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Republicado por ter saído com incorreções no dia 21
de maio de 2019

DECRETO Nº 58.763, DE 20 DE MAIO DE 2019
Suprime a Inspetoria da Sede da Prefeitura - ISP, da Superintendência de Ações
Ambientais e Especializadas - SAE, do Subcomando da Guarda Civil Metropolitana
- SCMDO, da Guarda Civil Metropolitana/
Comando Geral - GCM, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e transfere
a função gratificada que especifica, bem
como altera e revoga dispositivos dos Decretos nº 52.649, de 15 de setembro de
2011, e nº 58.199, de 18 de abril de 2018.
BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica suprimida a Inspetoria da Sede da Prefeitura ISP, da Superintendência de Ações Ambientais e Especializadas SAE, do Subcomando da Guarda Civil Metropolitana – SCMDO,
da Guarda Civil Metropolitana/Comando Geral – GCM, da
Secretaria Municipal de Segurança Urbana, com seus bens
patrimoniais, serviços, contratos, acervo, pessoal e recursos

orçamentários transferidos para a Inspetoria 11 - ID-11, do Comando Operacional 1, da Superintendência de Operações - SOP,
do Subcomando da Guarda Civil Metropolitana – SCMDO, da
Guarda Civil Metropolitana/Comando Geral – GCM, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana.
Art. 2º Fica transferida a função gratificada do Quadro da
Guarda Civil Metropolitana de Comandante Regional, símbolo
FGC-2, de livre designação pelo Prefeito, dentre integrantes da
carreira da Guarda Civil Metropolitana, portadores de diploma
de curso superior, ocupante do cargo de GCM – Inspetor de
Divisão, ou GCM – Inspetor, da ora extinta Inspetoria da Sede
da Prefeitura - ISP, para a Superintendência de Operações - SOP,
do Subcomando da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda
Civil Metropolitana/Comando Geral, da Secretaria Municipal de
Segurança Urbana, vaga 16535.
Art. 3º O conteúdo da Tabela “B” integrante do Anexo IV
do Decreto nº 58.199, de 18 de abril de 2019, fica substituído
pelo conteúdo do Anexo Único deste decreto.
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o inciso IX do artigo 4º do Decreto nº 52.649,
de 15 de setembro de 2011, e o artigo 29 do Decreto nº 58.199,
de 18 de abril de 2018.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 20 de
maio de 2019, 466º da fundação de São Paulo.
BRUNO COVAS, PREFEITO
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Segurança Urbana
MALDE MARIA VILAS BÔAS, Secretária Municipal de Gestão
JOÃO JORGE DE SOUZA, Secretário Municipal da Casa Civil
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR, Secretário Municipal de Justiça
MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Casa Civil, em 20 de maio de 2019.

Anexo Único Integrante do Decreto nº 58.763, de 20 de maio de 2019
Tabela "B" - Inspetorias Ambientais e Especializadas, da Superintendência de Ações Ambientais e
Especializadas, do Subcomando da Guarda Civil Metropolitana, integrante do Anexo IV do Decreto
nº 58.199, de 18 de abril de 2019
Situação Atual
Denominação
Inspetoria Regional de Defesa
Ambiental Capivari-Monos –
IRDAM CAPIVARI-MONOS

Situação Nova
Unidade Responsável

Denominação

Unidade Responsável

Comando Operacional
de Defesa Ambiental

Inspetoria Ambiental CapivariMonos – IRDAM CAPIVARIMONOS

Superintendência de Ações
Ambientais e Especializadas

Inspetoria Regional de Defesa
Ambiental Carmo – IRDAM
CARMO

Comando Operacional
de Defesa Ambiental

Inspetoria Ambiental Carmo –
IRDAM CARMO

Superintendência de Ações
Ambientais e Especializadas

Inspetoria Regional de Defesa
Ambiental Parque Anhanguera –
IRDAM ANHANGUERA

Comando Operacional
de Defesa Ambiental

Inspetoria Ambiental Parque
Anhanguera – IRDAM
ANHANGUERA

Superintendência de Ações
Ambientais e Especializadas

Inspetoria Regional de Defesa
Ambiental Parque Ibirapuera –
IRDAM IBIRAPUERA

Comando Operacional
de Defesa Ambiental

Inspetoria Ambiental Parque
Ibirapuera – IRDAM
IBIRAPUERA

Superintendência de Ações
Ambientais e Especializadas

Inspetoria da Câmara Municipal –
ICAM

Comando Operacional
Centro da
Superintendência de
Operações

Inspetoria da Câmara
Municipal – ICAM

Superintendência de Ações
Ambientais e Especializadas

Inspetoria de Operações Especiais
- IOPE

Subcomando

Inspetoria de Operações
Especiais – IOPE

Superintendência de Ações
Ambientais e Especializadas

Inspetoria de Redução de Danos IRD

Superintendência de
Operações

Inspetoria de Ações Integradas Superintendência de Ações
– IAI
Ambientais e Especializadas
Inspetoria do Canil – CANIL
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DECRETO Nº 58.765, DE 21 DE MAIO DE 2019
Denomina o logradouro público que especifica.
BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, no
uso da atribuição conferida pelo inciso XI do artigo 70 da Lei
Orgânica do Município de São Paulo e à vista do que consta do
processo administrativo nº 6068.2018/0003592-3,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica denominada Travessa Vila Maltês, CODLOG
53.031-0, o logradouro que começa na Rua William Speers, entre a Rua do Curtume e a Travessa Daniel Agreste, e termina a
aproximadamente 37 metros além do seu início (setor 99, quadra 44), situado no Distrito da Lapa, na Subprefeitura da Lapa.
Art. 2º As despesas com a execução deste decreto correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de
maio de 2019, 466º da fundação de São Paulo.
BRUNO COVAS, PREFEITO
CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO, Secretário Municipal
de Licenciamento
JOÃO JORGE DE SOUZA, Secretário Municipal da Casa Civil
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR, Secretário Municipal de
Justiça
MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 21 de
maio de 2019.

DECRETO Nº 58.766, DE 21 DE MAIO DE 2019
Acrescenta o parágrafo único ao artigo 19
do Decreto nº 58.171, de 29 de março de
2018, que dispõe sobre a reorganização
da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB, altera a lotação
e a denominação dos cargos de provimento em comissão que especifica, bem
como transfere cargos de provimento em
comissão entre órgãos e para o Quadro
Específico de Cargos de Provimento em
Comissão.
BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 19 do Decreto nº 58.171, de 29 de março
de 2018, passa a vigorar acrescido do paragrafo único, com a
seguinte redação:
“Art. 19. .....................................................
Paragrafo único. Os serviços de manutenção estrutural nas obras de artes especiais realizados por SIURB
abrangerão serviços de natureza não estrutural assessória que integrem o escopo da intervenção, como
recapeamento, pintura, troca de guarda corpo, dentre
outros.” (NR)
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de
maio de 2019, 466º da fundação de São Paulo.
BRUNO COVAS, PREFEITO
VITOR LEVY CASTEX ALY, Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
JOÃO JORGE DE SOUZA, Secretário Municipal da Casa Civil
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR, Secretário Municipal de
Justiça
MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Casa Civil, em 21 de maio de 2019.

Superintendência de Ações
Ambientais e Especializadas

PORTARIAS
DECRETO Nº 58.764, DE 21 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre permissão de uso ao Governo
do Estado de São Paulo, por intermédio
da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação – FDE, vinculada à Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo, a
título precário e gratuito, de área municipal
situada na Rua Canção da Terra, nº 100,
Capela do Socorro.
BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na conformidade do disposto no artigo 114, § 4º, da Lei Orgânica do
Município de São Paulo,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica autorizada a outorga de permissão de uso ao
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Fundação
para o Desenvolvimento da Educação – FDE, vinculada à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a título precário e
gratuito, de área municipal situada na Rua Canção da Terra, nº
100, Capela do Socorro, para fins de regularização da ocupação
da Escola Estadual Herbert Baldus.
Art. 2º A área referida no artigo 1º deste decreto está configurada na Planta DGPI-00.565_00 do arquivo da Coordenadoria de Gestão do Patrimônio – CGPATRI, encartada à fl. 40 do
processo administrativo nº 2016-0.090.548-6, delimitada pelo
perímetro 1-2-3-4-5-6-7-1, com 5.504,99m² (cinco mil quinhentos e quatro metros e noventa e nove decímetros quadrados), e
será descrita quando da formalização do respectivo Termo de
Permissão de Uso.
Art. 3º Do Termo de Permissão de Uso, a ser formalizado
pela Coordenadoria de Gestão do Patrimônio – CGPATRI, além
das cláusulas usuais, deverá constar que a permissionária fica
obrigada a:

I - não utilizar a área para finalidade diversa da prevista no
artigo 1º deste decreto, bem como não cedê-la, no todo ou em
parte, a terceiros;
II - não realizar obras ou benfeitorias sem prévia e expressa
autorização da Prefeitura, ressalvadas as reformas essenciais à
segurança e higiene das edificações, instalações e equipamentos existentes;
III - não permitir que terceiros se apossem da área, bem
como dar conhecimento imediato à Prefeitura de qualquer
turbação de posse que se verifique;
IV - observar as normas referentes à segurança e regularidade da edificação, bem como atender aos parâmetros de uso
e ocupação do solo e demais condições de instalação previstas
na legislação aplicável;
V - restituir a área, caso solicitado pela Prefeitura, no prazo
que lhe for assinalado, sem direito de retenção ou indenização
pelas benfeitorias executadas, ainda que necessárias, as quais
passarão a integrar o patrimônio municipal.
Art. 4º A Prefeitura terá o direito de, a qualquer tempo,
fiscalizar o cumprimento das obrigações estabelecidas neste
decreto e no Termo de Permissão de Uso.
Art. 5º A Prefeitura não será responsável, inclusive perante
terceiros, por quaisquer prejuízos causados por obras, serviços e
trabalhos a cargo da permissionária.
Art. 6º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de
maio de 2019, 466º da fundação de São Paulo.
BRUNO COVAS, PREFEITO
CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO, Secretário Municipal
de Licenciamento
JOÃO JORGE DE SOUZA, Secretário Municipal da Casa Civil
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR, Secretário Municipal de
Justiça
MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Secretário do Governo Municipal
Publicado na Casa Civil, em 21 de maio de 2019.

PORTARIA 310, DE 21 DE MAIO DE 2019
ESTABELECE O “PLANO DE CONTINGÊNCIA
PARA SITUAÇÕES DE BAIXAS TEMPERATURAS –
2019”
BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO o Decreto 57.690, de 12 de maio de 2017,
que reorganiza o Comitê Permanente para a Gestão de Situações de Baixas Temperaturas, bem como o disposto no artigo 5º
do Decreto 56.102, de 08 de maio de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica estabelecido o “Plano de Contingência para
Situações de Baixas Temperaturas – 2019”, doravante denominado “Plano”, com vigência no período de 22 de maio a 20 de
setembro de 2019, para ser executado quando a temperatura
atingir o patamar igual ou inferior a 13ºC, ou sensação térmica
equivalente, ou a qualquer momento fora deste período em
que as condições de temperatura alcançarem os valores que
definem os estados de criticidades descritos no art. 5º, IV, da
presente Portaria.
Art. 2º. A execução do Plano será articulada no âmbito
do Comitê Permanente para a Gestão de Situações de Baixas
Temperaturas, doravante denominado Comitê Permanente,
cuja coordenação técnico-operacional será exercida de forma
compartilhada entre a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social – SMADS, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU, por meio da Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil – COMDEC, e a Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania – SMDHC.
Parágrafo único. O Comitê Permanente poderá convidar
para suas reuniões representantes de outros órgãos e membros
da sociedade civil, em especial do Comitê Intersetorial de
Políticas para População em Situação de Rua, para subsidiar
suas atividades.

Art. 3º. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social – SMADS:
I - por meio da Coordenadoria de Gestão do Sistema Único
de Assistência Social – Gestão SUAS, comunicar amplamente às
32 Supervisões de Assistência Social – SAS sobre a vigência do
Plano, bem como sobre os procedimentos a serem adotados a
fim de garantir a prontidão de atendimento social a pessoas em
situação de rua, em especial àquelas que se encontram desacolhidas e sujeitas às intempéries;
II - por meio das Supervisões de Assistência Social – SAS,
criar canal de comunicação para coordenar ações no âmbito
local, em parceria com a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, a Coordenadoria Regional de Saúde, a Supervisão
Técnica de Saúde, a COMDEC, por meio do Centro de Controle
Operacional Integrado – CCOI e das Equipes de Resposta, a
Inspetoria da Guarda Civil Metropolitana e, quando necessário,
com o Centro de Controle Operacional Integrado – CCOI da
Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU, além de
outros atores pertinentes;
III - por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social
– SEAS, intensificar as abordagens nos locais onde se verifica a
presença de população em situação de rua durante a vigência
do Plano;
IV - por parte da Gestão do Sistema Único de Assistência
Social – Gestão SUAS, aditar novas vagas nos centros de acolhida existentes conforme previsão dos Termos de Colaboração
firmados com cada centro de acolhida;
V - por parte da Gestão do Sistema Único de Assistência Social – Gestão SUAS, abrir Alojamentos de Emergência,
utilizando-se de espaços públicos e/ou privados oferecidos por
particulares sem qualquer ônus para o Poder Público, indicados
pela Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSUB, por
meio das Subprefeituras, em articulação com o Sistema Municipal de Defesa Civil e com a Guarda Civil Metropolitana - GCM
das respectivas regiões, quando as vagas disponibilizadas pela
rede de serviços da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, forem insuficientes;
VI - por parte da Coordenação de Pronto Atendimento
Social – CPAS, executar o recâmbio das pessoas em situação
de rua deslocadas para acolhida emergencial em equipamentos
situados em Supervisão de Assistência Social – SAS diferente da
de sua habitual permanência.
Art. 4º. Caberá à Secretaria Municipal das Subprefeituras –
SMSUB, por meio das Subprefeituras, promover a interlocução
entre órgãos municipais visando à disponibilização de espaços
públicos e privados para Alojamentos Emergenciais.
Art. 5º. Caberá à Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU:
I - por parte da Guarda Civil Metropolitana - GCM, coordenar as Inspetorias Regionais da Guarda Civil Metropolitana
para apoio em âmbito local ao Plano;
II - por parte da Guarda Civil Metropolitana – GCM, atuar
nos Alojamentos de Emergência mantidos pela Municipalidade
a fim de garantir a segurança dos funcionários e pessoas
atendidas;
III - por parte da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil –
COMDEC, mobilizar as Equipes de Resposta;
IV - por parte da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
– COMDEC, decretar os estados de criticidade e informar os
envolvidos na implantação do Plano, a partir de informações
do Centro de Gerenciamento de Emergências – CGE, de acordo
com os seguintes critérios:
a) Estado de Observação – todo o período de vigência do Plano;
b) Estado de Atenção – quando as temperaturas tenderem
a atingir 13ºC;
c) Estado de Alerta – quando as temperaturas atingirem 10ºC.
Parágrafo único. A Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil – COMDEC, instada pelo Centro de Gerenciamento de
Emergências – CGE, em face da sensação térmica constatada,
poderá estabelecer o respectivo estado de criticidade, independente das temperaturas indicadas no item anterior.
Art. 6º. Caberá à Secretaria Municipal da Saúde – SMS:
I - por parte da Autarquia Hospitalar Municipal e das Coordenadorias Regionais de Saúde, comunicar as Unidades Básicas
de Saúde - UBS, os Hospitais Municipais, as Unidades de Pronto
Atendimento – UPA, os Prontos Socorros Municipais, as Assistências Médicas Ambulatoriais – AMA, os Centros de Atenção
Psicossocial – CAPS e as equipes de Consultório na Rua sobre
a vigência do Plano, a fim de sensibilizar os agentes quanto à
particular importância do atendimento médico-hospitalar às
pessoas em situação de rua no período de baixas temperaturas;
II - assegurar por meio do telefone 192, do SAMU-SP, o
acolhimento, avaliação da Regulação Médica e atendimento de
qualquer solicitação de agravo à saúde envolvendo pessoas em
situação de rua;
III - por parte do Departamento de Atenção à Urgência e
Emergência, estabelecer senha para avaliação prioritária de Regulação Médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SAMU-SP, no atendimento às pessoas em situação de rua, que
será utilizado pelas Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, Saúde – SMS e Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil – COMDEC, no período de vigência
do Plano;
IV - por parte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU-SP, prover a capacitação dos agentes envolvidos
na atenção às pessoas em situação de rua, no reconhecimento
e na conduta frente aos agravos à saúde e na utilização do
código prioritário ao acionar o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência – SAMU-SP;
V - por parte da Coordenadoria de Vigilância em Saúde
– COVISA e demais unidades que compõem o Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, garantir atividades de vigilância
epidemiológica nos serviços de acolhimento emergencial, em
especial sobre as doenças de transmissão respiratória e imunopreveníveis, incluindo a vacinação contra sarampo, rubéola e
influenza, sempre que indicado;
VI - por parte das Unidades Básicas de Saúde - UBS e das
equipes de Consultório na Rua, intensificar as orientações de
prevenção do risco de hipotermia para as pessoas em situação
de rua, com especial atenção às suas vulnerabilidades específicas, em seus territórios de abrangência;
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VII - por meio da Autarquia Hospitalar Municipal e das
Coordenadorias Regionais de Saúde, intensificar a orientação
aos setores de assistência social dos equipamentos de saúde,
conforme norma técnica, sobre a necessidade de acionamento
do Centro de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS, Centros de Referência Especializados para a População
em Situação de Rua – Centros POP e, entre às 20h30 e 08h00,
Coordenadoria de Pronto Atendimento Social - CPAS para
ciência e providências da alta médica da unidade de saúde para
articulação de vagas em serviços de acolhimento, para pacientes em situação de rua com alta médica.
Art. 7º. Caberá à Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania – SMDHC:
I - por meio da Coordenação de Políticas para a População
em Situação de Rua – CPSR, apoiar a implementação deste
Plano, colaborando com o acompanhamento das ações desenvolvidas, por meio da circulação de informações;
II - por meio da Coordenação de Políticas para Imigrantes e
Promoção do Trabalho Decente – CPIPTD, elaborar material de
apoio multilíngue direcionado aos agentes envolvidos no atendimento às pessoas imigrantes em situação de rua.
III - por meio da Coordenação de Políticas para a População
em Situação de Rua – CPSR, monitorar os óbitos de pessoas em
situação de rua ocorridos no período que possam ter sido resultado das baixas temperaturas associadas, ou não, com outros
fatores preexistentes.
Art. 8º. Caberá à Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras – SIURB:
I - por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências – CGE, emitir boletins e informações meteorológicas e
encaminhá-los aos canais de comunicação pré-estabelecidos
pelas Secretarias coordenadoras do Plano;
II - por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências – CGE, subsidiar a Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil – COMDEC com todas as informações necessárias para a
decretação dos estados de criticidade.
Art. 9º. Caberá à Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes - SMT:
I - por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET,
autorizar e apoiar a circulação dos veículos utilizados no Plano,
devidamente identificados e previamente relacionados pela
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
- SMADS, para o atendimento das pessoas em situação de rua
nos dias e horários de rodízio e nos calçadões da Cidade, especialmente do Centro Velho;
II - por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET,
identificar, por seus agentes, e posteriormente informar, por
meio de sua Central de Operações, locais com presença de
pessoas em situação de rua, na vigência do Plano;
Art. 10. Caberá ao Secretário Especial de Comunicação SECOM:
I - coordenar a divulgação, inclusive pelas assessorias de
imprensa das demais Secretarias Municipais, do Plano com o
objetivo de informar a população em geral e, especialmente, o
público alvo do Plano;
II - divulgar a decretação dos estados de criticidade previstos no Plano;
III - definir e executar estratégias de relações públicas e
comunicação necessárias à consecução do Plano;
Art. 11. Caberá a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT:
I - nos termos do Decreto nº 58.017, de 5 de dezembro de
2017, por parte da Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão
e Modernização em Serviços Públicos – CASP, receber as demandas de munícipes referente ao serviço de abordagem à população em situação de rua através dos canais de atendimento
SP156, e, na central telefônica, garantir que o serviço ficará
disponível na opção zero.
II - por parte da Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão
e Modernização em Serviços Públicos – CASP – acompanhar
e garantir a qualidade do atendimento através dos canais de
atendimento SP156.
Art. 12. Caberá às Secretarias envolvidas apresentar relatório dos atendimentos prestados ao final do período de execução do Plano, ficando a sistematização das informações sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania - SMDHC, responsável por produzir o relatório final
do Plano;
§1º O relatório final deverá ser encaminhado ao Comitê
Intersetorial da Política Municipal para População em Situação
de Rua – Comitê POPRUA, solicitando recomendações a serem
consideradas no planejamento do Plano do ano subsequente.
§2º A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC poderá solicitar informações complementares
diretamente às Secretarias ou aos equipamentos que realizarem
atendimentos à população em situação de rua.
§3º Fica facultado aos membros do Comitê Permanente
acompanhar in loco as ações desenvolvidas no Plano, através
de subcomissões, as quais devem encaminhar memorando com
informações sobre o observado aos demais membros do Comitê
Permanente.
Art. 13. Os Órgãos Municipais que dentro de suas rotinas
de trabalho detectarem a presença de pessoas em situação
de rua que necessitem do atendimento previsto nesta Portaria
deverão acionar diretamente a Central SP 156, ou indicar este
procedimento a eventuais solicitantes que acionem as respectivas centrais.
Art. 14. As Secretarias envolvidas, se necessário, expedirão
Ordem Interna ou outro dispositivo normativo para definir funções, procedimentos e fluxos de acionamento e comunicação
com o objetivo de disciplinar e orientar suas Unidades.
§1º Todas as funções, procedimentos e fluxos de acionamento objeto do caput deste artigo deverão ser integrados e
sistematizados, bem como, farão parte do relatório final do
presente Plano.
§2º Durante o período de vigência do Plano, o Comitê
Permanente se reunirá mensalmente ou extraordinariamente,
quando necessário, para avaliações e/ou adequações a serem
incorporadas para o regular desenvolvimento das atividades
disciplinadas nesta Portaria.
Art. 15. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria 328-PREF, de 11 de maio
de 2018, onerando as dotações próprias do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de
maio de 2019, 466º da fundação de São Paulo.
BRUNO COVAS, Prefeito

PORTARIA 41, DE 21 DE MAIO DE 2019
VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Chefe de Gabinete do Prefeito, usando das atribuições conferidas pelo artigo 1º, inciso I,
alínea “b”, do Decreto 58.696, de 3 de abril de 2019,
RESOLVE:
Designar o senhor ANDRÉ DIAS MENEZES DE ALMEIDA, RF
857.972.5, para, com opção pela remuneração do cargo que
titulariza, no período de 28 a 31 de maio de 2019, substituir
o senhor GUSTAVO GONÇALVES UNGARO, RF 849.175.5, no
cargo de Controlador Geral do Município, referência SM, da
Controladoria Geral do Município, em virtude de seu afastamento para empreender viagem à Cidade de Ottawa (Canadá),
com a finalidade de participar da "6ª Cúpula Global da Open
Government Partnership - OGP".
VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Chefe de Gabinete do Prefeito
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TITULOS DE NOMEAÇÃO
TÍTULO DE NOMEAÇÃO 87, DE 21 DE MAIO
DE 2019
BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Nomear a senhora MARIA ISABEL LOPES DA CUNHA SOARES, RF 851.697.9, excepcionalmente, a partir de 14 de maio de
2019, para exercer o cargo de Chefe de Gabinete, símbolo CHG,
da Chefia de Gabinete do Diretor Geral, da Fundação Paulistana
de Educação, Tecnologia e Cultura, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho, constante das Leis
16.115/15 e 16.974/18 e do Decreto 56.071/15, vaga 17513.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 21 de
maio de 2019, 466º da fundação de São Paulo.
BRUNO COVAS, Prefeito

DESPACHOS DO PREFEITO
DESPACHOS DO PREFEITO
2004-0.297.171-6 - Espólio de Nelly Maluf Jafet e outros
(Adv. Célio de Melo Almada Neto, OAB/SP 163.834) e Associação Instituto Missionário - Resolução nº 06/CONPRESP/2016 –
tombamento de imóveis na área do Morro do Cruzeiro – homologação - 1. À vista dos elementos constantes do presente, em
especial as manifestações do SMC/DPH, às fls.2.095; fls. 2.108,
da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Cultura, às fls.
2.112/2.120; fls. 2.154/2.156, a decisão do Conselho Municipal
do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de
São Paulo – CONPRESP, às fls.2.122/2.130, do Sr. Secretário
Municipal da Cultura, às fls. 2.157e da Assessoria Jurídica da
Secretaria do Governo Municipal, às fls. 2.158/2.162, HOMOLOGO, nos termos do parágrafo único, do artigo 15, da Lei Municipal n° 10.032/85, alterada pela Lei Municipal nº 10.236/86,
a Resolução nº 06/CONPRESP/2016 (fls. 1.946) reti-ratificada na
forma publicada no Diário Oficial da Cidade do dia 10 de abril
de 2019 páginas 9/10 (fls. 2.152/2.153). - 2. Declaro encerrada
a instância administrativa.
2003-1.006.974-9 - Edivaldo Gomes de Araújo Filho - Pedido de regularização de edificação – recurso - 1. À vista dos
elementos constantes do presente, em especial as manifestações da Sub-PR, de fls. 183/186, do Assessor Técnico de SGM/
AJ, às fls. 146/148; 187/188; e fls. 191, e da Assessoria Jurídica
deste Gabinete, às fls. 192/199, a qual adoto como razão de
decidir, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por EDIVALDO GOMES DE ARAÚJO FILHO, nos termos da Lei nº 13.558/03,
relativo ao pedido de regularização da edificação destinada ao
uso comercial e de prestação de serviços, categorias de uso C1
e S1, situada na Rua Fiorelli Peccicacco, 423, lote 37 da quadra
A do Jardim Adelfiore, Perus, zona de uso Corredor de Uso Especial Z8-CR-2, lindeiro a Z9, contribuinte nº 187.233.0037-9. - 2.
Dou por encerrada a instância administrativa.
2018-0.125.752-0 - Genivaldo João Cavalcanti, RF
680.867.1 (v.1) (Advs. Rodrigo Azevedo Ferrão, OAB/SP 246.810
e Roberto Wagner Mancusi, OAB/SP 340.902) - Recurso hierárquico - 1. À vista dos elementos contidos no presente, em especial as manifestações da Corregedoria Geral da Guarda Civil
Metropolitana, da Assessoria Jurídica de SMSU, devidamente
endossada pelo Senhor Secretário Municipal de Segurança
Urbana (fls. 07/18) e da Assessoria Jurídica de SGM, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto por GENIVALDO JOÃO
CAVALCANTI – RF 680.867.1 – Vínculo 1, por não terem sido
apresentados quaisquer fatos ou fundamentos jurídicos capazes
de justificar a modificação da decisão combatida. - 2. Dou por
encerrada a instância administrativa.
2018-0.125.753-8 - Adenilson Batista, RF 680.613.9 (v.1)
(Adv. Rodrigo Azevedo Ferrão, OAB/SP 246.810) - Recurso
hierárquico - 1. À vista dos elementos contidos no presente, em especial as manifestações da Corregedoria Geral da
Guarda Civil Metropolitana, da Assessoria Jurídica de SMSU,
devidamente endossada pelo Senhor Secretário Municipal de
Segurança Urbana (fls. 13/25) e da Assessoria Jurídica de SGM,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ADENILSON
BATISTA – RF 680.613.9, por não terem sido apresentados
quaisquer fatos ou fundamentos jurídicos capazes de justificar
a modificação da decisão combatida. - 2. Dou por encerrada a
instância administrativa.
2018-0.093.117-0 - LPS São Paulo Consultoria de Imóveis
Ltda. (Advs. Fernanda Amato de Moraes Quinteiro, OAB/SP
196.250 e Fernando César Pessoa Caetano, OAB/SP 324.130)
- Pedido de cancelamento de multa – recurso - 1. À vista dos
elementos que instruem o presente processo, em especial as
manifestações da SUB-LA, da Assessoria Técnica de SGM/AJ e
da Assessoria Jurídica deste Gabinete, às quais adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
LPS SÃO PAULO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, por falta de
apresentação de fatos novos capazes de infirmar a legalidade
da autuação questionada, mantendo-se, por consequência o
Auto de Multa nº 12.136.571-9, lavrado em 11/11/2.017. - 2.
Declaro encerrada a instância administrativa.
2018-0.093.145-6 - LPS São Paulo Consultoria de Imóveis
Ltda. (Advs. Fernanda Amato de Moraes Quinteiro, OAB/SP
196.250 e Fernando César Pessoa Caetano, OAB/SP 324.130)
- Pedido de cancelamento de multa – recurso - 1. À vista dos
elementos que instruem o presente processo, em especial as
manifestações da Assessoria Técnica de SGM/AJ, às fls. 33/36
e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, às fls. 37/39 as quais
adoto como razão de decidir, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto por LPS SÃO PAULO CONSULTORIA DE IMÓVEIS
LTDA, com fulcro no art. 48-A da Lei 14.141/06, CANCELANDO-SE, por consequência, o Auto de Multa nº. 12-136.276-1, lavrado em 15/09/2017, visto que eivado de vício que o torna ilegal.
- 2. Declaro encerrada a instância administrativa.
2018-0.093.113-8 - LPS São Paulo Consultoria de Imóveis
Ltda. (Advª Fernanda Amato de Moraes Quinteiro, OAB/SP
196.250 e Fernando César Pessoa Caetano, OAB/SP 324.130)
- Pedido de cancelamento de multa – recurso - 1. À vista dos
elementos que instruem o presente processo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete, a qual adoto
como razão de decidir, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por LPS SÃO PAULO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.,
com fundamento no artigo 48-A da Lei municipal nº 14.141/06,
cancelando-se o Auto de Multa nº 12-136.277-9 lavrado em
01/10/2017. - 2. Declaro encerrada a instância administrativa.
2018-0.109.003-0 - Construtora Shpaisman Ltda. (Advª
Fabíola Máxima de Araújo Odilon, OAB/SP 310.012) - Pedido de
cancelamento de multa – recurso - 1. À vista dos elementos que
instruem o presente processo, em especial as manifestações
da SUB-LA, da Assessoria Técnica de SGM/AJ e da Assessoria
Jurídica deste Gabinete, às quais adoto como razão de decidir,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por CONSTRUTORA SHPAISMAN LTDA, por falta de apresentação de fatos
novos capazes de infirmar a legalidade da autuação questionada, mantendo-se, por consequência o Auto de Multa nº.
12-136.559-0, lavrado em 26/08/2017. - 2. Declaro encerrada a
instância administrativa.
2018-0.119.288-6 - Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações (Advª Fabíola Máxima de Araújo Odilon,
OAB/SP 310.012) - Pedido de cancelamento de multa – recurso
- 1. À vista dos elementos que instruem o presente processo, em
especial as manifestações da SUB-LA, da Assessoria Técnica de
SGM/AJ, e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, a qual adoto
como razão de decidir, DEIXO DE CONHECER o recurso interposto por CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES, em face do vício de representação apontado,

sendo certo que, quanto ao mérito, melhor sorte não assistirá
à recorrente, por falta de apresentação de fatos novos capazes
de infirmar a legalidade da autuação questionada, mantendo-se,
por consequência o Auto de Multa nº. 12-137.708-3, lavrado em
17/09/2017. - 2. Declaro encerrada a instância administrativa.
2018-0.106.833-6 - Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações (Advª Fabíola Máxima de Araújo Odilon,
OAB/SP 310.012) - Pedido de cancelamento de multa – recurso
- 1. À vista dos elementos que instruem o presente processo,
em especial as manifestações da Assessoria Técnica de SGM/
AJ, às fls. 44/47 e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, às fls.
48/51 as quais adoto como razão de decidir, NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por CYRELA BRAZIL REALTY S/A Empreendimentos e Participações, visto o vício de representação
apontado, porém com base nas mesmas manifestações e com
fulcro no art. 48-A da Lei 14.141/06, CANCELO, o Auto de Multa
nº. 12-138.474-8, lavrado em 08/10/2017, visto que eivado
de vício que o torna ilegal. - 2. Declaro encerrada a instância
administrativa.
2018-0.106.831-0 - Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações (Advª Fabíola Máxima de Araújo Odilon,
OAB/SP 310.012) - Pedido de cancelamento de multa – recurso
- 1. Em face dos elementos que instruem o presente, em especial as manifestações da Assessoria Técnica de SGM/AJ e da
Assessoria Jurídica deste Gabinete, DEIXO DE CONHECER o
recurso em relação ao Auto de Multa nº 12-138.472-1, lavrado
em 08/10/2.017, em nome da empresa CYRELA BRAZIL REALTY
S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, em face do vício
de representação apontado, sendo certo que no mérito melhor
sorte não lhe assistiria por falta de apresentação de fatos novos
capazes de infirmar a legalidade da autuação questionada,
mantendo-se, por consequência o Auto de Multa indicado. - 2.
Dou por encerrada a instância administrativa.
2018-0.106.883-2 - Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações (Advª Fabíola Máxima de Araújo Odilon,
OAB/SP 310.012) - Pedido de cancelamento de multa - recurso
- 1. Em face dos elementos que instruem o presente, em especial as manifestações da Assessoria Técnica de SGM/AJ e da
Assessoria Jurídica deste Gabinete, DEIXO DE CONHECER o
recurso em relação ao Auto de Multa nº 12-138.470-5, lavrado
em 08/10/2.017, em nome da empresa CYRELA BRAZIL REALTY
S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, em face do vício
de representação apontado, sendo certo que no mérito melhor
sorte não lhe assistiria por falta de apresentação de fatos novos
capazes de infirmar a legalidade da autuação questionada,
mantendo-se, por consequência o Auto de Multa indicado. - 2.
Dou por encerrada a instância administrativa.
2018-0.101.603-4 - Diálogo Engenharia e Construção
Ltda. (Dra. Fabíola Máxima de Araújo Odilon, OAB/SP 310.012)
- Pedido de cancelamento de multa – recurso - 1. À vista dos
elementos que instruem o presente processo, em especial as
manifestações da SUB-PE, da Assessoria Técnica de SGM/AJ
e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, às quais adoto como
razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
por DIÁLOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, por falta de
apresentação de fatos novos capazes de infirmar a legalidade
da autuação questionada, mantendo-se, por consequência o
Auto de Multa nº. 07-381.824-1, lavrado em 02/09/2017. - 2.
Declaro encerrada a instância administrativa.
2018-0.120.943-6 - Planik Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (Advª Fabíola Máxima de Araújo Odilon, OAB/SP 310.012)
- Pedido de cancelamento de multa – recurso - 1. À vista dos
elementos que instruem o presente processo, em especial as
manifestações da SUB-LA, da Assessoria Técnica de SGM/AJ e
da Assessoria Jurídica deste Gabinete, às quais adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
PLANIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por falta de
apresentação de fatos novos capazes de infirmar a legalidade
da autuação questionada, mantendo-se, por consequência o
Auto de Multa nº. 12-137.710-5, lavrado em 17/09/2017. - 2.
Declaro encerrada a instância administrativa.
2018-0.108.976-7 - Even Construtora e Incorporadora
S/A (Advª Fabíola Máxima de Araújo Odilon, AOB/SP 310.012)
- Pedido de cancelamento de multa – recurso - 1. À vista dos
elementos que instruem o presente processo, em especial as
manifestações da SUB-LA, da Assessoria Técnica de SGM/AJ
e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, às quais adoto como
razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
por EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, por falta de
apresentação de fatos novos capazes de infirmar a legalidade
da autuação questionada, mantendo-se, por consequência o
Auto de Multa nº. 12-136.535-2, lavrado em 01/07/2017. - 2.
Declaro encerrada a instância administrativa.
2018-0.111.173-8 - BSS Serviços de Blindagem Ltda. Pedido de cancelamento de multa – recurso - 1. Em face dos
elementos que instruem o presente, em especial as manifestações do Assessor Técnico de SGM e da Assessoria Jurídica
deste Gabinete que adoto como razão para decidir, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto por BSS SERVIÇOS DE
BLINDAGEM LTDA, mantendo-se o AM 12-132.448-6, lavrado
em 27/01/14, por falta de apresentação de fatos capazes de
infirmar a legalidade da autuação questionada, mantendo-se,
por consequência o mesmo. - 2. Dou por encerrada a instância
administrativa.
2013-0.207.554-0 - Start Auto Posto Ltda. - Pedido de
cancelamento de multa – recurso - 1. Em face dos elementos
que instruem o presente, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete de fls. 59/62, NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por START AUTO POSTO LTDA., visto o
vício de representação apontado, porém com base na mesma
manifestação e do v. acórdão exarado nos autos da apelação nº
0008559-98.2011.8.26.0053, da 9ª Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, RETI-RATIFICO, o Auto de
Multa nº. 06-220.722-9, apenas para constar o correto valor
histórico da multa de R$ 2.834,25 (dois mil e oitocentos e trinta
e quatro reais e vinte e cinco centavos), mantidos os demais
termos. - 2. Dou por encerrada a instância administrativa.
2011-0.244.809-1 - Claro S/A (Advs. Soraya Amorim
Moya, OAB/SP 276.144 e Ricardo Jorge Velloso, OAB/SP
163.471) - Pedido de cancelamento de multa – recurso - 1. Em
face dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações do Assessor Técnico da Secretaria do Governo
Municipal e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto por CLARO S/A., tendo
em vista a falta de apresentação de fatos capazes de infirmar a
legalidade da autuação questionada, mantendo-se, por consequência o Auto de Multa nº 10-321.603-1 lavrado em 01/09/10.
- 2. Dou por encerrada a instância administrativa.
2011-0.251.554-6 - Tim Celular S/A (Advs. Camilla Otero
Novelli, OAB/SP 213.372, Arnoldo de Freitas Júnior, OAB/SP
161.403 e Melina Soares Rodrigues, OAB/SP 232.671) - Pedido
de cancelamento de multa – recurso - 1. À vista dos elementos
constantes do Processo Administrativo nº 2011-0.251.554-6,
em especial as manifestações da Subprefeitura da Vila Mariana de fls. 19, da Assessoria Técnica da SGM/AJ às fls. 27/29
e da Assessoria Jurídica deste Gabinete às fls. 30/32, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto por TIM CELULAR S/A,
com fundamento na Lei Municipal nº 13.756/04, mantendo-se,
consequentemente, o Auto de Multa nº 10-322.095-0. - 2. Dou
por encerrada a instância administrativa.
2011-0.251.551-1 - Tim Celular S/A (Advª Camilla Otero
Novelli, OAB/SP 213.372) - Pedido de cancelamento de multa
– recurso - 1. Em face dos elementos que instruem o presente,
em especial as manifestações dos Técnicos da Subprefeitura e
da Assessoria Jurídica deste Gabinete, retro anexadas, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto por TIM CELULAR S/A.,
tendo em vista a falta de apresentação de fatos capazes de
infirmar a legalidade da autuação questionada, mantendo-se,
por consequência o Auto de Multa nº 10-322.098-4, lavrado
em 22/09/10. - 2. Dou por encerrada a instância administrativa.
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2011.0.251.536-8 - Tim Celular S/A (Advª Camilla Otero
Novelli, OAB/SP 213.372) - Pedido de cancelamento de multa –
recurso - 1. Em face dos elementos que instruem o presente, em
especial a manifestações de SUB-VM (fls. 21), do Assessor Técnico de SGM/AJ (fls. 27/29), e da Assessoria Jurídica deste Gabinete às fls. 30/36, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
por TIM CELULAR S/A, por inexistirem fatos novos capazes de
infirmar a legalidade da autuação questionada, mantendo-se,
por consequência, o Auto de Multa nº 10-322.100-0. - 2. Dou
por encerrada a instância administrativa.

DESPACHO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
SUBSTITUTO DO GABINETE DO PREFEITO
6067.2019/0009936-7 - Gustavo Gonçalves Ungaro - RF
849.175.5 - Pedido de afastamento para participar de evento
internacional de interesse da administração - Em face das informações constantes no presente, em especial as manifestações
SEI´s 016992666, 017186229 e 017298119, e considerando a
relevância do evento para a Administração Municipal, AUTORIZO, com fundamento no inciso II do artigo 1º do Decreto nº
48.743/2007, no artigo 1º, inciso II, do Decreto nº 58.649/2019,
e nos termos da Portaria PREF.CG 35, de 8 de maio de 2019,
o afastamento do senhor GUSTAVO GONÇALVES UNGARO, RF
849.175.5, Controlador Geral do Município, no período de 28
a 31 de maio de 2019, para, sem prejuízo dos vencimentos,
direitos e vantagens do cargo que titulariza, e com ônus para
a Municipalidade de São Paulo, empreender viagem à cidade
de Ottawa (Canadá), com a finalidade de participar da "6ª
Cúpula Global da Open Government Partnership - OGP" (SEI
016992735).

SECRETARIAS
SEGURANÇA URBANA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE
Do E-mail de 20/05/2019 - À vista do e-mail de 20/05/2019,
AUTORIZO o deslocamento do veículo Marca BYD, modelo E5,
Prefixo Rádio: C4257, GC 2531-2,ano 2017, para o Município
de Guarulhos - Av. Monteiro Lobato, 6082 - Cumbica , para
manutenção, no dia 22/05/19, com as guarnições:
Motorista: CE Sandro Estevam Melo, RF: 756.757.0.00,
Distintivo - 8315;
Encarregado : Inspetor Carlos Alberto Soares - RF:
623.927.7.00, Distintivo - 0412;
Viatura: BYD, modelo E5, Prefixo Rádio: C4257, GC 2531-2,
ano 2017.

PUBLICADO NESTA DATA POR OMISSÃO
Do E-mail de 16/05/2019 - À vista do e-mail de 16/05/2019,
AUTORIZO o deslocamento do veículo Ônibus Prefixo
G202321,Placas GCM 1217, para o Município de Sorocaba, a
qual estará participando das Olimpíadas das Guardas Civis do
Estado de SP , no dia 18/05/19
Motorista: CE Luiz de Oliveira Almeida - RF: 756.151-2
Encarregado : Inspetor Manoel Messias Melo de Carvalho
- RF: 658.303-5

DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
GABINETE DA SECRETÁRIA
PROCESSO Nº 6074.2019/0001335-5
Assunto: DEA - Despesas de Exercícios Anteriores da Unidade Orçamentária 90.10 – Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - FUMCAD.
DESPACHO
1. Em face dos elementos constantes que instruem o presente, nos termos dos artigos 2º e 3º do Decreto nº 57.630 de
17 de março de 2017, RATIFICO as Despesas de Exercícios Anteriores da U.O 90.10, no montante de R$ 260.413,64 (duzentos
e sessenta mil quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro
centavos),conforme abaixo relacionado:
ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO EXCEPCIONAL - ADERE - CNPJ
n° 43.487.834/0001-86 - Termo de Convênio n° 098/2015/
SMDHC - "Reciclando Vidas - Inclusaão, Diversidade e Sustentabilidade", cujo escopo do convênio é possibilitar a 80(oitenta)
crianças e adolescentes com deficiência intelectual e em situação de vulnerabilidade social na faixa etária de 16(dezesseis)
a 17(dezessete) anos, capacitação por meio da tecnologia
desenvolvida nos programas "Eco Adere" para uma sociedade
mais sustentável, visando um processo de repensar, produzir,
reutilizar e reciclar resíduos sólidos.
Processo de Pagamento nº 6074.2019/0001075-5, no valor
total de R$ 30.281,00 (trinta mil duzentos e oitenta e um reais)
(017152271)????;
ATO CIDADÃO - CNPJ nº 05.258.325/0001-92 - Termo de
Convênio nº 105/2016/SMDHC - Constitui objeto do presente a
concentração de esforços entre os Particípes para a implementação do projeto "Criança, lazer, cidadania e sustentabilidade",
cujo escopo do convênio é melhorar as condições para um
pleno desenvolvimento sadio de 800(oitocentas) crianças e
adolescentes, na faixa etária de 0(zero) a 17(dezessete) anos,
através da sua participação diretar em atividades no âmbito da
canvivência familiar e comunitária na região da Suprefeitura da
Sé na Município de São Paulo.
Processo de Pagamento nº 2018-0.019.175-4, no valor total
de R$ 172.323,80 (cento e setenta e dois mil trezentos e vinte e
três reais e oitenta centavos) (017152937)???;
ASSOCIAÇÃO ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESPORTE BRASIL CNPJ nº 11.409.294.0001-26 - Termo de Convênio nº 001/2017/
SMDHC - Constitui objeto do presente a concentração de
esforços entre os Particípes para a implementação do projeto
"Tênis e Circo no Parque Jacintho", cujo escopo do convênio é
promover a inclusão social de 140(cento e quarenta) crianças e
adolescentes, na faixa etária de 07(sete) a 17(dezessete) anos,
que vivem em regiões de maior vunerabilidade social da cidade
de São Paulo, por intermédio da oferta de oportunidades de
acesso e incentivo à pratica do esporte tênis e artes circenses,
nos equipamentos e espaços públicos, com a filosofia do esporte educacional e através do desenvolvimento de atividades socieducacionais, visando sua formação cidadã, além de contribuir
para que sejam bem sucedidos na escola e na vida, no distrito
de Pirituba, Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá no Município de
São Paulo.
Processo de Pagamento nº 2017-0.141.321-0, no valor de
R$ 4.158,45 (quatro mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) ??(017153161);
ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO
E RECUPERAÇÃO DO EXCEPCIONAL - ADERE - CNPJ n°
43.487.834/0001-86 - Termo de Convênio n° 024/2016/SMDHC
- constitui objeto do presente a concentração de esforços
particípes para a implementação do projeto "P.A.O - Padaria
Artesanal Orgânica", cujo escopo do convênio é proporcionar
a 80(oitenta) adolescentes na faixa etária de 15(quinze) a
17(dezessete) anos e 11(onze) meses a inclusão social e quebra
de paradigmas quantos ao potencial da pessoa com deficiência
intelectual, no bairro de Vila Santa Catarina, Subprefeitura da
Jabaquara, Zona Sul, do Município de São Paulo.

