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De Cultura – SMC; Beatriz Messeder Sanches, representante 
titular da Associação Comercial de São Paulo – ACSP; Simone 
Engbruch Avancini Silva, representante suplente da Associação 
Viva o Centro; Marcia Maria Fartos Terlizzi, representante su-
plente do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos; Guido D' 
Elia Otero, representante titular do Instituto dos Arquitetos do 
Brasil – IAB-SP; Ana Gabriela Akaishi, representante suplente do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB-SP; Suely Mandelbaum, 
representante titular do Movimento Defenda São Paulo. No 
decorrer da reunião foi constatada a presença dos seguintes 
representantes: Guilherme Henrique F Del'Arco, representante 
titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 
- SMUL; Juliana Kallas Nassif, representante suplente do Sindi-
cato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração 
de imóveis de São Paulo – SECOVI; Cristina Gomes Baltazar, 
representante titular da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB. II) A Ata da 182ª Reunião Ordinária (25/10/2021) foi 
aprovada, sem manifestações contrárias. ORDEM DO DIA: I) 
Sra. Giselle Flores Arrojo Pires, Gerente de Análise Técnica da 
SPUrbanismo, apresentou quadro de processos de adesões à 
OUCentro em tramitação na SPUrbanismo, contendo a situação 
de oito processos em andamento, com movimentações no 
âmbito da tramitação interna da gerência, sendo que um dos 
processos foi objeto de deliberação nessa reunião em item 
posterior na pauta. II) Sra. Maria de Fátima do N. Niy, Gerente 
de Gestão Financeira da SPUrbanismo, apresentou o quadro 
financeiro com informações consolidadas até 31/10/2021, com 
evolução de receita financeira liquida (R$ 123.772) relativa aos 
rendimentos no período, com total de receitas (R$ 67.925.881). 
Não houve mudança no valor das intervenções concluídas e 
em andamento no período, permanecendo o total executado 
(R$ 36.592.649). Finalizou o período com saldo financeiro (R$ 
31.333.232) dos quais R$ 3.876.632 encontram-se disponíveis 
para deliberação. Não apresentou a execução orçamentária 
pois não foi possível finalizar o quadro, mas afirmou que não 
houve mudanças em relação ao apresentado na reunião ante-
rior. III) A pauta foi invertida de modo que a Sra. Marilú Moura 
Motta Postól, Gerente de Orçamento, Controle de Contratos e 
Avaliação Imobiliária da COHAB-SP, informou que o contrato foi 
assinado na data da reunião e apresentou o cronograma físico-
-financeiro atualizado após desconto de 10,65% ofertado na 
licitação, totalizando R$ 12.456.875,61. IV) Sra. Giselle Flores 
Arrojo Pires apresentou proposta de adesão 0174, prevendo 
demolição total e construção de biblioteca pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo – USP, conforme tratado 
no SEI 7810.2021/0000899-4. Após apresentação inicial da pro-
posta, propôs duas formas de cálculo da contrapartida finan-
ceira, sendo que, para a proposta 1, o cálculo seria feito pelo 
somatório de áreas de projeção por pavimento que invadem o 
recuo, com cálculo sem desconto de R$10.603.276,25 e, para a 
proposta 2, a contrapartida seria cobrada pela faixa de terreno 
do invadido pelo recuo, somente uma única vez e totalizaria R$ 
1.626.890,19. Seguiu debate sobre o item. Foi identificado equí-
voco no método do cálculo da proposta 1. Além disso, a decisão 
da CE OUCentro sobre as propostas do cálculo, na forma de 
resolução, deverá ser considerada como regra em deliberações 
semelhantes. Assim, em decorrência dos pontos levantados e da 
necessidade de aprofundar os estudos, foi colocado prossegui-
mento da deliberação, para que fosse consultada aos presentes 
se concordavam com a proposta 1 ou 2, em contraposição 
à proposta de adiamento do item da pauta, a fim de que os 
cálculos sejam devidamente refeitos e a proposta de adesão, 
com as duas alternativas de cálculo da contrapartida financeira 
ao Benefício deverão ser objeto de análise técnica pelo Grupo 
Técnico de Trabalho – GTT da Operação Urbana Centro previa-
mente à análise da Comissão Executiva da OUCentro. Foram 
12 (doze) votos contrários à continuidade da deliberação e 1 
(uma) abstenção, de modo que a matéria foi adiada, para que 
sejam refeitos os cálculos e analisados novamente pelo GTT. 
Retornou-se ao item III) da pauta, sobre o Censo de Cortiços. 
Sr. André Gonçalves dos Ramos justificou os questionamentos 
feitos pelo IAB-SP, na reunião anterior e reiterados por correio 
eletrônico, que a SPUrbanismo e a SEHAB entenderam que as 
reuniões mensais da CE OUCentro eram o espaço adequado 
para o acompanhamento da execução da intervenção, além do 
calendário de atividades com a sociedade civil ampla, previsto 
no Termo de Referência, cujas datas serão definidas por SEHAB. 
Sra. Giulia Godinho Ramos Ribeiro, Assessora Técnica do De-
partamento de Planejamento Habitacional – SEHAB/Deplan, 
apresentou cronograma de atividades, prevendo a participação 
ampla e os momentos de diálogo com a CE OUCentro. Houve 
críticas à proposta apesentada, por ser considerada vaga pela 
sociedade civil. Houve apontamento do descasamento entre 
as datas de recebimento dos produtos da contratada e o 
calendário das reuniões da CE OUCentro previstas para 2022, 
entendido como insuficiente para o acompanhamento da CE 
OUCentro, conforme fora debatido nas reuniões anteriores, que 
os produtos sejam enviados à CE OUCentro e debatidos com o 
colegiado previamente ao aceite final de SEHAB. Ficou prevista 
a realização de Reunião Extraordinária da CE OUCentro, a ser 
convocada para a semana entre 06 e 10/12/2021 desde que 
SEHAB consiga enviar previamente os documentos. Na impos-
sibilidade, a referida reunião será convocada para janeiro/2022. 
V) Em consonância com o debate sobre a compatibilização das 
agendas da CE OUCentro e os momentos de participação da 
mesma no âmbito do acompanhamento do Censo de Cortiços, 
foi deliberada a data da primeira reunião ordinária de 2022, 
a ser realizada em 21/03/2022, de modo que nela será objeto 
de deliberação o calendário das demais reuniões ordinárias 
de 2022. ENCERRAMENTO: Sr. André Gonçalves dos Ramos 
agradeceu a presença de todos e encerrou a 183ª Reunião 
Ordinária às 16h22.

 7810.2020/0000211-0
ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO 

DE GESTÃO DA OUC FARIA LIMA
REALIZADA EM 14/09/2021
Plataforma Microsoft Teams
Às 15h03, do dia 14 de setembro de 2021, excepcional-

mente por videoconferência, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, Sr. Vladimir Ávila, representante titular da São Paulo 
Urbanismo, na qualidade de Coordenador do Grupo de Gestão 
da Operação Urbana Consorciada Faria Lima – GGOUCFL, toma 
a palavra, cumprimenta cordialmente os presentes, agradece a 
presença de todos e todas e inicia, em primeira chamada, a 49ª 
Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima - OUCFL. Segue com a apresentação da 
pauta proposta: Expediente: I. Verificação de Presença; II. Leitu-
ra e Aprovação das atas da 48ª Reunião Ordinária (01/06/2021) 
e 3ª Reunião Extraordinária (13/07/2021) do Grupo de Gestão 
da Operação Urbana Consorciada Faria Lima; III. Informe: publi-
cação do Decreto Municipal nº 60.435, de 05 de agosto de 
2021, que introduz alterações no Decreto nº 53.094, de 19 de 
abril de 2012, que regulamenta a Lei nº 13.769, de 26 de janei-
ro de 2004; Ordem do Dia: I. Controle de Estoques; II. Aspectos 
Financeiros: a. Quadro Financeiro; b. Execução Orçamentária 
2021; III. Andamento das intervenções: a. Detalhamento das 
Ações: HIS Coliseu; HIS Real Parque (quadra); HIS Panorama; 
Trabalho Social realizado no período; Transposições Cicloviárias 
das Pontes Cidade Universitária e Jaguaré; Melhoramento Ur-
banístico da Avenida Santo Amaro; Largo da Batata; Ciclopas-
sarela Bernardo Goldfarb; Boulevard Juscelino Kubistchek; Ci-
clopassarela HIS Panorama e Real Parque; Prolongamento da 
Avenida Faria Lima e Alça de Ligação à Av. dos Bandeirantes; b. 
Quadro de Planejamento Geral; IV. Consulta aos representantes 
sobre a antecipação do horário de início das reuniões do Grupo 
de Gestão da OUCFL, a partir de sugestão feita durante a 47ª 
Reunião Ordinária (02/03/2021); V. Informes Gerais: a. Retorno 
ao GGOUCFL sobre as tratativas relacionadas aos equipamen-

 DESPACHO
À vista das informações constantes no Processo SEI 

7610.2021/0003285-5 e em especial as manifestações de 
fls. nº 055917821, que acolho, AUTORIZO, o empenho a fa-
vor de SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CNPJ nº 
46.392.130/0001-18, para pagamento de débitos de IPTU an-
teriores a recomercialização do imóvel localizado à Rua Inácio 
de Araujo, 20, bl. 03, ap. 131 - C.H. Bresser IV, São Paulo/SP, com 
fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e 
suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de 
R$ 390,70 (Trezentos e Noventa Reais e Setenta Centavos), 
que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2.611.3.3.91
.47.00.09.

 DESPACHO
À vista das informações constantes no Processo SEI 

7610.2021/0003285-5 e em especial as manifestações de 
fls. nº 055915109, que acolho, AUTORIZO, o empenho a fa-
vor de SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CNPJ nº 
46.392.130/0001-18, para pagamento de débitos de IPTU an-
teriores a recomercialização do imóvel localizado à Rua Inácio 
de Araujo, 20, bl. 04, ap. 82 - C.H. Bresser IV, São Paulo/SP, com 
fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e 
suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de 
R$ 1.333,85 (Um mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e 
cinco centavos), que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.302
4.2.611.3.3.91.47.00.09.

 DESPACHO
À vista das informações constantes no Processo SEI 

7610.2021/0003285-5e em especial as manifestações de 
fls. nº 055911351, que acolho, AUTORIZO, o empenho a fa-
vor de SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CNPJ nº 
46.392.130/0001-18, para pagamento de débitos de IPTU 
anteriores a recomercialização do imóvel localizado à Rua Cam-
pos Sales, 31, bl. 03 ap. 195 - C.H. Brás VIII, São Paulo/SP, com 
fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e 
suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R$ 
490,28 (Quatrocentos e noventa reais e vinte e oito centavos), 
que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2.611.3.3.91
.47.00.09.

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 ATOS ADMINISTRATIVOS

DESPACHOS: LISTA 1026
SÃO PAULO URBANISMO
ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405
7810.2021/0000964-8 - Operação Urbana Consorcia-

da Faria Lima - OUCFL
Despacho prejudicado
Interessados: UPCON SPE 26 EMPREENDIMENTOS IMO-

BILIÁRIOS LTDA
DESPACHO: Tendo em vista a desistência expressa pelo 

requerente, documento nº 056024131, resta o presente prejudi-
cado em sua tramitação.

7810.2021/0001520-6 - Desvinculação de CEPAC’s - 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima

Despacho deferido
Interessado: SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 

20 LTDA
DESPACHO:
Assunto: Pedido de Desvinculação de CEPACS - Operação 

Urbana Consorciada Faria Lima 
1. Natureza do pedido: Desvinculação de CEPAC - Área de 

Construção Adicional de uso Residencial
2. Setor: Faria Lima, Subsetor 2D
3. Quantidade de CEPACs à desvincular: 38
4. Estoque de Metros: 49,07m² que retornarão ao estoque 

de m² residencial, do setor Faria Lima, em 90 (noventa) dias 
contados da publicação desta decisão

DECISÃO: DEFIRO a desvinculação de 38 CEPACs da Cer-
tidão FL-013/2020, que fica a partir deste despacho cancelada, 
com fundamento no artigo 4º da Lei Municipal nº 15.519/2011, 
do artigo 37 do Decreto nº 53.094/2012 e da Portaria SMDU.G 
074/2012, bem como com base nas manifestações técnicas 
constantes deste processo administrativo.

OBSERVAÇÕES: Os CEPACs ora desvinculados somente 
poderão ser vinculados a outro imóvel após 180 (cento e oiten-
ta) dias, contados da publicação desta decisão. 

7810.2021/0001520-6 - Operação Urbana Consorcia-
da Faria Lima - OUCFL

Despacho deferidoContribuintes: 299.019.0011-
3; 299.019.0012-1; 299.019.0013-1; 299.019.0015-
6; 299.019.0016-4; 299.019.0017-2; 299.019.0018-
0; 299.019.0019-9; 299.019.0020-2; 299.019.0021-0; 
299.019.0022-9; 299.019.0023-7; 299.019.0040-7; 
299.019.0041-5; 299.019.0054-7; 299.019.0055-5; 
299.019.0055-5 (área maior); 299.019.0088-1 e 299.019.0089-
1e área adquirida conforme Edital de Concorrência Nacional nº 
013/SGM/2020Interessados: SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO 20 LTDAAssunto: Certidão de Pagamento da 
Outorga Onerosa

Setor: Faria Lima, subsetor: 2D
Uso Pretendido: Residencial
Área construída adicional computável: 6.609,55 m²
Coeficiente de Aproveitamento (CA) - 3,8404
CA Básico - 1,0
Gabarito e Taxa de Ocupação - conforme LPUOS 

13.885/2004
Quantidade de CEPAC - 5.085 
DESPACHO: DEFIRO o requerimento contido no ANEXO 

I (documento SEI 053763335), com fundamento na Lei nº 
13.769/2004 (Operação Urbana Consorciada Faria Lima) e seu 
Decreto regulamentador nº 53.094/12, Instrução Normativa 
SMDU n.º 05/2019, considerando as manifestações favoráveis 
constantes do presente processo administrativo.

 PROCESSO: 7810.2019/0000712-9
EXTRATO DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMIS-

SÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO
Data da reunião: 29 de novembro de 2021
Local: Plataforma Microsoft Teams
INÍCIO: Às 14h39, Sr. André Gonçalves dos Ramos, repre-

sentante titular da SPUrbanismo, deu início à 183ª Reunião 
Ordinária da Comissão Executiva da Operação Urbana Centro 
– CE OUCentro. PAUTA DA REUNIÃO: Expediente: I. Verificação 
de Presença; II. Leitura e Aprovação da ata da 182ª Reunião 
Ordinária (25/10/2021) da Comissão Executiva da OU Cen-
tro. Ordem do Dia: I. Processos em Andamento; II. Aspectos 
Financeiros; a. Quadro Financeiro; b. Execução orçamentária 
2021; III. Andamento das Intervenções; a. Censo de Cortiços; 
HIS Sete de Abril; IV. Deliberação: Proposta de adesão: SEI 
7810.2021/0000899-4. Interessado: Faculdade de Direito – USP. 
Assunto: Solicitação de mudança nos índices urbanísticos (ocu-
pação dos recuos); V. Deliberação: Proposta de Calendário para 
as Reuniões Ordinárias da Comissão Executiva da OU Centro 
em 2022; VI. Informes gerais. EXPEDIENTE: I) Foi verificado o 
quórum registrando a presença dos seguintes representantes: 
André Gonçalves dos Ramos, representante titular da São Paulo 
Urbanismo; Giselle Flores Arrojo Pires, representante suplente 
da São Paulo Urbanismo; Marina Camargo Ramos, represen-
tante suplente da Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB; 
Lia Mayumi, representante titular da Secretaria Municipal 

3.Apresentar a Declaração de Compatibilidade preen-
chida adequadamente. O seu preenchimento e conteúdo da 
declaração deverá seguir o Modelo de Preenchimento contida 
em folha 2 do Anexo B onde deverá preencher as lacunas com 
a identificação das plantas, em qual Secretaria ou Subpre-
feitura esta sendo tratado o alvará de aprovação e execu-
ção de edificação nova assim como o número do processo 
que trata o alvará de aprovação e execução de edificação nova;

4.Apresentar a ficha cadastral referente a consulta rea-
lizada na pagina eletrônica da Junta Comercial do Estado 
de São Paulo (JUCESP) da empresa SENTER INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. localizada na Rua Faustolo, 766 acom-
panhada da Ficha de Breve Relato dos dados anteriores a 
1992 e ficha cadastral posterior a 1992 cujas fichas são 
emitidas pela JUCESP;

5.Apresentar o Parecer Técnico nº 080/2021/ICRI emi-
tida pela CETESB conforme mencionado no Parecer Técnico nº 
45102458;

6.Apresentar os documentos exigidos em arquivos sepa-
rados;

7.Atender no prazo de 120 dias contados a partir da data 
da publicação no DOC. A documentação deverá ser encami-
nhada à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 
- SVMA. A documentação de atendimento ao Comunique-se 
poderá ser encaminhada por meio do e-mail svmagtac@pre-
feitura.sp.gov.br;

8.Caso haja necessidade da dilação de prazo, o interes-
sado deverá requerer junto ao SVMA/GTAC protocolando o 
documento informando os dias necessários para prorrogação 
mediante justificativa plausível;

9. Considerar que o não atendimento no prazo estabele-
cido e/ou a não solicitação de prazo será considerado como 
desistência do pleito.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓ-
RIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA 
nº 084/2019 Processo nº 6068.2018/0002133-7 Aos 22 
(vinte e dois) dias do mês de novembro do ano de dois mil 
e vinte e um, 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 atendi-
mento das obrigações contidas no TCA assinado por P. J. d. S. 
S., representante da empresa CBR 052 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ/MF sob n°29.019.154/0001-07, 
para declarar o que segue: 1 - que nos termos do despacho 
em doc. SEI nº016395356, proferido nos autos em epígrafe 
e nas Cláusulas do TCA n°084/2019, publicado no D.O.C em 
17/05/2019, pág.25, doc. 017295051, o interessado executou as 
obrigações e serviços pactuados em compensação pelos cortes 
autorizados, e realizados na Rua Bem-te-vi, n°s184, 196 e 206, 
Indianópolis, São Paulo, SP. 2 - que os plantios, estabelecidos 
na Cláusula Primeira, item 1.7.1,1.7.4 e na Cláusula Sexta, 
realizados no endereço do TCA, foram vistoriados, pelo Eng.º 
Ftal. de GTMAPP, e foram realizados, conforme aprovado por 
DCRA-GTMAPP no doc. SEI 013399606, e as mudas estão em 
condições satisfatórias de desenvolvimento, conforme ATESTO 
TÉCNICO Nº374/ DCRA/GTMAPP/2021, em doc. 055706226.3 
- que as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas na Cláusula 
Oitava, realizados no endereço do TCA, foram vistoriadas, pelo 
Eng.º Ftal. de GTMAPP, e se encontram em sua totalidade 
devidamente delimitadas, foram implantadas conforme PCA 
aprovado no doc. SEI 013399606, assim como a calçada verde , 
bem como o exemplar nela cadastrado, de acordo com o ATES-
TO TÉCNICO Nº 374/ DCRA/GTMAPP/2021, em doc. 055706226. 
4 - que o prazo de conservação e manutenção do manejo 
conforme determinado no TCA: dos plantios compensatórios, 
se estenderá até 22/05/2022.A emissão do presente Certifi-
cado de Recebimento Provisório é efetuada tendo em vista a 
expedição do &ldquo;Habite-se&rdquo; ou Auto de Conclusão, 
nos termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal 
nº. 10.365/87, atendendo, também, a nota nº10 do ALVARA DE 
EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA, n°2019/17887-00, emitido 
em 21/11/2019, em doc. SEI nº 023521808. Quando da solici-
tação 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 compe-
tente, com recolhimento de ART.Conforme concluiu a Assessoria 
da Coordenação de Licenciamento Ambiental, o compromissado 
cumpriu o projeto de compensação ambiental, dentro das espe-
cificações técnicas exigidas, não ficando isento das obrigações 
e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como as 
previstas no TCA.

 ((TEXTO ))( SEI n° 6068.2019/0001373-5 Interessado: 
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. TCA n°213/2019 Nos 
autos do processo SEI n° 6068.2019/0001373-5 cientifique-se 
o interessado da aplicação de sanção contratual prevista na 
Cláusula Décima Primeira, item 11.1 por descumprimento do 
prazo para protocolar o Alvará de Execução apostilado com 
o nº do processo/TCA, junto à SVMA/CLA, determinado na 
Cláusula Nona, item 9,5 todos do TCA n°213/2019. Destarte, 
o valor da multa contratual referente ao atraso na entrega do 
Alvará de Execução apostilado, corresponde a 228 (duzentos 
e vinte e oito) mudas DAP 3,0 cm x R$ 332,89 (trezentos e 
trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), valor da muda 
compensatória correspondente ao mês de outubro de 2019(mês 
em que apresentou o Alvará de Execução apostilado) x 25% do 
valor da compensação, eis que mais benéfico ao interessado do 
que 0,1% ao dia X 228 (duzentos e vinte e oito) dias de atraso, 
resultando o valor de 18.974,73 (dezoito mil e novecentos e se-
tenta e quatro reais e setenta e três centavos) Destarte, a multa 
atualizada pelo IPCA – IBGE enseja a imposição na monta de 
R$ 21.844,48 (vinte e um mil e oitocentos e quarenta e quatro 
reais e quarenta e oito 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 reco-
lhimento pertinente a sanção aplicada, no prazo de 05 (cinco) 
dias, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal n.º 14.141/2006, 
sob pena das cominações legais.

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - CONTABILIDADE

 DESPACHO
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 

da competência delegada conforme §5º do artigo 12 do Decreto 
Municipal 60.052 de 14 de janeiro de 2021, AUTORIZO o em-
penho parcial em favor do CONSORCIO HABITA BRASIL SA 
- CNPJ 33.113.646/0001-34, no valor de R$ 2.114.217,52 
(dois milhões, cento e quatorze mil, duzentos e dezessete reais 
e cinquenta e dois centavos), referente a execução das obras 
e serviços contratados no âmbito do Lote 12 - CTR PPP 06/19 
conforme Termo de Cooperação COHAB-SP 06.01/20 e adita-
mento 06.02/20, onerando a dotação 07.10.26.785.3009.1.097.
44905100.08, através da Nota de Reserva com Transferência nº 
14.302/21 - Processo SEI 7610.2020/0001775-7.

 DEPTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS
 INTIMAÇÃO
Processo SEI nº. 6020.2021/0034286-2
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos, IN-

TIMA o Sr (a) ANSELMO PEREIRA DA SILVA, Condutax n.º 
290.303-31, para proceder a sua baixa de coproprietário e 
veículo do alvará de estacionamento nº 042.820-27, através 
do e-mail institucional: dtp.taxi@prefeitura.sp.gov.br , no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta publicação, sob pena 
deste Departamento proceder a baixa “ex-officio”. 

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNIQUE-SE: LISTA 912
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AM-

BIENTE
ENDERECO: RUA DO PARAÍSO, 387
CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓ-

RIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA 
nº 013/2020 Processo nº 6068.2019/0004383-9 Aos 09 
(nove) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte 
e um, 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 J. E. d. A. S., e o Sr. 
M. D.,representantes da empresa VALDESPINO EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 
n°29.698.018/0001-90, para declarar o que segue: 1 - que nos 
termos do despacho em doc. SEI nº024905190, proferido nos 
autos em epígrafe e nas Cláusulas do TCA n°013/2020, publi-
cado no D.O.C em 22/02/2020, pág.33, em doc. 026433239, 
o interessado executou as obrigações e serviços pactuados 
em compensação pelos cortes e transplantes autorizados, e 
realizados na Rua Florida n°s 300,310,320,348,362 e Rua 
Pensilvânia n°s 287,309,311,335 - Brooklin, São Paulo - SP. 
2 - que os transplantes internos, estabelecidos na Cláusula 
Primeira, item 1.6, e na Cláusula Quarta realizados no endereço 
do TCA, foram vistoriados, pela Eng.° Amb.° de GTMAPP, e os 
exemplares arbóreos foram transplantados, os exemplares nº 
81 e 82 encontram-se em condições adequadas de conserva-
ção e preservação. Apenas o exemplar nº 80 (Jaboticabeira) 
teve morte natural, fica autorizada a remoção do exemplar 
morto e a necessidade de doação de 3 mudas. Desta forma 
sugiro a conversão de mudas para depósito FEMA, de acordo 
com o relatório de vistoria, doc. SEI n°055467588.3 - que os 
exemplares a serem preservados, estabelecidos na Cláusula 
Primeira, item 1.5, e na Cláusula quinta, realizados no endereço 
do TCA, foram vistoriados, pela Eng.° Amb.° de GTMAPP, e os 
exemplares arbóreos preservados encontram-se em condições 
adequadas de conservação e preservação, de acordo com o 
relatório de vistoria, doc. SEI n°055467588. 4 - que os plantios 
(internos), estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.8.1, 
e na Cláusula Sexta, realizados no endereço do TCA, foram 
vistoriados, pela Eng.º Amb.° de GTMAPP, e foram realizados, 
e as mudas estão em boas condições de desenvolvimento, de 
acordo com o relatório de vistoria, doc. SEI n°055467588.5 - 
que as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas na Cláusula 
Oitava, realizados no endereço do TCA, foram vistoriadas, pela 
Eng.º Amb.° de GTMAPP, e pelo observado em planta (DOC 
SEI 021977756), na presente data, pode-se constatar que as 
áreas verdes e a calçada verde assinaladas encontram-se de 
acordo com o PCA., conforme o relatório de vistoria, doc. SEI 
n°055467588. 6 - que a conversão de mudas em depósito no 
FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, estabelecidos no relatório de vistoria, doc. SEI n° 
055467588 foi recebido, conforme Documento de Arrecadação 
do Município de São Paulo - DAMSP nº2021000335, em doc. 
SEI n° 055724093/ 056044779. 7 - que o prazo de conservação 
e manutenção do manejo conforme determinado no TCA: dos 
plantios compensatórios internos, se estenderá até 09/05/2022. 
A emissão do presente Certificado de Recebimento Provisório 
é efetuada tendo em vista a expedição do &ldquo;Habite-
-se&rdquo; ou Auto de Conclusão, nos termos do parágrafo 
único do artigo 10º da Lei Municipal nº. 10.365/87, atendendo, 
também, a ressalva a n°06 do ALVARA DE EXECUCAO DE EDIFI-
CACAO NOVA, n° 2020/05871-00, emitido em 17/06/2020, em 
doc. SEI nº 030085419. Quando da solicitação do Certificado de 
Recebimento Definitivo, o interessado deverá apresentar, ao fim 
do prazo de manutenção, relatório de conclusão do manejo ar-
bóreo 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.

6027.2021/0012587-8 - Áreas contaminadas: Avalia-
ção Ambiental

Interessados: DUTRAO AUTO POSTO LTDA
Comunique-se nº 544/GTAC/2021
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas da Divisão de 

Avaliação de Impactos Ambientais, no uso de suas atribuições 
legais e considerando a legislação vigente e os procedimentos 
adotados em SVMA, solicita:

1. Esclarecer o motivo da autuação do processo administra-
tivo, devido à divergência entre o Requerimento e a Declaração 
de Compatibilidade;

2. Apresentar o Alvará de Aprovação e Execução de Refor-
ma nº 2019/15358.00 - 25.09.2019.

3. Apresentar o comprovante de pagamento do preço pú-
blico referente ao item 29.1.10.4. - Emissão de parecer técnico 
para área gerenciada pelo órgão ambiental estadual - do De-
creto Municipal nº 60.049/2021, cuja guia poderá ser solicitada 
pelo e-mail: svmagtac@prefeitura.sp.gov.br.

Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir 
da data da publicação no Diário Oficial da Cidade - DOC. 
A documentação de atendimento ao Comunique-se deverá ser 
encaminhada à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Am-
biente - SVMA, situada à Rua do Paraíso, 387, Paraíso - SP, CEP 
04103-000 ou poderá ser enviada para o e-mail svmagtac@
prefeitura.sp.gov.br. Caso o tempo para atendimento seja insufi-
ciente o interessado deverá encaminhar solicitação de prorroga-
ção de prazo, contendo justificativa, e o período necessário para 
atendimento ao solicitado.

Recomenda-se vistas à Informação Técnica nº 728/
GTAC/2021que poderá ser solicitada pelo e-mail: svmagtac@
prefeitura.sp.gov.br

6027.2021/0011128-1 - Áreas contaminadas: Avalia-
ção Ambiental

Interessados: OMNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA

COMUNIQUE-SE 541/GTAC/2021
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1.Verificar a possibilidade de isenção do recolhimento do 

preço público para análise do pleito em caso positivo deverá 
ser apresentado novo Formulário &ldquo;Áreas Contaminadas: 
Avaliação Ambiental&rdquo; com a opção de isenção assi-
nalada informando no espaço a legislação vigente sobre a 
concessão de isenção;

2.Contrato social da OMNI EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS SPE LTDA.;

e049069
Realce


