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PORTARIA 1, DE 7 DE JANEIRO DE 2004.
MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Nomear, para comporem a Diretoria Executiva da Empresa
Municipal de Urbanização - EMURB, na qualidade, respetivamente, de Presidente, Vice-Presidente, Diretora Financeira,
Diretor de Obras, Diretor de Desenvolvimento e Diretor Administrativo, os senhores NADIA SOMEKH, ANTONIO
CARLOS REA, CLÁUDIA CASTELLO BRANCO LIMA,
DARIO NORBERTO BERGAMO, MARCOS QUEIROGA
BARRETO e LUIZ ANTONIO POLETTO, de acordo com o
disposto no art. 10, parágrafo 3º, dos Estatutos da Empresa,
aprovados pelo Dec. 12.579/76, com a nova redação conferida
pelo Dec. 29.902/91.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 7 de
janeiro de 2004, 450º da fundação de São Paulo.
MARTA SUPLICY, Prefeita

PORTARIA 2, DE 7 DE JANEIRO DE 2004.
MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Exonerar, a partir de 5.1.2004, o senhor DERNAL OLIVEIRA
SANTOS, reg. func. 696.679.9, do cargo de Chefe de Gabinete, referência DAS-15, da Secretaria Municipal de Transportes.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 7 de
janeiro de 2004, 450º da fundação de São Paulo.
MARTA SUPLICY, Prefeita

PORTARIA 3, DE 7 DE JANEIRO DE 2004.
MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 160 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo;
CONSIDERANDO as exigências legais para obtenção do Alvará de Autorização Especial, para os locais onde serão realizados os bailes e eventos carnavalescos;
CONSIDERANDO que as reformas ou adaptações desses locais, especialmente para a ocasião referida, normalmente não
observam as condições mínimas de segurança de uso exigidas;
CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público a fiscalização
desses locais quanto à segurança de uso, objetivando eliminar
os riscos decorrentes de reformas e adaptações precárias para
eventos de carnaval;
CONSIDERANDO que essas situações podem caracterizar
risco iminente, com a possibilidade de ocorrência de incêndio,
por utilização, em excesso, de material de fácil combustão e
por adaptações precárias nas instalações elétricas, em desacordo com as Normas Técnicas Oficiais (ABNT);
CONSIDERANDO a possibilidade de ocorrência de pânico,
por excesso de lotação e pelo fato das rotas de saída (corredores, escadas, portas e circulação em geral) se apresentarem
insuficientes e/ou obstruídas, bem como pela ausência ou insuficiência de iluminação de emergência e de sinalização indicativa da saída;
CONSIDERANDO as determinações do Dec. 27.820, de 14 de
junho de 1989, que dispõe sobre a segurança de uso de Estádios, Ginásios de Esportes e similares, respeitadas as disposições do Dec. 32.329, de 23 de setembro de 1992;
CONSIDERANDO os riscos decorrentes da construção de edi-
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nião, implantação e/ou utilização de edificação ou equipamento transitório, deverá ser requerido a AUTORIZAÇÃO
ESPECIAL, conforme item 5 da presente Portaria.
4 - Somente será concedida a AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
para os locais cujos pedidos tenham sido formulados no prazo
previsto no item 2 supra e que atendam a todas as exigências
desta Portaria, assim como a legislação de Parcelamento, Uso
e Ocupação do Solo.
5 - Para a expedição da AUTORIZAÇÃO ESPECIAL, o requerimento deverá ser instruído com as seguintes informações
e documentos:
a) requerimento devidamente preenchido juntamente com documentos de identificação do responsável pelo evento;
b) cópias do título de propriedade ou comprovante de posse
ou, se for o caso, cópia do contrato ou documento autorizando
o responsável pelo evento a utilizar a área;
c) cópia do IPTU;
d) guia de arrecadação quitada, referente ao preço do serviço
público;
e) memorial descritivo do evento contendo: identificação do
objetivo, datas da realização e horários (início e término), público estimado, identificação do imóvel, descrição das estruturas a serem montadas, dos equipamentos a serem instalados
e descrição da organização da segurança;
f) cópias das peças gráficas descritivas necessárias ao perfeito
entendimento do pedido de autorização;
g) cálculo da lotação, conforme Anexo 17 do Dec. 32.329/92,
assinado por profissional habilitado;
h) providências relativas a sanitários, estacionamento de veículos e acesso às pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida;
i) identificação das empresas e profissionais responsáveis
pelos projetos e pela organização do evento;
j) comunicações do evento protocoladas junto à CET - Cia de
Engenharia de Tráfego e à Polícia Militar do Estado de São
Paulo;
k) anuência do CECOM , da Secretaria Municipal da Saúde.
6 - O atendimento as exigências técnicas constantes desta Portaria deverá ser comprovado por atestados técnicos ou termos
de compromisso técnico firmado por empresas ou profissionais devidamente habilitados, acompanhados da Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART respectiva, junto ao
CREA/SP.
6.1 - Deverão ser apresentados os seguintes atestados ou
termos de compromisso técnico:
a) estabilidade das edificações, instalações e equipamentos, inclusive coberturas, arquibancadas, palcos, torres de equipamentos, painéis, mobiliários, gradis e elementos decorativos;
b) regularidade das instalações elétricas pertencentes ao
evento, bem como aos sistemas de aterramento incluídas na
NBR 5410/ABNT e a proteção contra descargas atmosféricas
(SPDA), de acordo com a NBR 5419/ABNT;
c) adequação e funcionamento do sistema de segurança;
d) brigada de combate a incêndio e pânico, contendo a relação
dos componentes e equipes de plantão nos dias do evento;
e) atendimento à Lei 11.345/93 e à NBR 9050/ABNT.
6.2 - A comprovação do perfeito funcionamento dos equipamentos do sistema de segurança contra incêndios se dará por
atestado, termo de compromisso ou pelo Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros - AVCB, referente aos equipamentos utilizados no evento, devidamente atualizado.
7 - A AUTORIZAÇÃO ESPECIAL exigida nesta Portaria de-
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tação às normas de segurança;
II - Não tenham sido implantadas edificações transitórias ou
equipamentos transitórios, ainda não licenciados;
III - Haja efetivo controle da lotação máxima permitida, de
acordo com aquela constante do Alvará de Funcionamento de
Local de Reunião em vigor (ou da sua última revalidação);
IV - O rigoroso controle da carga combustível;
V - Permanente desobstrução das rotas de saída; e
VI - Estejam regularmente licenciados para salões de festas e
bailes, subcategoria de uso S2.6, ou para casas de música e
boate, subcategoria de uso C2.2, com Alvará de Funcionamento de Local de Reunião em vigor (ou sua última revalidação).
11 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 7 de
janeiro de 2004, 450º da fundação de São Paulo.
MARTA SUPLICY, Prefeita
APOSTILA DA PORTARIA 345, DE 17.11.2003, PUBLICADA NO DOM DE 18.11.2003
É a portaria em referência apostilada para consignar que a designação do senhor IVAN CARLOS MAGLIO, reg. func.
696.996.8.00, para substituir o senhor JORGE WILHEIM, no
cargo de Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Planejamento é de 15.12.2003 a 30.12.2003, e não como constou.
São Paulo, 7 de janeiro de 2004.
MARTA SUPLICY, Prefeita

GOVERNO MUNICIPAL
Secretário: RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
Palácio das Indústrias - PABX:3315-9077 - Pq.D.Pedro II
E-MAIL:

PORTARIA 1/04, DO CHEFE DE GABINETE - SGM,
conforme despacho exarado no Expediente de Designação
75/03-SGM
SUBSTITUIÇÃO
SUBSTITUTO: IVONE APARECIDA XAVIER VAZ - RF.
537.743.9.00 - Cargo: ATA - AD GER CAT 1 - Padrão: QPA08 - Categ. Funcional: Efetivo - CE. 11.30.011 - SUBSTITUÍDO: NIVALDO VALLIM - RF. 304.767.9.01 - Cargo:
ADM Deleg. Serv. Militar - Padrão: DAI-8 - Categ. Funcional: Cargo em Comissão - Unid. de lotação: SGM - Motivo:
Férias - Período: 5.1.04 a 14.1.04.
PORTARIA 2/04, DO CHEFE DE GABINETE - SGM,
conforme despacho exarado no Expediente de Designação
76/03-SGM
SUBSTITUIÇÃO
SUBSTITUTO: CINTIA SALI FRANCISCO - RF.
617.721.2.02 - Cargo: ATA - AD GER CAT 1 - Padrão: QPA07D - Categ. Funcional: Efetivo - CE. 11.30.013 - SUBSTITUÍDO: MARIA DO ROSARIO BARTOLO THOMAZ
DUTRA - RF. 604.350.0.00 - Cargo: ADM/JSM - Padrão:
DAI-8 - Categ. Funcional: Cargo em Comissão - Unid. de lotação: SGM - Motivo: Férias - Período: 12.1.04 a 31.1.04.

APOSTILA DA PORTARIA 363, DE 26.11.2003, PUBLICADA NO DOM DE 27.11.2003
É a portaria em referência apostilada para consignar que o registro funcional do senhor SÍLVIO CÉSAR LIMA RIBEIRO é
626.246.5.00, e não como constou.
São Paulo, 7 de janeiro de 2004.
MARTA SUPLICY, Prefeita
APOSTILA DO TÍTULO DE NOMEAÇÃO 89, DE
26.11.2003, PUBLICADO NO DOM DE 27.11.2003
É o título de nomeação em referência apostilado para consignar que o registro funcional do senhor ROGELIO NOGUEIRA SALGADO é 729.371.2.00, e não como constou.
São Paulo, 7 de janeiro de 2004.
MARTA SUPLICY, Prefeita

OUVIDORIA GERAL

DESPACHOS DA PREFEITA

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

2003-0.291.828-7 - Francisco Basílio do Nascimento (Adv.
Getúlio Iuquishigue Muramoto - OAB/SP 90.388) - Recurso
Hierárquico/Revisão de Inquérito Administrativo - À vista dos
elementos contidos no presente, em especial as manifestações
exaradas no âmbito da Secretaria Municipal da Segurança Urbana e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, RECEBO o pedido formulado por FRANCISCO BASILIO DO NASCIMENTO como Revisão de Inquérito Administrativo e INDEFIRO-O, por falta de amparo legal.
2001-0.232.024-8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Substituição de prédio emergencial de EMEF por
prédio definitivo - À vista dos elementos contidos no presente,
em especial a manifestação da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano, às fls. 79/82, AUTORIZO a mudança

Ouvidor: ELCI PIMENTA FREIRE
Avenida São João, 473, 16º e 17º andares - Tel: 3224-8694 - Centro
E-MAIL: ouvidoria@prefeitura.sp.gov.br

DESPACHOS DO OUVIDOR GERAL
2003-0.025.174-9 - OUVIDORIA GERAL - Prestação de
serviços de limpeza e manutenção das dependências da
Ouvidoria Geral do Município, com fornecimento de material - À vista dos elementos contidos no processo, RETI-RATIFICO o despacho autorizatório publicado no DOM de
24/12/2003, para fazer constar que a despesa onera a dotação
32.10.14.122.0251.8260.3.3.90.37.00.00 , e não como constou.

Secretário: KJELD AAGAARD JAKOBSEN
Palácio das Industrias -PABX:3315-9077 - Pq. D. Pedro II
E-MAIL:

Retificação do Processo 2002-0.298.642-6, publicado no DOM
de 06/01/04
Onde se lê:
...pecúnia de auxílio refeição...
Leia-se:
... pecúnia de auxílio transporte...

Retificação do Processo 2002-0.298.676-0, publicado no DOM
de 06/01/04
Onde se lê:
... no valor de R$ 4.046,97 (quatro mil e quarenta e sei reais e

