais assim que concluídas, devendo receber auxílio aluguel 
durante o tempo em que as obras estiverem sendo executadas;

IV. Que, embora as obras ainda não tenham sido iniciadas 
(licitação em andamento), há famílias da comunidade que já 
foram removidas em razão de situação de risco devidamente 
constatado e registrado documentalmente, nos termos da legis-
lação vigente aplicada pelos órgãos que atuam nessas circuns-
tâncias (Defesa Civil, Subprefeitura e SEHAB), e que, portanto, já 
passaram a ser contempladas com o auxílio aluguel;

V. Que foi noticiado pela SEHAB, na última reunião do Gru-
po de Gestão da OUCFL (39ª Reunião Ordinária, realizada em 
18 de dezembro de 2018) que há um contingente de famílias 
cujas moradias dentro da Favela Coliseu foram identificadas 
pela Defesa Civil como em situação de risco, passíveis portanto 
de sinistros como incêndio e desabamento;

VI. Que a representação dos Moradores de Favelas nesse 
colegiado corroborou as informações, acrescentando que as 
famílias, apesar de terem suas moradias identificadas como em 
situação de risco, recusam-se a sair do local, ainda que sujeitas 
a sinistros como os referidos no item anterior;

VII. Que ao Grupo de Gestão da OUC Faria Lima compete, 
entre outras atribuições, a: “implementação do Programa de 
Intervenções da Operação Urbana (Lei 13.769/2004, art. 17)” 
e “Identificar formas de atuação do Poder Público capazes de 
potencializar a consecução dos objetivos da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima (Regimento Interno do Grupo de Gestão 
da OUCFL, promulgado na 1ª Reunião Ordinária - 26/08/2008”);

VIII. Que cabe à São Paulo Urbanismo, substituta legal da 
EMURB, coordenar o Grupo de Gestão da OUC Faria Lima , bem 
como dar encaminhamento às deliberações desse colegiado e 
representá-lo junto às autoridades e órgãos públicos e privados ;

Trazemos à atenção de V.S que por ocasião da 39ª Reunião 
Ordinária do Grupo de Gestão da OUC Faria Lima referida, 
após os relatos de que há risco de ocorrência de sinistros que 
possam colocar em risco a integridade física das famílias em 
moradias precárias naquele local e que, mesmo após o trabalho 
dos órgãos da Prefeitura ligados à identificação e prevenção 
dessas ocorrências na Favela Coliseu os moradores identifica-
dos recusam-se a sair do local, situação esta que gera grande 
preocupação com eventuais desdobramentos que poderão 
afetar, além das famílias identificadas, a vida dos demais mora-
dores daquela comunidade, o colegiado presente deliberou pelo 
encaminhamento de Recomendação à SEHAB e Subprefeitura 
de Pinheiros para que sejam tomadas as providências neces-
sárias para afastar a situação de risco identificada e registrada 
pela Defesa Civil.

Lembramos que os custos envolvidos no pagamento de 
auxílio aluguel devem ser cobertos pelos recursos da OUCFL, 
como é o caso das 79 famílias que já foram removidas da Fave-
la Coliseu, também por situação de risco. Lembramos também 
que o uso de recursos destinado ao auxílio aluguel das famílias 
cadastradas oriundas da Favela Coliseu não prescinde de novas 
deliberações junto ao Grupo de Gestão, constituindo-se em des-
pesa prevista no orçamento e inclusa nas despesas necessárias 
à consecução das ações nesse local.

COORDENAÇÃO DO GRUPO DE GESTÃO DA OPERA-
ÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

 SÃO PAULO TRANSPORTE
 GABINETE DO PRESIDENTE

 SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
Publicação, em atendimento ao disposto no artigo 83, 

inciso V, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, das Decla-
rações de Conselheiros da São Paulo Transporte S/A.

peza na muda substitutiva do transplante, que se encontra com 
presença de rebroto laterais do caule. Atender no prazo máximo 
de 30 dias a partir da data desta publicação.” Em caso de dúvi-
das, agendar atendimento técnico com a Bióloga Maria Augusta 
M. Ribeiro através do e-mail depave4@prefeitura.sp.gov.br.

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

 PUBLICAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOS-
TO NO INCISO V DO ARTIGO 83 DA LEI ORGÂ-
NICA MUNICIPAL, DAS DECLARAÇÕES DE BENS 
DOS DIRETORES DA CET.

DECLARAÇÃO DE BENS DO EX-PRESIDENTE DA CET 
MILTON ROBERTO PERSOLI - DESLIGAMENTO.

01 Imóvel à Rua Jesuino Maciel, 1534 - Campo Belo, em 2014
02 Jóias de Família em meu poder
03 Telefone celular Nextel nº 7838-4262
04 Conta corrente junto ao Banco do Brasil
05 Fundo de Investimentos Caixa Econômica Federal
06 Conta corrente Caixa Econômica Federal
07 Conta corrente Banco Itaú S/A
08 Veículo Renault Clio Sedan 2006/2007 placa DHO 6748
09 Capital Social Sicoob
10 Auto modelo Fox - Ano 2012/2013 placa FFI3221
DECLARAÇÃO DE BENS DO PRESIDENTE DA CET SE-

BASTIÃO RICARDO CARVALHO MARTINS, EMPOSSADO EM 
08/01/2019.

1 Casa sito a Rua Monsenhor José Paulino, 2531 Pouso 
Alegre/MG

2 Apartamento sito a Rua Pedroso Alvarenga, 271 - apto.52 
São Paulo

3 1/4 Casa morada e comercio sito Av. Dr. Lisboa 245/251 
Pouso Alegre

4 1/4 Casa morada e comercio sito Av. Dr. Lisboa 239/241 
Pouso Alegre

5 Conta corrente Caixa Econômica Federal - CEF
6 Fundo de Investimento Caixa Econômica Federal - CEF
7 FMP - FGTS na CEF
8 Ações CEMIG
9 Ações R Doce PNA Vale 5
10 Ações Banco do Brasil -BB
11 1998 quotas da empresa ASR Consultoria em Gestão de 

Rodovias Ltda.
12 BB ref.DI LP VIP EST
13 BB Agronegócio LCA POS CDI
14 BB ref. DI CASH PVT
15 BB ref. LP PRIVATE
16 JCP Creditados Cia.Energ.Minas Gerais
17 Saldo em conta corrente Guide Investim.Corretora de 

Valores
18 Ações Petrobrás PN
19 BB MM Dinamico PVT
20 CRA CAMIL CDI ECOA 19
21 CRA ECO SECURITIZADORA ECOA5C
22 BB MULTI PLUS PRIVATE
23 BB MM MULTIESTR PVT
24 Saldo em conta corrente BB
25 Créditos em trânsito JRS S/CAPITAL VALE S/A
26 Automóvel BMW X1 Activeflex 2017/2018
27 11,25% do BOX n.º 13 do Edif.Don Fernando - R.Jesuino 

Arruda, 308
28 11,25% Apartamento Ed.Maracai - São Paulo - doação 

Maria do Carmo Martins
29 11,25% Casa Rua Dr. Renato Paes de Barros, 430 - 

doação
30 11,25% Apartamento Rua Jesuino Arruda, 308 - 

apto.133 - doação
DECLARAÇÃO DE BENS DO DIRETOR DE OPERAÇÕES 

DA CET JAIR DE SOUZA DIAS.
1 1 casa sito a Al.Italia,99 - Granja Viana - Carapicuiba
2 1 Apto. sito a R.Teodoro Sampaio, 1020 - apto.810
3 1 Apto. sito a R.Teodoro Sampaio, 1020 - apto.607
4 1 Apto. sito a R.Teodoro Sampaio, 1020 - apto.203
5 1 Apto. sito a R.Cardoso de Almeida, 840 - apto.801
6 1 sala comercial sito a R.Teodoro Sampaio, 1020 - cj. 606
7 1 sala comercial sito a R. Teodoro Sampaio, 1020 - 

cj.1201
8 1 moto Honda Biz 2009 - Placa ENB2245
9 1 automóvel Gol 1000 1994 Placa CET4621
10 1 camionete Frontier 2013 Placa FBX6683
11 1 automóvel jeep Renegade 2016 Placa GEJ2750
12 Investimentos Banco Itaú
13 Investimentos Sicoob/Coopercredi
14 Investimentos Caixa Economica Federal
SRH, 21/01/2019

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - CONTABILIDADE
 À vista das informações constantes no Processo SEI nº 

7610.2019/0000022-4 e em especial as manifestações da cota 
013715704, que acolho, AUTORIZO, os empenhos a favor do São 
Paulo Tribunal de Justiça - CNPJ nº 51.174.001/0001-93, 
Caixa Econômica Federal - CNPJ nº 00.360.305/ 2873-06, 
Banco do Brasil - CNPJ nº 00.000.000/2885-19, Ministério 
da Fazenda - CNPJ nº 00.394.460/0058-87, Superior Tribunal 
de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 e Secretaria da 
Fazenda - CNPJ nº 46.377.222/0001-29, para pagamento de 
despesas processuais, com fundamentação legal nas Leis Federais 
8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal 
vigente. Em decorrência, emitam-se notas de empenhos nos 
valores de R$180.000,00 (centro e oitenta mil reais), R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais), R$ 2.100.000,00 (dois 
milhões e cem mil reais), R$ 180.000,00 (cento e oitenta 
mil reais), R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), 
R$ 100.000,00 (cemmil reais) e demais empenhamentos 
e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2019, 
deverão onerar as dotações 83.10.16.122.3024.2611.3.3.90.39.0
0.09 e 83.10.16.122.3024.2611.3.3.90.91.00.09.

As notas de empenhos serão processadas a partir da aber-
tura do sistema SOF no exercício de 2019.

 À vista das informações constantes no Processo SEI nº 
7610.2019/0000014-3 e em especial as manifestações da cota 
013701512, que acolho, AUTORIZO, os empenhos a favor do 
São Paulo Tribunal de Justiça - CNPJ nº 51.174.001/0001-
93, Caixa Econômica Federal - CNPJ nº 00.360.305/ 2873-
06, Banco do Brasil - CNPJ nº 00.000.000/2885-19, Minis-
tério da Fazenda - CNPJ nº 00.394.460/0058-87, Superior 
Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 e Secre-
taria da Fazenda - CNPJ nº 46.377.222/0001-29, para paga-
mento de despesas processuais, com fundamentação legal nas 
Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legisla-
ção Municipal vigente. Em decorrência, emitam-se notas de em-
penhos nos valores de R$180.000,00 (centro e oitenta mil 
reais), R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), R$ 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais), R$ 50.000,00 (cinquenta 

387 (TÉRREO) - Paraíso, das 8:00 h. às 17:00 h., sem necessida-
de de agendamento.

- Não aceitaremos nenhum comprovante de pagamento 
enviado por e-mail.

\> Caso necessite de uma segunda via do boleto:
- A segunda via do boleto será emitida somente uma única 

vez e deverá ser retirada presencialmente.
- A protocolação do comprovante de pagamento da segun-

da via também deverá atender o prazo deste comunique-se, 
estipulado a partir da publicação deste no DOC.

OBS.:1 Informamos que o referido P.A. será INDEFERIDO, 
caso V.S.ª não atenda este comunique-se no prazo máximo de 
30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de publi-
cação deste comunique-se no Diário Oficial do município de 
São Paulo.

COMUNIQUE-SE: 0/DECONT-2/GTAIA-IND/2017 – PA: 
2017-0.059.588-8 Interessado: INDUSTRIA E COMERCIO 
DE ALTO FALANTES NAGNUM LTDA – Processo de Regulariza-
ção da Licença Ambiental de Operação.

O Grupo Técnico de Avaliação de Impactos Ambientais de 
Atividades Industriais (GTAIA-IND), no uso de suas atribuições 
legais e considerando a legislação vigente e os procedimentos 
adotados em SVMA, informa:

1.) Para o prosseguimento do processo de Regularização da 
Licença Ambiental de Operação, faz-se necessário apresentar:

\> Comprovante de pagamento do boleto referente à 
análise do processo de Regularização da Licença Ambiental de 
Operação(configura-se Regularização de Licença Ambiental, de 
acordo com o Art. 8º da Resolução nº 179/ CADES/2016).

- O prazo máximo para o pagamento é de cinco (5) dias 
corridos a partir da data de emissão (Ver Item 25 do boleto - 
Data de Validade).

- A documentação requerida deverá ser entregue na praça 
de atendimento do setor Protocolo, situado à Rua do Paraíso, 
387 (TÉRREO) - Paraíso, das 8:00 h. às 17:00 h., sem necessida-
de de agendamento.

- Não aceitaremos nenhum comprovante de pagamento 
enviado por e-mail.

\> Caso necessite de uma segunda via do boleto:
- A segunda via do boleto será emitida somente uma única 

vez e deverá ser retirada presencialmente.
- A protocolação do comprovante de pagamento da segun-

da via também deverá atender o prazo deste comunique-se, 
estipulado a partir da publicação deste no DOC.

OBS.:1 Informamos que o referido P.A. será INDEFERIDO, 
caso V.S.ª não atenda este comunique-se no prazo máximo de 
30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de publi-
cação deste comunique-se no Diário Oficial do município de 
São Paulo.

COMUNIQUE-SE: 0/DECONT-2/GTAIA-IND/2017 – PA: 
2017-0.059.630-2 Interessado: RESNICHENCO & CIA LTDA 
– Processo de Regularização da Licença Ambiental de Operação.

O Grupo Técnico de Avaliação de Impactos Ambientais de 
Atividades Industriais (GTAIA-IND), no uso de suas atribuições 
legais e considerando a legislação vigente e os procedimentos 
adotados em SVMA, informa:

1.) Para o prosseguimento do processo de Regularização da 
Licença Ambiental de Operação, faz-se necessário apresentar:

\> Comprovante de pagamento do boleto referente à 
análise do processo de Regularização da Licença Ambiental de 
Operação(configura-se Regularização de Licença Ambiental, de 
acordo com o Art. 8º da Resolução nº 179/ CADES/2016).

- O prazo máximo para o pagamento é de cinco (5) dias 
corridos a partir da data de emissão (Ver Item 25 do boleto - 
Data de Validade).

- A documentação requerida deverá ser entregue na praça 
de atendimento do setor Protocolo, situado à Rua do Paraíso, 
387 (TÉRREO) - Paraíso, das 8:00 h. às 17:00 h., sem necessida-
de de agendamento.

- Não aceitaremos nenhum comprovante de pagamento 
enviado por e-mail.

\> Caso necessite de uma segunda via do boleto:
- A segunda via do boleto será emitida somente uma única 

vez e deverá ser retirada presencialmente.
- A protocolação do comprovante de pagamento da segun-

da via também deverá atender o prazo deste comunique-se, 
estipulado a partir da publicação deste no DOC.

OBS.:1 Informamos que o referido P.A. será INDEFERIDO, 
caso V.S.ª não atenda este comunique-se no prazo máximo de 
30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de publi-
cação deste comunique-se no Diário Oficial do município de 
São Paulo.

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO AM-
BIENTAL – DECONT-2

COMUNIQUE-SE:0054/DECONT-2/GTAIA-IND/2019 – 
PA: 2018-0.087.335-9 Interessado CIRO TEXTIL LTDA. – So-
licitação da Regularização da Licença Ambiental de Operação.

O Grupo Técnico de Avaliação de Impactos Ambientais e 
Atividades Industriais no uso de suas atribuições legais e consi-
derando a legislação vigente e os procedimentos adotados em 
SVMA, informa:

1.) Prezado(s) Informamos, referente ao CNAE 14.21-5-00 
– Fabricação de meias.

-Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou CAU (RRT) 
do responsável técnico pelo preenchimento das informações 
contidas no formulário Memorial de Caracterização do Empre-
endimento (MCE);

-Cópia da planta do imóvel aprovada;
-AVCB;
-comprovante de pagamento do boleto.
2.)Prazo para atendimento: 30 dias contados a partir da 

data da publicação no DOC, na SVMA/Protocolo, situado à Rua 
do Paraíso, 387, Paraíso - SP, CEP 04103-000, no horário das 
8:00 às 17:00 h.

Assim sendo, de acordo com a Deliberação CONSEMA 
NORMATIVA 01/2014

3.)Informamos que o referido P.A. será INDEFERIDO, caso 
V.S.a não se manifeste no prazo máximo de 30 (trinta) dias para 
a apresentação dos esclarecimentos solicitados.

OBS: poderá ser agendado atendimento para dirimir even-
tuais dúvidas quanto ao comunique-se no Expediente do DE-
CONT/GTAIA-IND, por meio decont2@prefeitura.sp.gov.br. Para 
a realização do atendimento na data agendada, o interessado 
deverá se apresentar pessoalmente ou indicar representante 
legal através de procuração específica.

 DEPTO DE PARQUES E ÁREAS VERDES

 DIVISÃO TÉCNICA PROTEÇÃO AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL

 COMUNIQUE-SE Nº 15/DEPAVE/DPAA/2019 PA 2013-
0.162.139-7 HONOLULU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – Avenida Engenheiro Gomes Cardim Sangiradi x Rua 
Álvaro Neto – Vila Mariana, São Paulo/SP. “O interessado 
deverá atender à solicitação descrita no Relatório de Vistoria 
– Substituição de 04 (quatro) mudas DAP 5 cm, espécies 
nativas do Estado de São Paulo, atender o padrão DEPAVE e 
devidamente tutoradas. Atender no prazo máximo de 30 dias a 
partir da data desta publicação.” Em caso de dúvidas, agendar 
atendimento técnico com a Bióloga Maria Augusta M. Ribeiro 
através do e-mail depave4@prefeitura.sp.gov.br.

COMUNIQUE-SE Nº 16/DEPAVE/DPAA/2019 PA 2013-
0.359.540-7 BR CORP DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS SPE LTDA – Rua Coronel Diogo, 1.200 – Aclimação, São 
Paulo/SP. “O interessado deverá atender à solicitação descrita 
no Relatório de Vistoria – Substituição de 04 (quatro) mudas 
DAP 5 cm, espécies nativas do Estado de São Paulo, atender o 
padrão DEPAVE e devidamente tutoradas. Além da poda de lim-

do Paraíso, 387, Paraíso - SP, CEP 04103000, no horário das 
9:00 às 16:00 h.

OBS: poderá ser agendado atendimento para dirimir even-
tuais dúvidas quanto ao comunique-se, através do e-mail: 
gtacsvma@prefeitura.sp.gov.br . Para a realização do atendi-
mento na data agendada, o interessado deverá se apresentar 
pessoalmente ou indicar representante legal através de procu-
ração específica.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO AM-
BIENTAL – DECONT-2

COMUNIQUE-SE: 026/DECONT-2/2019 – PA: 2018-
0.071.846-9 -

Interessado: Essência & Sabor Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda - ME – Auto de Licença de Funcionamento.

O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1 - Apresentar o relatório de Investigação Ambiental Preli-

minar do terreno, conforme a Resolução CETESB DD 38/2017C.
2 - prazo para atendimento: 30 dias contados a partir da 

data da publicação no DOC, na SVMA/Protocolo, situado à Rua 
do Paraíso, 387, Paraíso - SP, CEP 04103000, no horário das 
9:00 às 16:00 h.

OBS: poderá ser agendado atendimento para dirimir even-
tuais dúvidas quanto ao comunique-se, através do e-mail: 
gtacsvma@prefeitura.sp.gov.br . Para a realização do atendi-
mento na data agendada, o interessado deverá se apresentar 
pessoalmente ou indicar representante legal através de procu-
ração específica.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO AM-
BIENTAL – DECONT-2

COMUNIQUE-SE: 027/DECONT-2/2019 – PA: 2018-
0.093.901-5 -

Interessado: Michael Robson Costa Dona Comércio 
Varejista de Móveis – ME – Auto de Licença de Funciona-
mento.

O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1 - Apresentar matrícula atualizada do imóvel, todos os Pa-

receres Técnicos e Despachos emitidos pela CETESB para a área 
em questão e estudos ambientais em mídia digital incluindo 
mapas de risco e Plano de Intervenção.

2 - prazo para atendimento: 30 dias contados a partir da 
data da publicação no DOC, na SVMA/Protocolo, situado à Rua 
do Paraíso, 387, Paraíso - SP, CEP 04103000, no horário das 
9:00 às 16:00 h.

OBS: poderá ser agendado atendimento para dirimir even-
tuais dúvidas quanto ao comunique-se, através do e-mail: 
gtacsvma@prefeitura.sp.gov.br . Para a realização do atendi-
mento na data agendada, o interessado deverá se apresentar 
pessoalmente ou indicar representante legal através de procu-
ração específica.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO AM-
BIENTAL – DECONT-2

COMUNIQUE-SE: 028/DECONT-2/2019 – PA: 2018-
0.084.677-7 -

Interessado: Bras Eletric Comércio de Componentes 
Elétricos Ltda – Auto de Licença de Funcionamento.

O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1 - Apresentar Parecer Técnico de Encerramento de Ativida-

de emitido pela CETESB..
2 - prazo para atendimento: 30 dias contados a partir da 

data da publicação no DOC, na SVMA/Protocolo, situado à Rua 
do Paraíso, 387, Paraíso - SP, CEP 04103000, no horário das 
9:00 às 16:00 h.

OBS: poderá ser agendado atendimento para dirimir even-
tuais dúvidas quanto ao comunique-se, através do e-mail: 
gtacsvma@prefeitura.sp.gov.br . Para a realização do atendi-
mento na data agendada, o interessado deverá se apresentar 
pessoalmente ou indicar representante legal através de procu-
ração específica.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO AM-
BIENTAL – DECONT-2

PA: 2018-0.059.756-4 – Avaliação Ambiental – TGSP-
48 Empreend. Imob. Ltda

O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas no uso de suas 
atribuições legais e os procedimentos adotados em SVMA, 
informa que a cópia do Parecer Técnico n. 024/GTAC/2019 está 
disponível neste Grupo Técnico para retirada pelo interessado 
no prazo de 15 dias contados a partir da data de publicação no 
DOC e, agendamento prévio pelo e-mail: gtacsvma@prefeitura.
sp.gov.br

 DIVISÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO AM-
BIENTAL – DECONT-2

COMUNIQUE-SE: 0/DECONT-2/GTAIA-IND/2017 – PA: 
2017-0.059.119-0 Interessado: VTI COMERCIO CONFEC-
CAO E SERV. EM R. LTDA ME – Processo de Regularização da 
Licença Ambiental de Operação.

O Grupo Técnico de Avaliação de Impactos Ambientais de 
Atividades Industriais (GTAIA-IND), no uso de suas atribuições 
legais e considerando a legislação vigente e os procedimentos 
adotados em SVMA, informa:

1.) Para o prosseguimento do processo de Regularização da 
Licença Ambiental de Operação, faz-se necessário apresentar:

\> Comprovante de pagamento do boleto referente à 
análise do processo de Regularização da Licença Ambiental de 
Operação(configura-se Regularização de Licença Ambiental, de 
acordo com o Art. 8º da Resolução nº 179/ CADES/2016).

- O prazo máximo para o pagamento é de cinco (5) dias 
corridos a partir da data de emissão (Ver Item 25 do boleto - 
Data de Validade).

- A documentação requerida deverá ser entregue na praça 
de atendimento do setor Protocolo, situado à Rua do Paraíso, 
387 (TÉRREO) - Paraíso, das 8:00 h. às 17:00 h., sem necessida-
de de agendamento.

- Não aceitaremos nenhum comprovante de pagamento 
enviado por e-mail.

\> Caso necessite de uma segunda via do boleto:
- A segunda via do boleto será emitida somente uma única 

vez e deverá ser retirada presencialmente.
- A protocolação do comprovante de pagamento da segun-

da via também deverá atender o prazo deste comunique-se, 
estipulado a partir da publicação deste no DOC.

OBS.:1 Informamos que o referido P.A. será INDEFERIDO, 
caso V.S.ª não atenda este comunique-se no prazo máximo de 
30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de publi-
cação deste comunique-se no Diário Oficial do município de 
São Paulo.

COMUNIQUE-SE: 0/DECONT-2/GTAIA-IND/2017 – PA: 
2017-0.059.539-0 Interessado: NOBELPACK EMBALAGENS 
E LOGISTICA LTDA – Processo de Regularização da Licença 
Ambiental de Operação.

O Grupo Técnico de Avaliação de Impactos Ambientais de 
Atividades Industriais (GTAIA-IND), no uso de suas atribuições 
legais e considerando a legislação vigente e os procedimentos 
adotados em SVMA, informa:

1.) Para o prosseguimento do processo de Regularização da 
Licença Ambiental de Operação, faz-se necessário apresentar:

\> Comprovante de pagamento do boleto referente à 
análise do processo de Regularização da Licença Ambiental de 
Operação(configura-se Regularização de Licença Ambiental, de 
acordo com o Art. 8º da Resolução nº 179/ CADES/2016).

- O prazo máximo para o pagamento é de cinco (5) dias 
corridos a partir da data de emissão (Ver Item 25 do boleto - 
Data de Validade).

- A documentação requerida deverá ser entregue na praça 
de atendimento do setor Protocolo, situado à Rua do Paraíso, 
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