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CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o uso do 
PARQUE MUNICIPAL AUGUSTA – PREFEITO BRUNO COVAS, 
bem como levando em consideração as características próprias 
deste logradouro público;

RESOLVE:
Art. 1º Deverão ser adotadas adotados os procedimentos 

constantes nesta Portaria, cujo objetivo é instituir o Regulamen-
to de Uso do Parque Municipal Augusta – Prefeito Bruno Covas.

Art. 2º É obrigatório o cumprimento do Regulamento de 
Uso do Parque Municipal Augusta – Prefeito Bruno Covas pela 
Divisão de Gestão de Parques Urbanos - DGPU, a todos os seus 
servidores, trabalhadores, prestadores de serviço e público 
frequentador.

Art. 3º O presente Regulamento de Uso estabelece as 
normas de utilização do Parque Municipal Augusta – Prefeito 
Bruno Covas, bem de uso comum do povo, e que nasceu da 
mobilização da sociedade civil organizada e tem como função 
social ser um espaço voltado à prática de ações de Educação, 
Meio Ambiente, Permacultura, Arte, Cultura, Arqueologia Urba-
na, Atividades Recreativas, Lazer e Contemplação.

Parágrafo Único. O Parque Municipal Augusta – Prefeito 
Bruno Covas possui 24.513m², limitado pelas ruas Marquês de 
Paranaguá, Augusta e Caio Prado, e está dividido da seguinte 
forma:

I - Área 1: sede administrativa com arquibancada, passarela 
e deck;

II - Área 2: área de bosque tombada dentro do qual se 
localiza a Casa do Bosque e redário;

III - Área 3: áreas de lazer compostas por solário, parqui-
nho, cachorródromo, academia ao ar livre e suportes para a 
prática de slackline.

Art. 4º O acesso ao parque é franqueado ao público de 
segunda-feira a domingo, das 05h00 às 21h00, podendo sofrer 
alterações, por ocasião da realização de exposições, comemora-
ções ou outras atividades e questões administrativas que justi-
fiquem essa medida, com ciência e aprovação da Coordenação 
de Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal – CGPABI.

§ 1º A critério da Divisão de Gestão de Parques Urbanos, 
o parque poderá ser fechado às segundas-feiras para manuten-
ção. Caso haja feriado na segunda-feira ou feriado prolongado, 
o fechamento para manutenção ocorrerá no dia útil seguinte 
após o feriado, devendo ser realizada comunicação prévia à 
população.

§2º A Administração do Parque tem funcionamento das 
08h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, e plantão aos sába-
dos, domingos e feriados.

§3º O Parque possui 5 (cinco) portões, cuja finalidade e 
horário de funcionamento estão listadas na tabela abaixo:
N° REFERÊNCIA FINALIDADE HORÁRIO DE FUN-

CIONAMENTO
01 Portão da Rua Caio Prado (Portal) Entrada de usuários 05h – 21h
02 Portão da Rua Augusta (na esquina 

com a Rua Caio Prado)
Entrada de usuários 05h – 18h

03 Portão da Rua Augusta (na esquina 
com a Rua Marquês de Paranaguá)

Entrada de usuários 05h – 21h

04 Portão da Rua Marquês de Paranaguá Carga e Descarga; veí-
culos de grande porte

Sob demanda

05 Portão da Rua Caio Prado (próximo à 
divisa com a PUC)

Carga e Descarga Sob demanda

§4º Os portões 1, 2 e 3 de acesso a pedestres são adapta-
dos para pessoas com deficiência.

Art. 5º Fora do horário de funcionamento, somente será 
permitido o acesso ao parque de:

I - Autoridades civis e militares;
II - Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo – 

PMSP, desde que no desempenho de suas atribuições e funções 
e portando crachá de identificação;

III - Expositores, organizadores de eventos ou seus con-
tratados, que exerçam temporariamente no parque atividades 
relacionadas à realização de mostras, festejos ou similares, 
mediante apresentação de credencial expedida pela Divisão de 
Gestão de Parques Urbanos - DGPU;

IV - Funcionários das empresas terceirizadas que prestam 
serviços no parque, desde que estejam no exercício de suas 
funções.

Art. 6º É vedado o acesso, a permanência e a circulação 
no parque de veículos, motocicletas e quaisquer outros veículos 
motorizados ou não, exceto os oficiais a serviço da Prefeitura 
do Município de São Paulo e os devidamente autorizados pela 
Divisão de Gestão de Parques Urbanos – DGPU para acesso 
às áreas reservadas, que deverão tomar precauções quanto à 
velocidade.

§1º Excepcionalmente, poderão ser autorizados veículos 
com finalidade de executar a manutenção do parque, como o 
manejo arbóreo.

§2º É proibido o uso dos gramados e das alamedas para 
estacionamento ou circulação de quaisquer veículos no interior 
do parque, exceto os veículos à serviço da Administração.

§3º O ciclista, ao adentrar o parque, deve sempre desmon-
tar de sua bicicleta e se dirigir ao bicicletário para estacioná-la 
no local determinado.

Art. 7º Cabe à Divisão de Gestão de Parques Urbanos 
fiscalizar e orientar as empresas prestadoras de serviços de 
implantação e manutenção das áreas verdes, conforme contrato 
específico e de acordo com as especificações técnicas previstas 
para o Parque Augusta - Prefeito Bruno Covas.

Parágrafo Único. O manejo das áreas verdes é realizado 
pela empresa contratada seguindo expressamente os critérios 
e determinações da Divisão de Gestão de Parques Urbanos e 
ser, que deverão ser seguidos pela Administração do Parque 
conforme orientado.

Art. 8º Cabe a Divisão de Gestão de Parques Urbanos e a 
Administração do Parque Municipal Augusta - Prefeito Bruno 
Covas providenciar a limpeza, conservação e manutenção 
das partes internas e externas, incluindo pintura, esquadrias, 
vidros, telhados, calçadas externas, passarela de acesso, arqui-
bancadas, elétrica, hidráulica e outras necessidades, devendo 
ser realizadas sempre que se mostrar necessário, de modo a 
preservar o patrimônio público e garantir a integridade física 
dos usuários.

Art. 9º A manutenção das estruturas físicas, elétricas e 
hidráulicas necessárias à conservação e segurança física das 
edificações deverá atender as normas e regulamentos do 
tombamento CONPRESP, e as diretrizes do IPHAN e as demais 
normas técnicas específicas, com a orientação e fiscalização dos 
respectivos órgãos responsáveis da Prefeitura Municipal de São 
Paulo - PMSP.

Art. 10. É de responsabilidade da Administração do Parque 
Augusta - Prefeito Bruno Covas o controle integrado de pragas 
urbanas nocivas às pessoas, à fauna e à flora do parque, com a 
orientação e fiscalização dos respectivos órgãos responsáveis 
da Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP.

Art. 11. No interior do Parque é proibido:
I - O uso de bicicletas, skates, patins, patinetes ou similares;
II - Práticas esportivas ou recreativas, individuais ou em 

grupo na Área 2, em especial na área do bosque;
III - Práticas esportivas ou recreativas, individuais ou em 

grupo que possam danificar ou prejudicar a vegetação, o patri-
mônio público, incomodar os demais frequentadores ou impedir 
a livre circulação de pessoas;

IV - Pisotear os canteiros;
V - Colher flores, frutos, mudas, plantas e fungos, a não 

ser para fins científicos ou de reprodução e desde que autori-
zado pela Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade 
Municipal – CGPABI e/ou pela Comissão Técnica de Avaliação 
Científica/CTAC da SVMA;

VI - Efetuar plantios não autorizados pela Divisão de Ges-
tão de Parques Urbanos - DGPU;

6020.2021/0036781-4 - Comunicações Administrati-
vas: Ofício

Despacho deferido
Interessado:
Ricardo Alexandre Silva Barbosa
Assunto:
Extingue o ponto privativo de táxi (categria comum) nº 

1314 situado à Rua Alameda Rainha Santa nº 411 (Subprefei-
tura Aricanduva) e Transferência do ponto privativos de táxi 
(categria comum) nº 641 situado à Praça Monsenhor Ciro 
Turino/Rua Picinguaba, para a Rua Almirante Gianchetta, Nº388 
(Subprefeitura Aricanduva).

DESPACHO
I - Tendo em vista a análise técnica da Divisão de Estudos, 

Projetos e Eventos do Departamento de Transportes Públicos, 
DEFIRO a extinção do Ponto de Táxi nº 1314 e a transferência 
do Ponto Privativo de Táxi nº 641 para a Rua Almirante Gian-
chetta, nº 388 - Vila Santa Isabel;

II - Publique-se. Após, arquive - se.
PORTARIA SMT/SETRAM/DTP Nº 131/2022, DE 17 DE 

AGOSTO DE 2022.
Transferência do Ponto Privativo de Táxi nº641 (C.L.P. 

07.10.009-4) para estacionamento de táxi, categoria comum, e 
dá outras providências.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚ-
BLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
e consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 - SMT/GAB e a 
vista da proposta formulada pela Divisão de Estudos, Projetos e 
Eventos - DEPE através do Processo n.º 6020.2021/0036781-4.

RESOLVE:
Art. 1º - Transferir, aumentar 01 (um) veículo e reduzir o 

espaço físico do Ponto Privativo de Táxi 641 (C.L.P. 07.10.009-
4), para estacionamento de táxi, categoria comum, da Praça 
Monsenhor Ciro Turino/Rua Picinguaba para a Rua Almirante 
Giancheta nº388, entre as Ruas Norberto Mayer e Boicininga 
(Subprefeitura Aricanduva), iniciando recuado 04,0 (quatro) 
metros do alinhamento de construção, com 10 (dez) metros de 
extensão, capacidade para 02 (duas) vagas, índice de rotativida-
de igual a três carros por vaga, totalizando 06 veículos;

Art. 2º - A operação do ponto da forma descrita dar-se-à 
após a implantação da respectiva sinalização horizontal e verti-
cal, conforme Projeto NUMENC 911-0021/22-1;

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
a Portaria n.º 326/2006 e 110/2014 - DTP.GAB, publicadas no 
DOM de 24/03/2007 e 21/05/2014, respectivamente.

PORTARIA SMT/SETRAM/DTP Nº 130/2022, DE 17 DE 
AGOSTO DE 2022.

Extinção do Ponto Privativo de Táxi nº1314 (C.L.P. 
07.10.015-9) para estacionamento de táxi, categoria comum, e 
dá outras providências.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚ-
BLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
e consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 - SMT/GAB e a 
vista da proposta formulada pela Divisão de Estudos, Projetos e 
Eventos - DEPE através do Processo n.º 6020.2021/0036781-4.

RESOLVE:
Art. 1º - Extinguir o Ponto de Táxi 1314 (C.L.P. 07.10.015-

9), para estacionamento de táxi, categoria comum, da Rua Ala-
meda Rainha Santa nº411 (Subprefeitura Aricanduva), com 15 
(quinze) metros de extensão, capacidade para 03 (três) vagas, 
conforme Projeto NUMENC 911-0020/22-5;

Art. 2º - Transferir (Ex-Offício) o permissionário Sr. Joel de 
Souza - Condutax - 107.983-31 para o Ponto nº 641, situado na 
Rua Picinguaba nº650 - Vila Santa Isabel;

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
as Portarias n.º 206/2003 e 110/2014 - DTP.GAB.

PORTARIA SMT/SETRAM/DTP n.º 117/2022, DE 03 DE 
AGOSTO DE 2022.

Extingue o Ponto Privativo n.º 2376 (C.L.P. 12.06.016) 
para estacionamento de táxi, categoria comum, e dá outras 
providências.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚ-
BLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
e consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 - SMT/GAB e a 
vista da proposta formulada pela Divisão de Estudos, Projetos e 
Eventos - DEPE através do Processo n.º 6020.2022/0032471-8.

RESOLVE:
Art. 1º - Extinguir o Ponto Privativo n.º 2376 (C.L.P. 

12.06.016) para estacionamento de táxi, categoria comum, 
situado na Rua Dr. Mário Cardim, lado ímpar, entre a Rua 
Tangará e a Rua dos Otonis, iniciando avançado a 22,0 (vinte e 
dois) metros da projeção do alinhamento de construção do lado 
ímpar da Rua Tangará, com 15,0 (quinze) metros de extensão, 
capacidade para 03 (três) vagas, índice de rotatividade igual 
a 1,33 (um vírgula trinta e três) carros por vaga, totalizando 4 
(quatro) permissionários.

Art. 2º - A extinção do ponto da forma descrita dar-se-á 
após a execução do projeto NUMEMC nº 911-0038/22-1.

Art. 3º - Excluir via &ldquo;ex-ofício&rdquo; do Ponto 
Privativo n.º 2376 os permissionários Mário de Lima Júnior 
- Condutax n.º 085.593-33 e Waldir Pilatis - Condutax n.º 
109.201-37.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário e em especial a 
Portaria n.º 109/2014 - DTP.GAB de 19 de abril de 2014.

ROBERTO CIMATTI
Departamento de Transportes Públicos
Diretor
6020.2022/0032471-8 - Licitação: Requisição Inicial
Despacho deferido
Interessado
Departamento de Transportes Públicos - DTP.
Assunto
Extinção do Ponto Privativo n.º 2376, na Rua Dr. Mário 

Cardim.
DESPACHO
I - À vista da análise técnica deste DTP, DEFIRO a extinção 

do Ponto Privativo n.º 2376 na Rua Dr. Mário Cardim e a baixa 
via &ldquo;ex-ofício&rdquo; dos permissionários Mário de Lima 
Júnior - Condutax n.º 085.593-33 e Waldir Pilatis - Condutax n.º 
109.201-37 do referido ponto.

II - Publique-se, após, arquive-se.
6020.2022/0033224-9 - Táxi: ponto de táxi - criação
Despacho indeferido
Interessada
Rita de Cássia de Oliveira Gonçalves
Assunto
Criação de ponto privativo na Avenida Roque Petroni Jú-

nior, altura do n° 1464
DESPACHO
I - Tendo em vista da análise técnica da Divisão de Estudos, 

Projetos e Eventos do Departamento de Transportes Públicos, 
INDEFIRO a criação do Ponto Privativo na Avenida Roque 
Petroni Júnior;

II - Publique - se e, após, arquive-se.

 VERDE E MEIO AMBIENTE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA Nº _50__/SVMA.G/2022
Institui o Regulamento de Uso do Parque Augusta – Prefei-

to Bruno Covas.
EDUARDO DE CASTRO, Secretário Municipal do Verde e 

Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei;

6020.2022/0023817-0 - Transportes públicos: inclusão 
de serviços

Despacho indeferido
Interessado
EMPRESA DE TÁXI JPO LTDA.
Assunto
Pedido de reativação do Alvará de Estacionamento nº 

016.176-21.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção carreados no presente, 

em especial a informação da Divisão de Cadastro e Controle de 
Transporte Diferenciado - DTD e a manifestação da Assessoria 
Jurídica do Departamento de Transportes Públicos, INDEFIRO o 
pedido do Interessado;

II- Publique-se, após, ao DTD para ciência e providências 
eventualmente cabíveis;

III- Por fim, ao arquivo.
6020.2022/0035404-8 - Transportes públicos: inclusão 

de serviços
Despacho deferido
Interessado
DAVI KUBLICKAS DA ASSUNÇÃO
Assunto
Transferência de CRM/PF n.º 022.483-00
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar 
Gratuito (DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regu-
lamentares exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido 
de transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica (CRM/PF/PJ) nos termos da forma re-
querida ficando condicionada a efetivação da transferência des-
de que cumpridas às demais exigências e formalidades legais;

II - Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte 
Escolar Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2022/0035421-8 - Transportes públicos: inclusão 
de serviços

Despacho deferido
Interessado
JACQUELINE MOREIRA TORRES
Assunto
Transferência de CRM/PF n.º 047.159-00
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar 
Gratuito (DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regu-
lamentares exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido 
de transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica (CRM/PF/PJ) nos termos da forma re-
querida ficando condicionada a efetivação da transferência des-
de que cumpridas às demais exigências e formalidades legais;

II - Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte 
Escolar Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2022/0035582-6 - Transportes públicos: inclusão 
de serviços

Despacho deferido
Interessado
EDGARD DE OLIVEIRA VIEIRA
Assunto
Transferência de CRM/PF n.º 010.650-00
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar 
Gratuito (DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regu-
lamentares exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido 
de transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica (CRM/PF/PJ) nos termos da forma re-
querida ficando condicionada a efetivação da transferência des-
de que cumpridas às demais exigências e formalidades legais;

II - Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte 
Escolar Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2022/0035617-2 - Transportes públicos: inclusão 
de serviços

Despacho deferido
Interessado
GLEYSON DE SOUZA OLIVEIRA
Assunto
Transferência de CRM/PF n.º 036.336-00
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar 
Gratuito (DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regu-
lamentares exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido 
de transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica (CRM/PF/PJ) nos termos da forma re-
querida ficando condicionada a efetivação da transferência des-
de que cumpridas às demais exigências e formalidades legais;

II - Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte 
Escolar Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2022/0035604-0 - Transportes públicos: inclusão 
de serviços

Despacho deferido
Interessado
JOSÉ CARLOS M. DE ALMEIDA DOS SANTOS
Assunto
Transferência de CRM/PF n.º 028.620-00
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar 
Gratuito (DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regu-
lamentares exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido 
de transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica (CRM/PF/PJ) nos termos da forma re-
querida ficando condicionada a efetivação da transferência des-
de que cumpridas às demais exigências e formalidades legais;

II - Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte 
Escolar Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

6020.2022/0035898-1 - Transportes públicos: inclusão 
de serviços

Despacho deferido
Interessado:
RIVANILDO EDUARDO TOFANO - Representante do espólio 

de: APARECIDO DONIZETE TOFANO
Assunto:
Transferência de CRM/PF n.º 020.809-00
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, 

em especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar 
Gratuito (DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regu-
lamentares exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido 
de transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica (CRM/PF/PJ) nos termos da forma re-
querida ficando condicionada a efetivação da transferência des-
de que cumpridas às demais exigências e formalidades legais;

II - Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte 
Escolar Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;

III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.

III- Por fim, ao arquivo.
6020.2022/0008233-1 - Transportes públicos: inclusão 

de serviços
Despacho indeferido
Interessado
YELLOW CAR TÁXI LTDA.
Assunto
Renovação do Termo de Permissão - TP 244-5
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção carreados no presente, 

em especial a manifestação da Divisão de Inspeção e Fiscaliza-
ção - DIF e o parecer da Assessoria Jurídica do Departamento 
de Transportes Públicos, INDEFIRO o requerimento inicial para 
a renovação do Termo de Permissão da Frota;

II- Publique-se, após, ao DTD para ciência e providências 
eventualmente cabíveis;

III- Por fim, ao arquivo.
6020.2022/0023697-5 - Transportes públicos: inclusão 

de serviços
Despacho deferido
Interessado
LAERCIO GERALDO DE SANTANA
Assunto
Reativação do Alvará de Estacionamento nº 044382-21.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção carreados no presente, 

em especial a informação da Divisão de Cadastro e Controle de 
Transporte Diferenciado - DTD e a manifestação da Assessoria 
Jurídica do Departamento de Transportes Públicos, DEFIRO 
o pedido do Interessado, devendo providenciar a inclusão do 
veículo até a data limite de 25/09/2023;

II- Publique-se, após, ao DTD para ciência e providências 
eventualmente cabíveis;

III- Por fim, ao arquivo.
6020.2022/0029711-7 - Transportes públicos: inclusão 

de serviços
Despacho deferido
Interessado
Marinaldo Oliveira da Silva
Assunto
Pedido de reativação do Alvará de Estacionamento nº 

013543-29.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção carreados no presente, 

em especial a informação da Divisão de Cadastro e Controle de 
Transporte Diferenciado - DTD e a manifestação da Assessoria 
Jurídica do Departamento de Transportes Públicos, DEFIRO 
o pedido do Interessado, devendo providenciar a inclusão do 
veículo até a data limite de 16/09/2023;

II- Publique-se, após, ao DTD para ciência e providências 
eventualmente cabíveis;

III- Por fim, ao arquivo.
6020.2022/0019748-1 - Transportes públicos: inclusão 

de serviços
Despacho deferido
Interessado
CRISTIAN RICARDO MORAES NOBRE
Assunto
Reativação do Alvará de Estacionamento nº 008.155-27.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção carreados no presente, 

em especial a informação da Divisão de Cadastro e Controle do 
Transporte Diferenciado - DTD e a manifestação da Assessoria 
Jurídica do Departamento de Transportes Públicos, DEFIRO 
o pedido do Interessado, devendo providenciar a inclusão do 
veículo até a data limite de 16/01/2023;

II- Publique-se, após, ao DTD para ciência e providências 
eventualmente cabíveis;

III- Por fim, ao arquivo.
6020.2022/0017588-7 - Transportes públicos: inclusão 

de serviços
Despacho deferido
Interessado
RINALDO DE SOUZA SILVA
Assunto
Reativação do Alvará Táxi Preto nº 042.831-20
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção carreados no presente, 

em especial a informação da Divisão de Cadastro e Controle de 
Transporte Diferenciado - DTD e a manifestação da Assessoria 
Jurídica do Departamento de Transportes Públicos, DEFIRO 
o pedido do Interessado, devendo providenciar a inclusão do 
veículo até a data limite de 05/07/2023;

II- Publique-se, após, ao DTD para ciência e providências 
eventualmente cabíveis;

III- Por fim, ao arquivo.
6020.2022/0028196-2 - Transportes públicos: inclusão 

de serviços
Despacho deferido
Interessado
Sr. Carlos Eduardo Lorusso.
Assunto
Transferência da titularidade do Ponto Privativo nº 3173.
DESPACHO
I - Ante os elementos de convicção carreados ao presente 

expediente, DEFIRO a transferência de titularidade do Ponto 
nº 3173, situado na Pça. Violeta do Sr. Carlos Eduardo Lorusso, 
Condutax nº 189.655-39 para o Sr. Manoel Fernandes da Silva, 
Condutax nº 116.862-35;

II - O condutor terá prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
por meio do endereço eletrônico dtp.depe@prefeitura.sp.gov.
br ou ainda através do agendamentodtp.prodam.sp.gov.br para 
cumprimento de todas as formalidades exigidas para efetivar 
a inclusão no ponto, sendo que, em não fazendo implicará no 
arquivamento do presente.

6020.2020/0009739-4 - Táxi: alvará de estacionamen-
to - caducidade/renovação

Despacho indeferido
Interessado
PAULO ANTONIO DE CARVALHO
Assunto
Reativação de Alvará de Estacionamento nº 029.639-22.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção carreados no presente, 

em especial a informação da Divisão de Cadastro e Controle do 
Transporte Diferenciado - DTD e a manifestação da Assessoria 
Jurídica do Departamento de Transportes Públicos, INDEFIRO o 
pedido do Interessado;

II- Publique-se, após, ao DTD para ciência e providências 
eventualmente cabíveis;

III- Por fim, ao arquivo.
6020.2021/0000611-0 - Táxi: alvará de estacionamen-

to - caducidade/renovação
Despacho indeferido
Interessado:
WASHINGTON ALBERTO ALVES DOS SANTOS
Assunto:
Solicita reativação do Alvará de Estacionamento nº 

023.055-26.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção carreados no presente, 

em especial a informação da Divisão de Cadastro e Controle do 
Transporte Diferenciado - DTD e a manifestação da Assessoria 
Jurídica do Departamento de Transportes Públicos, INDEFIRO o 
pedido do Interessado;

II- Publique-se, após, ao DTD para ciência e providências 
eventualmente cabíveis;

III- Por fim, ao arquivo.
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Densidade arbórea final: 18 (dezoito);
Corte de: 07 (sete) árvores exóticas;
Cadastradas na Calçada + Área de Doação: 02 (duas);
Preservadas: 05 (cinco);
Plantio Interno de: 07 (sete) mudas com DAP 3,0 cm., 

de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE, 
acompanhadas de tutores;

Plantio na calçada de: 04 (quatro) mudas com DAP 3,0 
cm., de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPA-
VE, acompanhadas de tutores;

Mudas para deliberação da CCA: 166 (cento e sessenta 
e seis) mudas (equivalente a 31 mudas x 5,35) com DAP 3,0 cm, 
de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE, 
a serem entregues ao Viveiro Municipal, conforme 6ª reunião 
ordinária de 2022 da CCA em doc. SEI 067742045;

Implantação de calçada verde;
Intervenção em Patrimônio Ambiental.
Observações:
O projeto indica atendimento ao Decreto Municipal n° 

59.671/20, pela implantação de calçada verde conforme especi-
ficado na PCA aprovada.

De acordo com o Decreto 54.423/13, art. 6º, o plantio com-
pensatório em calçada verde deverá ser submetido à apreciação 
da Subprefeitura.

O atendimento à instalação de aquecimento solar deve ser 
seguido pelo disposto no Anexo I da Lei n° 16.642/2017.

O projeto atende a pontuação da Quota Ambiental prevista 
na Lei nº 16.402/16, com redução de 37,84 % da área perme-
ável, conforme planilha de Quota Ambiental analisada em DOC 
056867028 do processo SEI 6068.2021/0008592-6.

As plantas aprovadas se encontram nos documentos SEI 
6068.2021/0008592-6: PSP 056867008 e PCA 056866998.

Por impossibilidade de alternativa locacional, aprovamos 
tecnicamente o manejo arbóreo, em caráter excepcional.

II - A eficácia do presente despacho está condicionada à 
formalização do Termo de Compromisso Ambiental. 

III - A execução dos plantios deverá ser realizada até o fi-
nal das obras e antes da obtenção do Certificado de Conclusão.

IV - PUBLIQUE-SE.
V - À Assessoria da CLA para as providências necessárias.
Processo: 6068.2022/0001364-1
Interessado: FIVE 17 2021 EMPREENDIMENTO IMOBILI-

ÁRIO LTDA
CNPJ: 43.354.276/0001-80
Assunto: Solicitação de autorização para manejo arbóreo 

em virtude da construção de EHIS/NR1-3/NR1-12/HIS-2/HPM/
ZM/PA 5, em imóvel localizado, nas Rua Dr Clovis de Oliveira, 
275 x Rua Eugenio Bettarello, 178, Vila Progredior, São Paulo/
SP, CEP 05616-000.

DESPACHO
I - No uso das atribuições que me foram conferidas por lei, 

com fulcro no artigo 154 da Lei Municipal nº 16.050/2014 
(Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo), com 
fundamento no artigo 11, inciso I da Lei Municipal nº 
10.365/1987 considerando os termos do emitido PA-
RECER TÉCNICO N° 213/CLA/DCRA/GTMAPP/2022 (cf. 
SEI 068180860), e seu respectivo Projeto de Compensa-
ção Ambiental - PCA, constantes no processo administrativo 
6068.2022/0001364-1, AUTORIZO o manejo arbóreo, como 
razão de decidir, observadas as demais formalidades legais e 
administrativas pertinentes, conforme os seguintes termos:

· Densidade arbórea inicial: 06 (seis);
· Densidade arbórea final: 17 (dezessete);
· Corte de: 00 (zero) árvore invasora;
· Corte de: 04 (quatro) árvores exóticas;
· Corte de: 02 (duas) árvores nativas;
· Remoção de ároves mortas: 00 (zero);
· Preservadas: 00 (zero);
· Transplante interno: 00 (zero);
· Transplante externo: 00 (zero);
· Plantio Interno: 08 (oito) mudas DAP 3,0 cm, acompa-

nhadas com os seus respectivos tutores de espécies nativas do 
Estado de São Paulo, padrão DEPAVE;

· Plantio calçada: 09 (nove) mudas DAP 3,0 cm, acom-
panhadas com seus respectivos tutores de espécies nativas do 
Estado de São Paulo, DEPAVE;

· Mudas para Conversão: 70 (setenta) mudas - 13 x 5,35 
- DAP 3,0 cm de espécies nativas do Estado de São Paulo, pa-
drão DEPAVE, a serem entregues ao Viveiro Municipal, confor-
me 6ª reunião ordinária de 2022 da Câmara de Compensação 
Ambienta;

· Há implantação de calçada verde;
· Não há intervenção em Patrimônio Ambiental;
· Não há intervenção em VPP;
· Não há intervenção em APP;
· Não há intervenção em fragmento florestal;
Observações:
o O projeto indica atendimento ao Decreto n° 59671/20, 

pela implantação de calçada verde, conforme especificado na 
PCA aprovada.

o Deverá ser observado quanto a necessidade de atendi-
mento à instalação de aquecimento solar deve ser seguido pelo 
disposto no Anexo I da Lei n° 16.642/2017.

o O projeto é dispensado de atendimento ao Decreto 
57.565/16 relativo à Quota Ambiental, por tratar-se de HIS.

o As plantas aqui aprovadas deverão ser compatibilizadas 
com as analisadas por SMUL no PA 6068.2022/0001031-6.

o As plantas aprovadas se encontram nos documentos SEI: 
PSP 067994734 e PCA 067994822 do processo APROVA RÁPI-
DO 6068.2022/0001364-1.

o Os documentos aprovados deverão ser entregues em 
SMUL, nos termos do Decreto 55.036/14.

II - A eficácia do presente despacho está condicionada à 
formalização do Termo de Compromisso Ambiental. 

III - A execução dos plantios deverá ser realizada até o fi-
nal das obras e antes da obtenção do Certificado de Conclusão.

IV - PUBLIQUE-SE.
V - À Assessoria Jurídica da CLA para as providências 

necessárias.
São Paulo, 22 de agosto de 2022.
Eduardo de Castro
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
SVMA
Processos da unidade SVMA/CGPABI 
6027.2022/0009294-7 
Interessado: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SE-

CRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - DEPTO. DE SUPRI-
MENTOS E INFRAESTRUTURA - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA CAPITAL - I

Assunto: Solicitação de mudas diversas.
DESPACHO:
1 - No uso das atribuições que me foram conferidas por Lei 

e, com base nas informações prestadas pelos órgãos técnicos 
desta Pasta e, em especial, a manifestação conclusiva do Co-
ordenador de CGPABI, em 069302802, que adoto como razão 
de decidir, autorizo, com base no Decreto nº 46.886/06, ob-
servadas as demais cautelas de estilo, a doação de: 100 (cem) 
mudas de Arachis repens, 30 (trinta) mudas de Agapanthus 
africanus, 24 (vinte e quatro) mudas de Gloxinia sylvatica, 12 
(doze) mudas de Hibiscus rosa-sinensis, 30 (trinta) mudas de 
Belamcanda chinensis, 10 (dez) mudas de Ruellia brittoniana, 
25 (vinte e cinco) mudas de Ruellia squarrosa, 25 (vinte e cinco) 
mudas de Sedum morganianum, 10 (dez) Schizocentron elegans 
e 30 (trinta) mudas de Sphagneticola trilobata, nos termos re-
querido pelo interessado, que perfaz o valor total de R$ 999,68 
(novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).

2 - A presente autorização tem validade de 30 (trinta) dias, 
a partir da publicação no DOC.

3 - Publique-se;

6027.2022/0008077-9, AUTORIZO o manejo arbóreo, a com-
pensação ambiental e a lavratura do Termo de Compromisso 
Ambiental (TCA) correspondente, nos termos do relatório da 
Assessoria da Coordenação de Licenciamento Ambiental, que 
adoto, como razão de decidir, observadas as demais formalida-
des legais e administrativas pertinentes, conforme os seguintes 
termos:

· Densidade arbórea inicial: 55(cinquenta e cinco);
· Densidade arbórea final: 55(cinquenta e cinco);
· Corte de: 09 (nove) árvores exóticas;
· Corte de: 20(vinte) árvores nativas;
· Remoção de Árvores Mortas ou tocos: 01 (um) exem-

plar;
· Cadastradas na praça : 25(vinte e cinco) exemplares;
· Plantio na praça de: 30 (trinta) mudas com DAP 3,0 cm, 

de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE, 
acompanhadas de seus respectivos tutores;

· Intervenção em VPP
Observações:
- Trata-se de Obra de Utilidade Pública.
- Plantas aprovadas 066571301 - PSP e 066571398 - PCA.
- Foram retificadas as informações de densidade arbórea 

(55) e árvores a serem preservadas (zero).
- Para o corte das árvores na praça, deverá ser atendido o 

disposto no Artigo 12 da Lei 10.365/87, junto à Subprefeitura.
- Para a realização do plantio na praça, deverá ser atendido 

o disposto no Artigo 6º do Decreto 54.423/13.
- Por impossibilidade de alternativa locacional aprovamos 

tecnicamente o manejo arbóreo
II - A eficácia do presente despacho está condicionada à 

formalização do Termo de Compromisso Ambiental. 
III - A execução dos plantios deverá ser realizada até o fi-

nal das obras e antes da obtenção do Certificado de Conclusão.
IV - PUBLIQUE-SE.
V - À Assessoria da CLA para as providências necessárias.
EDUARDO DE CASTRO
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambien-

teSVMA
SEI nº 6027.2022/0005442-5
Interessado: HORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-

RIOS SPE LTDA.
Assunto: Solicitação de manejo de vegetação em decor-

rência de projeto para construção de um edifício residencial 
- HIS-1 - ZEIS-2 - PA 10, localizado na Rua Itambu, s/nº, Vila 
Santos, São Paulo - SP.

Contribuintes: 127.288.0033-1;
DESPACHO
I - No uso das atribuições que me foram conferidas por lei, 

com fulcro no artigo 154 da Lei Municipal nº 16.050/2014 
(Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo), com 
fundamento no artigo 11, inciso I da Lei Municipal nº 
10.365/1987 considerando os termos do PARECER TÉC-
NICO AMBIENTAL 218/CLA/DCRA/GTMAPP/2022, doc. 
064898488, e seu respectivo Projeto de Compensação Am-
biental - PCA, constantes no processo administrativo SEI nº 
6027.2022/0005442-5, AUTORIZO o manejo arbóreo, a com-
pensação ambiental e a lavratura do Termo de Compromisso 
Ambiental (TCA) correspondente, nos termos do relatório da 
Assessoria da Coordenação de Licenciamento Ambiental, que 
adoto, como razão de decidir, observadas as demais formalida-
des legais e administrativas pertinentes, conforme os seguintes 
termos:

· Corte de: 83 (oitenta e três) árvores exóticas;
· Corte de: 192 (cento e noventa e duas) árvores nativas;
· Remoção de Árvores Mortas: 17 (dezessete) exem-

plares;
· Cadastradas na calçada + área de doação: 01 (um) 

exemplar;
· Preservadas: 69 (sessenta e nove) exemplares;
· Plantio Interno de: 124 (cento e vinte e quatro) mudas 

com DAP 3,0 cm, de espécies nativas do Estado de São Paulo, 
padrão DEPAVE, acompanhadas de seus respectivos tutores;

· Plantio na calçada de: 54 (cinquenta e quatro) mudas 
com DAP 3,0 cm, de espécies nativas do Estado de São Paulo, 
padrão DEPAVE, acompanhadas de seus respectivos tutores;

· Mudas para deliberação CCA: 775 (setecentos e se-
tenta e cinco) mudas (equivalentes a 122 mudas x 5,35 + 122 
mudas) DAP 3,0 cm de espécies nativas do Estado de São Paulo, 
padrão DEPAVE, a serem entregues ao viveiro municipal, con-
forme 6ª reunião ordinária de 2022 da CCA;

· Implantação de calçada verde;
Observações:
· O projeto indica atendimento ao Decreto n° 59.671/20, 

pela implantação de calçada verde conforme especificado na 
PCA aprovada.

· O atendimento à instalação de aquecimento solar deve 
ser seguido pelo disposto no Anexo I da Lei n° 16.642/2017.

· De acordo com o Decreto 54.423/13, art. 6º, o plantio 
compensatório em calçada verde deverá ser submetido à apre-
ciação da Subprefeitura.

· O projeto está isento quanto ao atendimento da Quota 
Ambiental prevista no Decreto nº 59.885/2020, conforme Art.13 
inciso Xll.

· De acordo com o Decreto 54.423/13, art. 6º, o plantio 
compensatório em calçada verde deverá ser submetido à apre-
ciação da Subprefeitura.

· As plantas aprovadas se encontram nos documen-
tos SEI: PSP 065896309 e PCA 065896162 do processo SEI 
6027.2022/0005442-5.

· De acordo com o Item 23.3 - II da Portaria SVMA 
130/2013, a redução da densidade inicial foi aprovada pelo 
Colegiado da CCA 067810066.

· Por impossibilidade de alternativa locacional, aprovamos 
tecnicamente o manejo arbóreo.

II - A eficácia do presente despacho está condicionada à 
formalização do Termo de Compromisso Ambiental. 

III - A execução dos plantios deverá ser realizada até o fi-
nal das obras e antes da obtenção do Certificado de Conclusão.

IV - PUBLIQUE-SE.
V - À Assessoria da CLA para as providências necessárias.
EDUARDO DE CASTRO
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambien-

teSVMA
SEI nº 6068.2021/0008592-6
Interessado: REC VILA 19 EMPREENDIMENTOS IMOBI-

LIÁRIOS LTDA.
Assunto: Solicitação de Laudo de Avaliação Ambiental de 

Compensação por Manejo Arbóreo referente a Construção de 
Edifício Residencial, Serviços de Hospedagem ou Moradia e 
Comércio Diversificado (R2v-2 / nR1-12 / nR1-2 / ZEU / PA 05), 
localizado na Rua Melo Alves, nº 184 / Avenida Rebouças, nº 
749 e 765, Pinheiros, São Paulo - SP.

DESPACHO
I - No uso das atribuições que me foram conferidas por lei, 

com fulcro no artigo 154 da Lei Municipal nº 16.050/2014 
(Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo), com 
fundamento no artigo 11, inciso I da Lei Municipal nº 
10.365/1987 considerando os termos LAUDO DE AVALIA-
ÇÃO AMBIENTAL N° 227/CLA/DCRA/GTMAPP/2021, doc. 
056869513, e seu respectivo Projeto de Compensação Am-
biental - PCA, constantes no processo administrativo SEI nº 
6068.2021/0008592-6, AUTORIZO o manejo arbóreo, a com-
pensação ambiental e a lavratura do Termo de Compromisso 
Ambiental (TCA) correspondente, nos termos do relatório da 
Assessoria da Coordenação de Licenciamento Ambiental, que 
adoto, como razão de decidir, observadas as demais formalida-
des legais e administrativas pertinentes, conforme os seguintes 
termos:

Densidade arbórea inicial: 14 (catorze);

do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, conforme inciso XXV do 
art. 11, ouvindo, de acordo com a Lei Municipal nº 15.910/2013, 
o Conselho Gestor do Parque, sempre com prioridade para os 
eventos e atividades voltadas à Educação, Meio Ambiente, Per-
macultura, Arte, Cultura, Arqueologia Urbana, Atividades Recre-
ativas, Lazer e Contemplação de forma coerente e respeitando a 
função social, o histórico, a localização e o tamanho do parque.

§ 1º Toda e qualquer proposta de atividade dentro do 
parque, seja evento, aula, exposição ou outros, deverá ser feita 
mediante procedimento estabelecido pela SVMA em portaria. O 
pedido será submetido ao Conselho Gestor para apreciação e 
opinião, e posteriormente encaminhado à CGPABI.

§ 2º Os prazos e regras específicos para proposição e 
realização de atividades e eventos devem ser consultados nas 
regras de eventos do parque.

§ 3º A grade de eventos deverá contemplar espaços para 
novas proposições, garantindo diversidade de propostas e 
formatos.

Art. 17. Todo cidadão, sem qualquer tipo de distinção ou 
privilégio, poderá propor atividades dentro do Parque Augusta, 
desde que gratuitas.

Art. 18. Cada evento será avaliado individualmente, le-
vando em consideração suas características, objetivo, local do 
parque a ser realizado e a frequência de eventos com a mesma 
característica.

Parágrafo único. O responsável pelo evento deverá recolher 
e levar todo o lixo produzido pelos participantes do evento.

Art. 19. Os eventos propostos devem ser compatíveis com 
o local proposto de execução e devem obedecer à lei do silêncio 
vigente na região.

Art. 20. Para a realização de eventos, os interessados 
deverão recolher as taxas públicas conforme Decreto de preço 
público vigente e cumprir as normas e procedimentos para rea-
lização de eventos do Parque, fornecidos pelo Setor de Eventos 
de SVMA.

Art. 21. Todo o lixo produzido no Parque Augusta será 
reciclado, compostado e/ou reaproveitado, de modo a garantir a 
produção de LIXO ZERO.

Art. 22. Em piqueniques ou confraternizações no parque 
fica proibido:

I - Reuniões com mais de 30 (trinta) participantes, exceto 
quando autorizadas previamente pelo setor competente;

II - Trazer mobiliários tais como mesas e cadeiras, exceto 
cadeiras de praia para uso pessoal exclusivo de pessoas idosas, 
gestantes ou com mobilidade reduzida;

III - Serviços de Buffet;
IV - Objetos de vidro tais como garrafas, copos, entre 

outros;
V - Amarrações nas árvores, conforme inciso VII do art. 11 

desta portaria;;
VI - Uso de balões/bexigas ou similares;
VII - Equipamentos à gás, conforme inciso XXXIV do art. 11 

desta portaria.
Art. 23. No interior do cercado para soltura de cães, deno-

minado “cachorródromo”, fica determinado que:
I - Os donos são legalmente responsáveis pelas ações e 

comportamentos dos seus cães em todos os momentos, de 
modo que as pessoas que utilizam este espaço devem manter-
-se informadas sobre como identificar e evitar comportamentos 
indesejados de seus cães para com os demais e como separar 
uma eventual briga;

II - As fezes dos cães devem ser recolhidas por seus donos 
imediatamente, conforme inciso IX do art. 11 desta portaria, 
sob pena de multa conforme a Lei Municipal nº 13.131/2001;

III - É obrigatório que todos os cães que utilizem o “cachor-
ródromo” estejam vacinados e vermifugados, recomendando-
-se, também, que estejam castrados a fim de evitar comporta-
mentos agressivos;

IV - É obrigatório o uso de focinheira, nos termos do inciso 
IX do art. 11 desta portaria, sob pena de multa;

V - Ao entrar ou sair do espaço, os cães devem estar presos 
à guia;

VI - Não são permitidos filhotes de até 4 (quatro) meses, 
cães no cio e cães com comportamento agressivo;

VII - Não são permitidos adestradores realizando atividades 
comerciais;

VIII - Não é permitido a entrada de alimentos de qualquer 
natureza, seja para os cães ou seus condutores;

IX - Crianças de até 12 (doze) anos devem estar acompa-
nhadas por um adulto.

Art. 24. Os visitantes, quando no interior do parque, de-
verão:

I - Respeitar as determinações dos funcionários, monitores, 
seguranças, guardas, bombeiros, e vigias em serviço;

II - Observar e respeitar as comunicações e alertas constan-
tes nas placas indicativas existentes no parque;

III - Cumprir e zelar para que sejam obedecidas integral-
mente as normas deste regulamento;

IV - Comunicar imediatamente à Administração do Parque 
qualquer irregularidade observada;

V - Preservar a flora e a fauna, bem como a limpeza 
e conservação do parque, depositando detritos sempre nos 
recipientes específicos para a coleta de lixo, reciclagem ou 
compostagem;

VI - Zelar pelo patrimônio arquitetônico e ambiental do 
Parque Augusta, sendo que qualquer dano ocasionado ao bem 
público deverá ser prontamente reparado pelo infrator, cabendo 
aos infratores o enquadramento nas sanções previstas em Lei.

Art. 25. A Administração do Parque:
I - Não pode receber pertences de usuários para guardar;
II - Não pode receber doação de animais e plantas;
III - Não pode receber doações de mudas de plantas, exceto 

em casos especiais de TAC ou TCA;
IV - Não disponibiliza qualquer tipo de equipamento, ser-

viço e/ou material além daqueles já existentes no interior do 
Parque.

Art. 26. A Administração do Parque deverá afixar, em local 
visível, o Regulamento de Uso do Parque para conhecimento 
geral.

Art. 27. As dúvidas ou casos omissos serão resolvidos pela 
Divisão de Gestão de Parques Urbanos - DGPU, cabendo-lhe 
expedir, observadas as peculiaridades do Parque, as instruções 
que se fizerem necessárias através de Portaria, as quais serão 
consideradas complementares, e, como tal, integrantes do 
presente Regulamento.

Art. 28. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI 
DESPACHOS: LISTA 1211

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AM-
BIENTE

ENDERECO: RUA DO PARAÍSO, 387
Processos da unidade SVMA/CLA/TCA 
SEI nº 6027.2022/0008077-9
Interessado: PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.
Assunto: Solicitação de manejo de vegetação em decorrên-

cia de Implantação de Posto da Polícia Rodoviária do Estado 
de São Paulo da Rodovia Raposo Tavares, localizado na Praça 
Zaphira Vieira Leite - Butantã, CEP 01311-000, São Paulo - SP.

DESPACHO
I - No uso das atribuições que me foram conferidas por lei, 

com fulcro no artigo 154 da Lei Municipal nº 16.050/2014 
(Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo), com 
fundamento no artigo 11, inciso I da Lei Municipal nº 
10.365/1987 considerando os termos do PARECER TÉCNICO 
AMBIENTAL 220/CLA/DCRA/GTMAPP/2022 Retificado, 
doc. 068580102 , e seu respectivo Projeto de Compensação 
Ambiental - PCA, constantes no processo administrativo SEI nº 

VII - Subir, danificar, prender adornos, redes ou outros equi-
pamentos nas árvores;

VIII - A prática de qualquer comércio, excetuados os autori-
zados pela Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade 
Municipal – CGPABI;

IX - Visitantes conduzindo animais, salvo cães e gatos 
domésticos, desde que levados presos à coleira ou enforcador 
com guia de condução junto ao corpo e por pessoas com idade 
e força suficiente para controlar os movimentos dos animais 
de modo a não incomodar os demais frequentadores, sendo 
obrigatória a coleta dos dejetos do animal pelo condutor, e 
respeitada a Lei Municipal nº 13.131 de 18 de Maio de 2001 e, 
para as raças Pit Bull, Rotwailler, Mastim Napolitano, American 
Stafforshire Terrier, entre outras raças similares e de comporta-
mento agressivo, é obrigatório o uso da focinheira, conforme 
determina o Decreto Estadual nº 48.533 de 09 de Março de 
2004, sendo também vedada a utilização dos bebedouros de 
uso público pelos animais, podendo apenas utilizarem-se dos 
bebedouros destinados para o uso exclusivo de animais, bem 
como o ingresso de animais domésticos nas áreas de recreação 
ou playground;

X - Adestrar animais em áreas do parque;
XI - Abandonar animais domésticos e silvestres, cabendo à 

Administração do Parque acionar as autoridades competentes, 
nos termos da Lei Federal nº 9.605/98;

XII - Alimentar os animais existentes no parque sem a 
expressa autorização da Divisão de Gestão de Parques Urbanos 
- DGPU ou molestá-los, bem como deixar recipientes com água 
e alimentos para os animais;

XIII - Quebrar, danificar, subtrair, fazer mau uso ou praticar 
qualquer ato de vandalismo com os bens públicos;

XIV - Sujar, jogar, lançar galhos, pedras, detritos ou qual-
quer objeto nas trilhas, alamedas, gramados e demais depen-
dências do parque;

XV - Utilizar churrasqueiras, fogareiros, fogueiras, velas, 
fogos de artifícios ou quaisquer outros equipamentos e ativida-
des que possam provocar incêndio e colocar em risco a flora, a 
fauna os frequentadores do Parque e sua vizinhança;

XVI - Montar barracas, acampamentos, tendas, quiosques 
e similares nas dependências do Parque sem autorização da 
Divisão de Gestão de Parques Urbanos - DGPU;

XVII - Importunar de qualquer forma os frequentadores e 
os animais do Parque, devendo todos agir com civilidade e edu-
cação para o adequado convívio social, sendo expressamente 
proibido qualquer tipo de discriminação, será que passível de 
aplicação das penalidades previstas quanto a racismo, sexismo, 
homofobia, transfobia, gordofobia, capacitismo, etc.;

XVIII - Topless e nudismo;
XIX - Empinar pipas;
XX - Atirar bumerangue e quaisquer outros objetos de 

arremesso;
XXI - Caçar, molestar e/ou provocar qualquer agravo à 

fauna silvestre, como também remover, modificar e/ou danificar 
ninhos, nos termos da Lei Federal nº 9.065/98;

XXII - Usar, sem autorização da Divisão de Gestão de 
Parques Urbanos - DGPU, buzinas, alto falantes ou outros 
aparelhos e instrumentos com amplificação de som, sob pena 
de serem apreendidos pela segurança do Parque, assim como 
rádios, gravadores portáteis e quaisquer outros aparelhos de 
som, excetuados aqueles de uso pessoal, desde que sua utiliza-
ção não incomode os demais frequentadores;

XXIII - O consumo de bebidas alcóolicas por menores 
de 18 (dezoito) anos, pessoas alcoolizadas ou pedintes, que 
incomodem, de alguma forma, a tranquilidade dos demais 
frequentadores;

XXIV - Pessoas portando recipientes de vidro, tais como 
garrafas, copos, pratos e quaisquer outros objetos similares que 
possam ocasionar acidentes aos frequentadores e aos animais;

XXV - Apresentar espetáculos ou shows de qualquer na-
tureza, exceto os eventos autorizados pela Coordenação de 
Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal – CGPABI;

XXVI – Filmar ou fotografar para fins publicitários ou co-
merciais, excetuados os casos previstos em lei e devidamente 
autorizados pela Coordenação de Gestão de Parques e Biodiver-
sidade Municipal – CGPABI;

XXVII - Realizar atividades e eventos com finalidades elei-
torais ou de promoção político partidária, religiosa ou cultos, 
rituais e cerimônias de qualquer natureza;

XXVIII - Realizar exibições, exposições de produtos e ser-
viços eminentemente comerciais ou promocionais, com ou sem 
distribuição de impressos, que configurem, de qualquer modo, 
o lançamento, divulgação, sustentação no mercado ou propa-
ganda de cunho particular, excetuados os casos expressamente 
autorizados pela Coordenação de Gestão de Parques e Biodiver-
sidade Municipal – CGPABI;

XXIX - Instalar sinalização, publicidade e distribuir folhetos 
e/ou material publicitário, exceto nos termos da legislação em 
vigor e autorizados pela Coordenação de Gestão de Parques e 
Biodiversidade Municipal – CGPABI;

XXX - Fazer higiene pessoal nos bebedouros e sanitários, 
exceto das mãos, bem como lavar qualquer tipo de objeto em 
áreas do parque;

XXXI - Amarrar ou fixar adornos, redes ou qualquer outro 
tipo de material ou equipamento nos postes, aparelhos de 
ginástica ou brinquedos, bem como nos gradis e portões do 
parque sem autorização da Divisão de Gestão de Parques 
Urbanos - DGPU;

XXXII - A instalação de brinquedos individuais e/ou cole-
tivos elétricos ou não, exceto os autorizados em eventos pela 
Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal 
– CGPABI;

XXXIII - A colocação de mobiliário tais como mesas, puffs, 
bancos e cadeiras em áreas do Parque, exceto cadeiras de praia 
para uso pessoal;

XXXIV - O uso de eletrodomésticos e equipamentos a gás;
XXXV - A utilização dos brinquedos da área de recreação 

infantil por crianças com idade superior a 12 anos;
XXXVI - A entrada ou permanência de pessoas portando 

armas de fogo, armas brancas e quaisquer outros instrumentos 
que possam vir a produzir ferimentos e lesões de qualquer 
natureza a terceiros;

XXXVII - Fumar cigarro, cigarrilha, cachimbo e similares 
, exceto no(s) local(is) definido(s) pelo Conselho Gestor do 
Parque, conforme determina o Art. 3ª da a Lei nº 17.165 de 30 
de agosto de 2019.

Art. 12. O uso dos equipamentos de ginástica é destina-
do a adultos, devendo ser obedecidas as orientações de uso 
constantes nas placas indicativas instaladas nos respectivos 
equipamentos.

Art. 13. A utilização de equipamentos radio-controlados, 
drones e similares no Parque dependerá de:

I - Expressa autorização da Divisão de Gestão de Parques 
Urbanos – DGPU e da Divisão da Fauna Silvestre – DFS, anali-
sando e deliberando distintamente cada caso, se destinado à(s) 
práticas(s) esportivas e/ou recreativas;

II - Análise e deliberação da Comissão de Avaliação Técni-
co-Científica - CTAC da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 
- SVMA, se destinado à pesquisa científica.

Art. 14. A utilização de redes e a prática do slackline 
poderão ocorrer apenas nas áreas 2 e 3, respectivamente, que 
possuem infraestrutura específica para estas atividades.

Art.15. As visitas de grupos poderão ocorrer desde que 
acompanhados por monitor responsável da entidade promotora 
das visitas, sendo que todo e qualquer imprevisto que venha a 
ocorrer com algum membro do grupo visitante será de inteira 
responsabilidade da entidade organizadora e seu monitor 
responsável.

Art. 16. A autorização para a realização de eventos e 
atividades correlatas no Parque Augusta compete à Secretaria 
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