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Spathodea campanulata na área interna do Parque do Povo, 
sito à Av. Henrique Chamma, 420 - Pinheiros , nesta capital. 
II. DETERMINO que seja providenciado, pela administração 
do parque, o plantio de 10 (dez) novos exemplares arbóreos 
, padrão DEPAVE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após 
o corte, conforme determina o artigo 15 da Lei Municipal nº 
10.365/87. III. O presente despacho terá validade por 12 (doze) 
meses.

Despacho interno SVMA/CGPABI Nº 046888879 
- Despacho N° 150 - DGPU - Processo SEI nº 
6027.2021/0007922-1 - Interessado: Parque Buenos Aires 
- Assunto: Supressão de 20 (vinte) exemplares arbóreos, 
sendo 03 (três) de Persea americana, 01 (um) de Tibou-
china granulosa, 02 (dois) mortas, 05 (cinco) de Cabralea 
canjerana, 01 (um) de Ficus microcarpa, 03 (três) de 
Ligustrum lucidum, 02 (dois) de Archontophoenix cun-
ninghamiana, 01 (um) de Centrolobium tomentosum e 
02 (dois) de Eryobotria japonica I. No uso das atribuições 
que me foram conferidas por lei e na manifestação técnica do 
DGPU, AUTORIZO, em caráter excepcional a supressão de 20 
(vinte) exemplares arbóreos, sendo 03 (três) de Persea ameri-
cana, 01 (um) de Tibouchina granulosa, 02 (dois) mortas, 05 
(cinco) de Cabralea canjerana, 01 (um) de Ficus microcarpa, 03 
(três) de Ligustrum lucidum, 02 (dois) de Archontophoenix cun-
ninghamiana, 01 (um) de Centrolobium tomentosum e 02 (dois) 
de Eryobotria japonica, na área interna do Parque Buenos Aires, 
sito à Av. Angélica, alt. nº 1.500, nesta capital. II. DETERMINO 
que seja providenciado, pela administração do parque, o plantio 
de 20 (vinte) novos exemplares arbóreos , padrão DEPAVE, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após o corte, conforme deter-
mina o artigo 15 da Lei Municipal nº 10.365/87. III. O presente 
despacho terá validade por 12 (doze) meses.

Despacho interno SVMA/CGPABI Nº 046889550 
- Despacho N° 151 - DGPU - Processo SEI nº 
6027.2021/0007922-1 - Interessado: Parque Buenos Ai-
res - Assunto: Supressão de 1 (um) exemplar arbóreo de 
Ligustrum lucidum I. No uso das atribuições que me foram 
conferidas por lei e na manifestação técnica do DGPU, AUTO-
RIZO, em caráter excepcional a supressão de 1 (um) exemplar 
arbóreo de de Ligustrum lucidum na área interna do Parque 
Buenos Aires, sito à Av. Angélica, alt. Nº 1.000, nesta capital. 
II. DETERMINO que seja providenciado, pela administração do 
parque, o plantio de 1 (um) novo exemplar arbóreo , padrão 
DEPAVE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o corte, con-
forme determina o artigo 15 da Lei Municipal nº 10.365/87.III. 
O presente despacho terá validade por 12 (doze) meses.

 DEPTO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A 
POLÍTICAS PÚBLICAS

 SEI 6027.2021/0008180-3
ELEIÇÕES UNIFICADAS DOS CONSELHEIROS E CON-

SELHEIRAS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NOS 
CONSELHOS REGIONAIS DE MEIO AMBIENTE, DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA DE PAZ – CADES 
REGIONAIS

COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES
Considerando o Edital nº 001 de abertura das inscrições 

aos 32(trinta e dois) CADES Regionais, publicado no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo no dia 28/05/2021, páginas 
43 e 44,

Considerando o número de inscritos não atingir o mínimo 
legal exigido até a presente data, e considerando a Lei nº 
15.946/13, regulamentada pelo Decreto 56.021, de 31 de março 
de 2015, o prazo de inscrições fica prorrogado até 15/07/2021.

Todas as inscrições anteriormente realizadas serão consi-
deradas válidas.

As datas para a realização do pleito eleitoral não foram 
alteradas.

CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DE VASCONCELLOS
SECRETÁRIO ADJUNTO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

retor Estratégico do Município de São Paulo), com fundamento 
no artigo 11, inciso I da Lei Municipal nº 10.365/1987 conside-
rando os termos do LAUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL N° 083/
CLA/DCRA/GTMAPP/2021, doc. 046244544, e seu respectivo 
Projeto de Compensação Ambiental - PCA, constantes no pro-
cesso administrativo SEI nº 6027.2020/0004653-4, AUTORIZO 
o manejo arbóreo, a compensação ambiental e a lavratura do 
Termo de Compromisso Ambiental (TCA) correspondente, nos 
termos do relatório da Assessoria da Coordenação de Licencia-
mento Ambiental, que adoto, como razão de decidir, observadas 
as demais formalidades legais e administrativas pertinentes, 
conforme os seguintes termos: Corte de: 40 (quarenta) Pinus/
Eucalyptus/Invasoras;

Corte de: 39 (treinta e nove) árvores exóticas; Corte de: 172 
(cento e setenta e duas) árvores nativas; Remoção de Árvores 
Mortas: 08 (oito) exemplares; Plantio Interno de: 132 (cento e 
trinta de duas) mudas com DAP 3,0 cm, de espécies nativas do 
Estado de São Paulo, padrão DEPAVE, acompanhadas de seus 
respectivos tutores; Plantio em Parque Municipal: 1500 (mil e 
quinhentas) mudas com DAP 3,0 cm, de espécies nativas do 
Estado de São Paulo, padrão DEPAVE, acompanhadas de seus 
respectivos tutores, a serem plantadas no Parque do Bispo, con-
forme 4ª reunião ordinária de 2021 da CCA, doc 045744978; 
Conversão de: 189 (cento e oitenta e nove) mudas DAP 3,0 de 
espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE, con-
forme 4ª reunião ordinária de 2021 da CCA, doc 045744978; 
Implantação de calçada verde; Intervenção em Patrimônio 
Ambiental; Intervenção em VPP;

Intervenção em Fragmento Florestal;Intervenção em APP; 
Observações:A intervenção em APP é de 1.262,30 m² tendo 
como medida compensatória plantio em área de 2.524,60 m², 
a qual equivale a uma ocupação de 421 mudas DAP 3,0 cm. 
A intervenção em fragmento florestal em estágio inicial é de 
3.234,69 m² tendo como medida compensatória plantio de 
1079 mudas DAP 3,0 cm, a qual equivale a uma área de plantio 
de 6.469,38 m² com densidade 6,0 m² por muda. Deverá ser 
determinado por SVMA Parque Municipal para plantio de 1500 
mudas DAP 3,0 cm referente a medida compensatória pela 
intervenção em APP e em fragmento florestal em estágio inicial 
em atendimento a legislação vigente. O projeto indica atendi-
mento ao Decreto n° 59.671/20 pela implantação de calçada 
verde como especificado na PCA aprovada. O atendimento à 
instalação de aquecimento solar deve ser seguido pelo disposto 
no Decreto nº 57.776/17. O projeto está isento de atendimento 
da Quota Ambiental conforme Decreto nº 59.885/20. Ocorre-
rá intervenção em fragmento florestal em estágio inicial de 
regeneração em 3.234,69 m², o qual será solicitada anuência 
da CETESB, nos termos da Deliberação CONSEMA Normativa 
01/18, ficando assim vinculada a eficácia do TCA a obtenção 
desta anuência. As plantas aprovadas se encontram nos docu-
mentos SEI: PSP 044714599 e PCA 044714595 do processo SEI 
6066.2020/0000208-4. O presente parecer foi apreciado pela 
comissão de VPP conforme Doc Sei. 045035663 no qual consta 
a ata da Reunião 06/2021 realizada na data de 26/05/2021.

Por impossibilidade de alternativa locacional, aprovamos 
tecnicamente o manejo arbóreo e intervenção em APP, em ca-
ráter excepcional. II - A eficácia do presente despacho está con-
dicionada à formalização do Termo de Compromisso Ambiental.
III - A execução dos plantios deverá ser realizada até o final das 
obras e antes da obtenção do Certificado de Conclusão.

 DEPTO DE PARQUES E ÁREAS VERDES
 Despacho interno SVMA/CGPABI Nº 046989067 - 

Despacho N° 153 - SEI 6027.2021/0007970-1 - DGPU 
- Interessado : Parque do Povo Assunto : Supressão 
de 10 (dez) exemplares arbóreos sendo, 01 (um) Ficus 
elastica, 02 (dois) Mortas, 06 (seis) Ligustrum lucidum e 
01 (um) Spathodea campanulata I. No uso das atribuições 
que me foram conferidas por lei e na manifestação técnica 
do DGPU, AUTORIZO, em caráter excepcional a supressão de 
10 (dez) exemplares arbóreos sendo 01 (um) Ficus elastica, 
02 (dois) Mortas, 06 (seis) Ligustrum lucidum e 01 (um) 

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

O projeto atende a pontuação de Quota ambiental prevista 
na Lei 16.402/16, com redução 39,137% de área permeável, 
conforme de Planilha de Quota Ambiental analisada documento 
SEI 042931901.As plantas aprovadas se encontram nos docu-
mentos SEI: PSP 042931838 e PCA 042931769 do processo SEI 
6027.2021/0000842-1.

Por impossibilidade de alternativa locacional aprova-
mos 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 Técnica da CLA para as providências 

necessárias.
São Paulo, 30 de junho de 2021.
 SEI nº 6027.2021/0007359-2 Interessado: D.F.Assunto: 

Solicitação de autorização para manejo de vegetação arbó-
rea em decorrência de Projeto para Construção de Conjunto 
Residencial Horizontal – R2h-3 – ZER-1 – PA 05, localizado 
na Rua Dom Tomás Costa e Lima, n° 122 – Jardim Morumbi, 
CEP: 05692-020, 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 conside-
rando os termos do PARECER TÉCNICO AMBIENTAL N° 130/
CLA/DCRA/GTMAPP/2021, doc. 046806552 e seu respectivo 
Projeto de Compensação Ambiental - PCA, constantes no pro-
cesso administrativo SEI n° 6027.2021/0007359-2, AUTORIZO 
o manejo arbóreo, como razão de decidir, observadas as demais 
formalidades legais e administrativas pertinentes, conforme 
os seguintes termos: Densidade arbórea inicial: 64 (sessenta e 
quatro); Densidade arbórea final: 64 (sessenta e quatro) Corte 
de: 21 (vinte e um) árvores exóticas; Corte de: 06 (seis) árvores 
nativas; Preservadas: 37 (trinta e sete) exemplares arbóreos; 
Plantio Interno de: 27 (vinte e sete) mudas DAP 3,0 cm, acom-
panhada de respectivos tutores, de espécies nativas do Estado 
de São Paulo, padrão DEPAVE; Mudas para Deliberação CCA: 
711 (setecentos e onze) mudas DAP 3,0 cm, acompanhada de 
respectivos tutores, de espécies nativas do Estado de São Paulo, 
padrão DEPAVE, as quais deverão ser recolhidas ao Fundo espe-
cial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FEMA, 
conforme Reunião da CCA de 2021. Intervenção em Patrimônio 
Ambiental;

Observações: O projeto está isento à implantação de calça-
da verde conforme Decreto n° 59.671/2020, de acordo com a 
largura inferior à 2,0m² como especificado na PCA.

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, conforme planilha de Quota Ambiental analisada 
em DOC 045902094 do processo SEI

6027.2021/0007359-2. As plantas aprovadas se encontram 
nos documentos SEI: PSP 046801681 e PCA 046801628 do 
processo SEI 6027.2021/0007359-2.

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 final 
das obras e antes da obtenção do Certificado de Conclusão.

SEI nº 6027.2020/0004653-4 Interessado: TENDA NE-
GÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. Assunto: Solicitação de manejo 
de vegetação em decorrência de construção de conjunto resi-
dencial - plano integrado / HIS 2 / ZC-/ PA7, localizado na Aveni-
da Escola Politécnica, s/n, Lote 03, Rio Pequeno, São Paulo - SP. 
Contribuintes: 0160.084.0001-0 e 160.084.002-9. 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 Di-

extensão operacional da linha 2-Verde-Trecho Oratório-Cidade 
Tiradentes - Praça Canteiro - PA 12 - 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 Técni-
co Ambiental n  50/CLA/DCRA/GTMAPP/2021, em SEI 
040657972 e seu respectivo Projeto de Compensação Ambien-
tal - PCA, bem como manifestação da Coordenação de Licen-
ciamento Ambiental, constantes no processo administrativo 
SEI 6027.2020/0013152-3, AUTORIZO o manejo arbóreo, como 
razão de decidir, observadas as demais formalidades legais e 
administrativas pertinentes, conforme os seguintes termos:

Densidade arbórea inicial: 04;
Densidade arbórea final: 04;
Corte de: 01 (uma) árvore nativa;
Preservadas: 03 (três) exemplares;
Plantio na calçada de: 01 (uma) muda com DAP 5,0 cm, 

acompanhada de tutor, de espécies nativas do Estado de São 
Paulo, padrão DEPAVE.

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 Técnica da CLA para as providências 

necessárias.
EDUARDO DE CASTRO
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

- SVMA
SEI nº 6027.2020/0004062-5
Interessado: BASKERVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBI-

LIÁRIOS LTDA.
Assunto: Solicitação de autorização para manejo de ve-

getação arbórea em decorrência de Projeto para Construção 
de Edifício de Uso Misto - R2v-3/nR1-12/nR1-3/nR1-6/nR2-2/
nR2-12 - ZC- PA05, localizada na Rua Cerro Cora, n° 2.123 x 
Rua Coelho de Carvalho, n°351, Alto da Lapa, CEP: 04041-004, 
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 TÉCNI-
CO AMBIENTAL N° 011/CLA/DCRA/GTMAPP/2021, doc. 
038317026 e seu respectivo Projeto de Compensação Am-
biental - PCA, constantes no processo administrativo SEI n° 
6027.2020/0004062-5, AUTORIZO o manejo arbóreo, como 
razão de decidir, observadas as demais formalidades legais e 
administrativas pertinentes, conforme os seguintes termos:

Densidade arbórea inicial: 94 (noventa e quatro);
Densidade arbórea final: 94 (noventa e quatro)
Corte de: 50 (cinquenta) árvores exóticas;
Corte de: 22 (vinte e dois) árvores nativas;
Remoção de árvores mortas: 02 (duas) mudas;
Cadastradas na calçada: 04 (quatro) exemplares arbó-

reos;
Preservadas: 11 (onze) exemplares arbóreos;
Transplante interno de: 05 (cinco) exemplares arbóreos;
Plantio Interno de: 57 (cinquenta e sete) mudas DAP 3,0 

cm, acompanhada de respectivos tutores, de espécies nativas 
do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE;

Plantio na calçada de: 19 (dezenove) mudas DAP 3,0 cm, 
acompanhada de respectivos tutores, de espécies nativas do 
Estado de São Paulo, padrão DEPAVE;

Mudas para Deliberação CCA: 457 (quatrocentos e cin-
quenta e sete) mudas DAP 3,0 cm, acompanhada de respectivos 
tutores, de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão 
DEPAVE, as quais deverão ser recolhidas ao Fundo especial do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEMA, confor-
me Reunião da CCA de 2021.

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.

O manejo arbóreo em passeio público deverá ser realizado 
pela Subprefeitura, mediante recolhimento de preço público.

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 projeto atende a pontuação da Quota Ambiental prevista 
na Lei nº 16.402/16, com redução de 40,44% da área permeá-
vel, conforme planilha de Quota Ambiental analisada em DOC 
038203757 do processo SEI 6027.2020/0004062-5.

As plantas aprovadas se encontram nos documen-
tos SEI: PSP 038157234 e PCA 038157131 do processo SEI 
6027.2020/0004062-5.

Por impossibilidade de alternativa locacional, aprova-
mos 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 Técnica da CLA para as providências 

necessárias.
São Paulo, 30 de junho de 2021.
SEI nº 6027.2021/0000842-1
Interessado: ORLANDO INVESTIMENTOS EMPREENDI-

MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Assunto: Solicitação de autorização para manejo de vege-

tação arbórea, em decorrência de Construção de Edifício de Uso 
Misto/R2V-2/nR1-12/nR1-3/ZEU/PA 5, localizado na Rua Arruda 
Alvim, n°s 239/243, 249/251/253, 277 e Rua Cardeal Arcoverde, 
n°s 180, 182,184, 186,202, Pinheiros, CEP: 05410-020/05408-
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 LAUDO DE AVA-
LIAÇÃO AMBIENTAL MODIFICATIVO N°25/CLA/DCRA/
GTMAPP/2021, doc. 043093970 e seu respectivo Projeto 
de Compensação Ambiental - PCA, constantes no processo 
administrativo SEI n° 6027.2021/0000842-1, AUTORIZO o 
manejo arbóreo, como razão de decidir, observadas as demais 
formalidades legais e administrativas pertinentes, conforme os 
seguintes termos:

Densidade arbórea inicial: 08 (oito);
Densidade arbórea final: 15 (quinze)
Corte de: 02 (dois) árvores exóticas;
Cadastradas na calçada: 06 (seis) exemplares arbóreos;
Plantio Interno de: 09 (nove) mudas DAP 3,0 cm, de es-

pécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE;
Implantação de calçada verde;
Observações:
O projeto indica atendimento ao Decreto n° 59671/20, 

pela implantação de calçada verde conforme especificado na 
PCA aprovada. Quanto ao manejo dos exemplares n°83 e 84, 
por se tratarem de árvores de calçada, a execução do corte é 
amparada pelos artigos 12, itens I e 15, § 2º da Lei 10.365/87.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

em R$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c-b)

RECEITAS CORRENTES (I) 16.798.872,00                           20.464.942,86                                 10.743.854,24                           9.721.088,62-                  
RECEITA PATRIMONIAL 7.624.400,00                             11.238.281,11                                 6.317.639,82                             4.920.641,29-                  

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 5.727.000,00                                  7.845.450,55                                         4.068.156,02                                  3.777.294,53-                      
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PUBLICOS 
EM ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO 263.400,00                                     259.084,52                                            -                                                   259.084,52-                         

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.634.000,00                                  3.133.746,04                                         2.249.483,80                                  884.262,24-                         
TRANSFERENCIAS CORRENTES -                                               25.232,95                                         25.232,95                                   -                                   

TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS -                                                   25.232,95                                              25.232,95                                       -                                       
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.174.472,00                             9.201.428,80                                   4.400.981,47                             4.800.447,33-                  

MULTAS E JUROS DE MORA 542.000,00                                     358.359,43                                            189.119,86                                     169.239,57-                         
RECEITA DA DIVIDA ATIVA -                                                   1.906.559,48                                         1.906.559,48                                  -                                       
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 8.632.472,00                                  6.936.509,89                                         2.305.302,13                                  4.631.207,76-                      

RECEITA DE CAPITAL (II) 5.320.596,00                             5.308.146,23                                   -                                               5.308.146,23-                  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO -                                               -                                                     -                                               -                                   

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -                                                   -                                                         -                                                   -                                       
ALIENAÇÃO DE BENS 999.600,00                                 987.565,23                                       -                                               987.565,23-                     

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS -                                                   -                                                         -                                                   
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 999.600,00                                     987.565,23                                            -                                                   987.565,23-                         

AMOTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS -                                               -                                                     -                                               
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.320.000,00                             4.320.000,00                                   -                                               4.320.000,00-                  

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -                                                   -                                                         -                                                   
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 4.320.000,00                                  4.320.000,00                                         -                                                   4.320.000,00-                      

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 996,00                                        581,00                                              -                                               581,00-                             
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL -                                                   -                                                         -                                                   
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS 996,00                                             581,00                                                   -                                                   581,00-                                 

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) -                                               -                                                     -                                               -                                   

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III) 22.119.468,00                           25.773.089,10                                 10.743.854,24                           15.029.234,86-                

REFINANCIAMENTO (V) -                                               -                                                     -                                               -                                   

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) 22.119.468,00                           25.773.089,10                                 10.743.854,24                           15.029.234,86-                

DÉFICIT (VII) -                                               -                                                     -                                               

TOTAL (VIII) = (VI+VII) 22.119.468,00                           25.773.089,10                                 10.743.854,24                           15.029.234,86-                

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS 
ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO

-                                               -                                                     -                                               -                                   

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução 
Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
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