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Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, visan-
do à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 Portaria DAF 14/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização do Contrato/ empenho 2017NE00047 
(Processo SDECTI 53/2017), com a Empresa 
Telefônica Brasil S/A

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Lucas Maia Zilioli, portador 
do RG 32.589.500-4 e do CPF 330.048.288-71, na qualidade 
de fiscal, e Alaim José Barbosa, portador do RG 17.902.589-2 e 
do CPF 082.945.538-83, na qualidade de suplente, para acom-
panhamento e fiscalização da execução do Contrato/ empenho 
2017NE00047, emitido em 17-02-2017, com a Empresa Telefô-
nica Brasil S.A, visando à prestação de serviços de instalação de 
infraestrutura e operação do serviço telefônico fixo comutado 
(STFC), na modalidade local.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 Portaria DAF 12/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do empenho DAF 2017NE00003 
(Processo SDECTI 414/16), com a empresa 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Alaim José Barbosa, portador 
do RG 17.902.589-2 e do CPF 082.945.538-83, na qualidade 
de fiscal, e Lucas Maia Zilioli, portador do RG 32.589.500-4 
e do CPF 330.048.288-71, na qualidade de suplente, para 
acompanhamento e fiscalização da execução do Empenho DAF 
2017NE00003, emitido em 30-01-2017, com a empresa Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, visando à 
prestação de serviços de fornecimento de água e/ou esgotos.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos à 01-03-2017.

 Portaria DAF 10/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do Contrato SDECTI DAF 06/2016 
(Processo SDECTI 74/2016), com a Empresa Kali 
Propaganda e Publicidade Eireli - EPP

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Lucas Maia Zilioli, portador 
do RG 32.589.500-4 e do CPF 330.048.288-71, na qualidade de 
fiscal, e Éder Rafael dos Santos, portador do RG 40.108.000-6 e 
do CPF 312.130.128-48, na qualidade de suplente, para acom-
panhamento e fiscalização da execução do Contrato SDECTI 
DAF 06/2016, firmado em 27-07-2016, com a Empresa Kali 
Propaganda e Publicidade Eireli - EPP, visando à prestação de 
serviços de publicação de avisos de editais de licitação e demais 
tipos de atos públicos.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 Portaria DAF 06/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do Contrato SDECTI 9912383267 
(Processo SDECTI 144/2015), com a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Lucas Maia Zilioli, portador 
do RG 32.589.500-4 e do CPF 330.048.288-71, na qualidade 
de fiscal, e Alaim José Barbosa, portador do RG 17.902.589-2 e 
do CPF 082.945.538-83, na qualidade de suplente, para acom-
panhamento e fiscalização da execução do Contrato SDECTI 
9912383267, firmado em 02-09-2015, com a Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos - CORREIOS, visando à prestação de ser-
viços e venda de produtos conforme especificado em contrato.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CONSELHO SUPERIOR

 Comunicado
Relatório da Administração
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) é uma das principais agências de fomento à pesquisa 
científica e tecnológica do país. Sua atuação se dá por meio da 
concessão de auxílios a pesquisa e bolsas em todas as áreas 
do conhecimento e do financiamento de atividades de apoio 
à investigação, ao intercâmbio e à divulgação da ciência e da 
tecnologia em São Paulo. A seleção das propostas é feita com 
base em pareceres emitidos por especialistas e cientistas de 
instituições de pesquisa brasileiras ou estrangeiras, ou ainda de 
empresas, de forma objetiva e seguindo o critério de mérito. Essa 
metodologia de seleção (peer review) é adotada pelas principais 
agências de fomento do mundo.

A FAPESP destaca-se como indutora das pesquisas em 
áreas estratégicas para o Estado de São Paulo e para o país e, 
ao mesmo tempo, cruciais para o avanço da ciência. O fomento 
a projetos é feito nos programas especiais ou voltados para a 
inovação tecnológica, que concentram pesquisas com objetivos 
ambiciosos sobre temas mais recentes no cenário da pesquisa 
acadêmica internacional, como mudanças climáticas, biodiver-
sidade, bioenergia e a aplicação da genômica ao estudo de 
doenças endêmicas.

Para realizar sua missão, a FAPESP conta com recursos 
assegurados pela Constituição Paulista, que lhe destina 1% da 
receita tributária do Estado de São Paulo (excluída a parcela de 
transferência aos Municípios), e cujo repasse tem sido histori-
camente cumprido pelo governo. A Fundação tem autonomia 
administrativa garantida pela Constituição Estadual.

Ingresso de Recursos
A FAPESP contabilizou ingresso de R$ 1,058 bilhão origi-

nado do Tesouro do Estado. Os valores transferidos pelo Estado 
foram complementados com receitas próprias, num total de R$ 
79 milhões, com a revenda de títulos, no valor de R$ 90 milhões 
e com o ingresso de R$ 76 milhões originados de convênios com 
o Governo Federal.

Com as receitas próprias, foi possível a cobertura de parte 
dos investimentos em amparo à pesquisa (bolsas e auxílios) e 
da totalidade das despesas de capital e custeio institucional.

Evolução das Transferências do Estado
Os recursos transferidos aumentaram, em termos nominais, 

1,2% de 2015 para 2016 e em 4,7% de 2014 para 2015, abaixo 
portanto da inflação, como reflexo da queda em termos reais da 
receita tributária do Estado de São Paulo.

Artigo 1° - Designar o servidor Alaim José Barbosa, portador 
do RG 17.902.589-2 e do CPF 082.945.538-83, na qualidade 
de fiscal, e Lucas Maia Zilioli, portador do RG 32.589.500-4 e 
do CPF 330.048.288-71, na qualidade de suplente, para acom-
panhamento e fiscalização da execução do Contrato SDECTI 
024/2013, firmado em 18-09-2013, com a empresa Inovação 
Comércio e serviços Ltda EPP, visando à prestação de serviços 
de copeiragem com fornecimento de mão de obra.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 Portaria DAF 12/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do empenho DAF 2017NE00003 
(Processo SDECTI 414/16), com a empresa 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Alaim José Barbosa, portador 
do RG 17.902.589-2 e do CPF 082.945.538-83, na qualidade 
de fiscal, e Lucas Maia Zilioli, portador do RG 32.589.500-4 
e do CPF 330.048.288-71, na qualidade de suplente, para 
acompanhamento e fiscalização da execução do Empenho DAF 
2017NE00003, emitido em 30-01-2017, com a empresa Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, visando à 
prestação de serviços de fornecimento de água e/ou esgotos.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 Portaria DAF 17/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização do Contrato/ empenho 2017NE00046 
(Processo SDECTI 47/2017), com a Empresa a 
Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Lucas Maia Zilioli, portador 
do RG 32.589.500-4 e do CPF 330.048.288-71, na qualidade de 
fiscal, e Éder Rafael dos Santos, portador do RG 40.108.000-6 e 
do CPF 312.130.128-48, na qualidade de suplente, para acom-
panhamento e fiscalização da execução do Contrato/ empenho 
2017NE00046, emitido em 17-02-2017, com a Empresa a 
Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda, visando à prestação de 
serviços de confecção e fornecimento de jornal impresso.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

 Portaria DAF 01/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do Contrato SDECTI GS 039/2014 
(Processo SDECTI 147/14 - 4º Volume), com a 
Empresa Gocil Serviços Gerais Ltda

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Alaim José Barbosa, portador 
do RG 17.902.589-2 e do CPF 082.945.538-83, na qualidade de 
fiscal, e Francisco Giorgio Zamith, portador do RG 5.852.775-8 e 
do CPF 978.289.988-72, na qualidade de suplente, para acom-
panhamento e fiscalização da execução do Contrato SDECTI 
GS 039/2014, firmado em 08-12-2014, com a empresa Gocil 
Serviços Gerais Ltda, visando à prestação de serviços de limpe-
za, asseio e conservação predial, bem como de manutenção e 
conservação de jardins.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 Portaria DAF 02/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do Contrato SDECTI GS 004/2014 
(Processo SDECTI 459/13), com a empresa Dunbar 
Serviços de Segurança Eireli, atual denominação 
da Alphagama Segurança e Vigilância Eireli

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Alaim José Barbosa, portador 
do RG 17.902.589-2 e do CPF 082.945.538-83, na qualidade de 
fiscal, e Francisco Giorgio Zamith, portador do RG 5.852.775-8 e 
do CPF 978.289.988-72, na qualidade de suplente, para acompa-
nhamento e fiscalização da execução do Contrato SDECTI SDEC-
TI 004/2014, firmado em 01-05-2014, com a empresa Dunbar 
Serviços de Segurança Eireli, atual denominação da Alphagama 
Segurança e Vigilância Eireli, visando à prestação de serviços 
de vigilância/ segurança patrimonial com ronda motorizada e 
vigilância eletrônica.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 Portaria DAF 03/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamen-
to e fiscalização do Contrato SDECTI 012/2014 
(Processo SDECTI 76/2014), com a empresa 
Brasfilter Indústria e Comércio Ltda

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Alaim José Barbosa, portador 
do RG 17.902.589-2 e do CPF 082.945.538-83, na qualidade de 
fiscal, e Lucas Maia Zilioli, portador do RG 32.589.500-4 e do 
CPF 330.048.288-71, na qualidade de suplente, para acompa-
nhamento e fiscalização da execução do Contrato SDECTI GS 
012/2014, firmado em 09-06-2014, com a empresa Brasfilter 
Indústria e Comércio Ltda, visando à prestação de serviços de 
Locação de equipamentos para filtragem e purificação de água 
para abastecer imóveis da SDECTI, com instalação e manuten-
ções preventiva e corretiva.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 Portaria DAF 13/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do empenho DAF 2017NE00002 
(Processo SDECTI 418/16), com a empresa 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São 
Paulo S/A

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Alaim José Barbosa, portador 
do RG 17.902.589-2 e do CPF 082.945.538-83, na qualidade de 
fiscal, e Lucas Maia Zilioli, portador do RG 32.589.500-4 e do 
CPF 330.048.288-71, na qualidade de suplente, para acompa-
nhamento e fiscalização da execução do contrato/ empenho 
DAF 2017NE00002, emitido em 30-01-2017, com a empresa 

Objeto: “Caminhada do Tango”, na Praça Cívica, Biblioteca 
Latino-Americana e Praça da Sombra.

Período: 02-04-2017, das 16h às 21h
Data da Assinatura: 27-03-2017

 Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Portaria DAF 07/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização do Contrato SDECTI 02/2016 (Processo 
SDECTI 25/2016), com a Empresa Telefônica Brasil 
S/A

O Diretor responsável pelo expediente do 
Departamento de Administração e Finanças 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Lucas Maia Zilioli, portador 
do RG 32.589.500-4 e do CPF 330.048.288-71, na qualidade 
de fiscal, e Alaim José Barbosa, portador do RG 17.902.589-2 e 
do CPF 082.945.538-83, na qualidade de suplente, para acom-
panhamento e fiscalização da execução do Contrato SDECTI 
02/2016, firmado em 03-05-2016, com a Empresa Telefônica 
Brasil S.A, visando à prestação de serviços de telefonia móvel 
pessoal (SMP), com fornecimento de aparelhos telefônicos 
móveis em regime de comodato.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos à 01-03-2017.

 Portaria DAF 08/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do Contrato 13577079 (Processo 
SDECTI 119/2014), com a empresa Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Alaim José Barbosa, portador 
do RG 17.902.589-2 e do CPF 082.945.538-83, na qualidade 
de fiscal, e Lucas Maia Zilioli, portador do RG 32.589.500-4 e 
do CPF 330.048.288-71, na qualidade de suplente, para acom-
panhamento e fiscalização da execução do Contrato SDECTI 
13577079, firmado em 30-05-2014, com a empresa Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, visando à presta-
ção de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos à 01-03-2017.

 Portaria DAF 09/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do Contrato SDECTI GS 002/2015 
(Processo SDECTI 002/2015), com a Empresa 
Telefônica Brasil S/A

O Diretor responsável pelo expediente do 
Departamento de Administração e Finanças 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Lucas Maia Zilioli, portador 
do RG 32.589.500-4 e do CPF 330.048.288-71, na qualidade de 
fiscal, e Alaim José Barbosa, portador do RG 17.902.589-2 e do 
CPF 082.945.538-83, na qualidade de suplente, para acompa-
nhamento e fiscalização da execução do Contrato SDECTI GS 
002/2015, firmado em 28-08-2015, com a Empresa Telefônica 
Brasil S/A, visando à prestação de serviços de instalação de 
infraestrutura e operação do serviço telefônico fixo comutado 
(STFC), na modalidade local.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 Portaria DAF 10/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do Contrato SDECTI DAF 06/2016 
(Processo SDECTI 74/2016), com a Empresa Kali 
Propaganda e Publicidade Eireli - EPP

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Lucas Maia Zilioli, portador 
do RG 32.589.500-4 e do CPF 330.048.288-71, na qualidade de 
fiscal, e Éder Rafael dos Santos, portador do RG 40.108.000-6 e 
do CPF 312.130.128-48, na qualidade de suplente, para acom-
panhamento e fiscalização da execução do Contrato SDECTI 
DAF 06/2016, firmado em 27-07-2016, com a Empresa Kali 
Propaganda e Publicidade Eireli - EPP, visando à prestação de 
serviços de publicação de avisos de editais de licitação e demais 
tipos de atos públicos.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos à 01-03-2017.

 Portaria DAF 11/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização do empenho DAF 2017NE00004 
(Processo SDECTI 417/16), com a empresa 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Alaim José Barbosa, portador 
do RG 17.902.589-2 e do CPF 082.945.538-83, na qualidade 
de fiscal, e Lucas Maia Zilioli, portador do RG 32.589.500-4 
e do CPF 330.048.288-71, na qualidade de suplente, para 
acompanhamento e fiscalização da execução do Empenho DAF 
2017NE00004, emitido em 30-01-2017, com a empresa Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, visando à 
prestação de serviços de fornecimento de água e/ou esgotos.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 Portaria DAF 04/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamen-
to e fiscalização do Contrato DAF 08/2016 
(Processo SDECTI 196/2016), com a empresa LDC 
Consultoria empresarial Ltda - ME

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Alaim José Barbosa, portador 
do RG 17.902.589-2 e do CPF 082.945.538-83, na qualidade 
de fiscal, e Lucas Maia Zilioli, portador do RG 32.589.500-4 
e do CPF 330.048.288-71, na qualidade de suplente, para 
acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato 
SDECTI DAF 08/2016, firmado em 01-12-2016, com a empresa 
LDC consultoria empresarial Ltda - ME, visando à prestação de 
serviços de recepção.

Artigo 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-03-2017.

 Portaria DAF 05/2017, de 30-03-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização do Contrato DAF 024/2013 (Processo 
SDECTI 268/2013), com a empresa Inovação 
Comércio e serviços Ltda - EPP

O Diretor responsável pelo expediente do Departamento 
de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Resolve:

Comunicado: Considerando que o imóvel em questão até o 
presente momento não é um imóvel tombado pelo Condephaat, 
não se encontra inserido em área envoltória de bem tombado 
pelo Condephaat e não está em estudo de tombamento por este 
órgão, as intervenções a serem nele realizadas estão isentas da 
aprovação deste órgão. Esclareça-se que a presente informação 
não isenta o interessado da necessidade de consulta aos demais 
órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 67411
Interessado: Itaú Unibanco Sa
Referente ao imóvel localizado na: Avenida Pacaembu, 

1306, Pacaembu - São Paulo/SP
Comunique-se: Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado: a) Nova planta de arquitetura, representando 
as áreas ajardinadas sobre terra do lote, de acordo com o projeto 
aprovado anteriormente, no Processo 62228/10, uma vez que 
a vegetação é tombada como bem aderente e não deverá ser 
diminuída e substituída por concregrama.

Processo 71308
Interessado: Maria Claudia de Almeida
Referente ao imóvel localizado na: Rua Engenheiro Edgar 

Egídio de Souza, 510, Pacaembu - São Paulo/SP
Comunique-se: Informamos que a planta intitulada “Regu-

larização” (folha única) não é igual à aprovada pelo Egrégio 
Colegiado do Condephaat para este imóvel. As informações 
no projeto aprovado sobre área permeável (195,00 m²), área 
impermeável (419,90 m²) e jardins (190,00 m²) não conferem 
com a nova planta apresentada, que indica área impermeável 
de 424,90 m² e área permeável de 190,00 m². Para aposição de 
assinatura e carimbos deste Conselho, deverão ser apresentadas 
plantas idênticas às aprovadas neste Processo.

Processo 76613
Referente ao imóvel localizado na: Rua Venceslau Flexa, 55, 

Jardim Paulistano - São Paulo/SP
Comunique-se: Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado:
a) Para completo atendimento ao item 7, §1º, artigo 3º da 

Resolução SC 02/86, que trata do levantamento das árvores exis-
tentes no lote e na calçada, falta apresentar as fotos das árvores 
existentes no recuo de fundo e na calçada, uma vez que foi 
protocolada apenas a foto da árvore existente no recuo lateral.

Processo 77589
Interessado: Tourisme & Performance Eventos e Serviços 

Eirelli
Referente ao imóvel localizado na: Rua Projetada/, 222, 

Praia da Fazenda - Ubatuba/SP - SP
Comunique-se: Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado:
a) Esclarecer quais intervenções serão realizadas, uma vez 

que a solicitação é de reforma e o projeto indica “Estudo Preli-
minar – Projeto Residencial”.

b) No projeto, deverão estar indicadas, através de legenda 
adequada, as áreas ou paredes a serem construídas, demolidas 
e as regulares existentes a serem mantidas.

c) Esclarecer se haverá supressão de vegetação nativa. Em 
caso afirmativo, a autorização deverá ser solicitada à Cetesb.

Processo 78037
Interessado: Ercília Maria Longo Bueno
Referente ao imóvel localizado na: Avenida Sumaré, 

1529/1541, Perdizes - São Paulo/SP
Comunique-se: Esclarecemos que os projetos são ana-

lisados com base na resolução de tombamento (Resolução 
SC 08/91), na legislação vigente naquela data (1991) e nas 
restrições contratuais da loteadora, quando houver. As situações 
comprovadamente existentes em data anterior ao tombamento 
podem ser aceitas.

Os lotes em questão se inserem no tombamento do Bairro 
do Pacaembu e não pertencem ao loteamento original da Cia. 
Loteadora City e devem, portanto, atender ao estabelecido pela 
Resolução SC-08/91 e à legislação municipal vigente em 1991.

A regularização da edificação existente, construída no meio 
de dois lotes, não seria passível de aprovação porque seria como 
se aprovássemos o projeto de duas casas geminadas com recuo 
em apenas um dos lados o que não é permitido pela Resolução 
SC 08/91.

Processo 78099
Interessado: Faculdades Metropolitanas Educacionais Uni-

das
Referente ao imóvel localizado na: Rua Fagundes, 97, Liber-

dade - São Paulo/SP
Comunicado: A pedido do interessado, fica concedido o 

prazo de trinta dias, a contar da publicação deste no D.O, - para 
atendimento do "comunique-se" referente à apresentação 
das plantas revisadas, conforme publicado no Diário Oficial do 
Estado em 22-02-2017.

Processo 78241
Interessado: José Otávio Soares de Mello
Referente ao imóvel localizado na: Avenida Nove de Julho 

3952 (Esquina com Praça das Guianas), 3952, Jardim América 
- São Paulo/SP

Comunique-se: Para prosseguimento da instrução deverá 
ser apresentado:

a) Refazer o projeto, atendendo às diretrizes específicas 
para o Jardim América referentes aos recuos frontal, lateral e 
de fundos, ou comprovar a existência da edificação na sua atual 
forma antes da data do tombamento, por meio de planta apro-
vada ou laudo baseado em levantamento aerofotogramétrico 
antes de janeiro de 1986.

b) Apresentar levantamento fotográfico individual das 
árvores existentes no lote, com a discriminação de seu nome 
vulgar ou científico.

c) O recuo frontal deverá ter 20% de sua área ajardinada, 
além de conter um elemento arbóreo a cada 25m² desse recuo 
frontal, pois o imóvel está localizado em via corredor.

Processo 78282
Interessado: Patrick Jacques Christiaan Louis Aerts
Referente ao imóvel localizado na: Rua Principal, Lote 06, 

Quadra 38, S/N, Loteamento Balneário Praia Branca - Guarujá/SP
Comunique-se: Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado:
a)Documento que atesta que o projeto foi aprovado no 

Loteamento Prainha Branca, Sítio Tijucopava, situado na área 
tombada da Serra do Guararu, Guarujá.

Processo 78309
Interessado: Marina Massi Daniel
Referente ao imóvel localizado na: Rua Desembargador 

Vicente Penteado, 267, Jardins - São Paulo/SP
Comunique-se: Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado:
a) Adequação do projeto ao estabelecido para o bairro 

tombado, uma vez que não foi observado o recuo lateral mínimo 
de 3m em ambos os lados na área a ser construída acima do 
segundo pavimento (denominada em planta “cobertura”).

b) Detalhar, em planta, o fechamento do lote. Esclarecemos 
que os muros com altura até 2m poderão ser contínuos e que 
entre 2m até o limite máximo de 3m deverão ter 50% de sua 
superfície vazada.

c) Lembramos que a demolição pretendida, de acordo com 
o item 2, §1º, artigo 3º da Resolução SC-02/86, deverá ser objeto 
de deliberação do Egrégio Colegiado do Condephaat.

 FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA 
LATINA

 Termo de Autorização
Termo de Autorização de Uso 012/2017
Processo 78/2017
TAU 12/2017
Outorgante: Fundação Memorial da América Latina.
Outorgada: Corpus Comercial Distribuidora de Almofadas 

Térmicas Ltda-Me.
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