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cópias, mediante o recolhimento do respectivo preço correspon-
dente às reprografias solicitadas.

São Paulo, 22 de agosto de 2016.
ALTAIR NERI BEZERRA
Superintendente de Serviços Especiais
DO/SSE
ALMIR CHIARATO DIAS
Diretor de Operações
DO

 RESUMO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO REGISTRADO 
NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/
SLC/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

CREDENCIADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Rede complementar de venda e carregamento de créditos 

eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único 
ao público usuário dos serviços do Sistema de Transporte Coleti-
vo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo.

VALOR: R$ 27.600.000,00 - base agosto/2013
PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, com vigência a contar 

da data de sua assinatura.
REGISTRO: 2015/0402-18-00

 LICITAÇÕES

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHOS DO SECRETÁRIO
2011-0.268.564-6 - SGM/Coordenação de Administração e 

Finanças. – Cancelamento de Saldo de Nota de Empenho. CTIS 
TECNOLOGIA S.A. - 1. À vista dos elementos contidos no processo, 
especialmente à informação de fls. 805/806, observadas as for-
malidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO o cancelamento 
dos saldos das Notas de Empenho nº(s): 18.712/2016 sob fls. 787, 
no valor de R$ 3.504,08 (três mil quinhentos e quatro reais e oito 
centavos), 18.716/2016 sob fls. 789, no valor de R$ 607,31 (seis-
centos e sete reais e trinta e um centavos), 18.730/2016 sob fls. 
792, no valor de R$ 467,11 (quatrocentos e sessenta e sete reais 
e onze centavos) e 18.746/2016 sob fls. 794, no valor de R$ 75,09 
(setenta e cinco reais e nove centavos), respectivamente.

 6011.2016/0000119-6 -SGM/CAF-Aquisição de delimitador 
de filas (pilotis) I - À vista dos elementos contidos no presente, 
nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações c/c Lei Municipal 13.278/02, Decreto 44.279/03 e De-
creto 54.102/2013, com os valores atualizados pela Portaria SF 
31/2002, cotação eletrônica nº 035/2016-SGM e em especial o 
parecer Jurídico, doc. 0967885, observadas as formalidades legais 
e cautelas de estilo, AUTORIZO a contratação direta da empresa 
DANIELA CRISTINA JANOTTI-ME, objetivando a aquisição de 10 
(dez) conjuntos de delimitadores de filas (pilotis), componentes: 
pedestais em alumínio cromado, com altura de 96 cm, base em 
ferro fundido, calota cromada, com diâmetro de 34 cm, fita retrátil 
personalizada cor amarela, largura de 5 cm, comprimento 3 metros, 
com impressão do LOGO da PMSP colorido, e escrito: “PREFEITURA 
DE SÃO PAULO” na cor preta, entre pedestais, pelo valor total de R$ 
2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais), com prazo 
para entrega fixado em até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento 
da Nota de Empenho. II- Emita-se nota de empenho a favor da em-
presa DANIELA CRISTINA JANOTTI-ME, CNPJ: 17.822.904/0001-03, 
pelo valor total de R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais), onerando a dotação orçamentária 11.50.04.122.3024.2.
100.4.4.90.52.00.00, para cobertura da despesa.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 INTIMAÇÃO
6029.2016/0000201-8 - Secretaria Municipal de Segurança 

Urbana - Aplicação de Penalidade - COMERCIAL THIALLI LTDA. EPP 
- Nos termos previstos na Legislação vigente em especial o contido 
no Decreto 44.279/03, fica intimada a empresa COMERCIAL THIALLI 
LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.970.705/0001-20, na pessoa 
do seu representante legal para apresentar RECURSO ADMINISTRA-
TIVO, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
desta publicação, face à aplicação de multa no valor de R$ 5.970,50 
(cinco mil novecentos e setenta reais e cinqüenta centavos) corres-
pondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso incidente sobre 
o valor total do contrato 09/SMSU/2016, considerando a manifesta-
ção da unidade responsável pelo recebimento que atesta o atraso 
na entrega do objeto, prevista na clausula 5.3.1 do contrato, bem 
como a apuração de DTOF do montante devido. - Recurso Admi-
nistrativo poderá ser protocolada na Divisão Técnica de Compras e 
Contratos, sito a Rua Augusta, 435/437- 1º andar – Consolação, em 
horário de expediente, onde também poderá dar vista ao processo.

 DESENVOLVIMENTO,TRABALHO 
E EMPREENDEDORISMO
 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO 
E TECNOLOGIA

 COMUNICADO
Processo nº 8110.2016/0000034-7. A FUNDAÇÃO PAULISTA-

NA DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E CULTURA, torna público para 
conhecimento de quantos possam se interessar, que após análise 
das impugnações, seu recebimentos e deferimento, resultando em 
anulação da Oferta de Compra anterior, que dará continuidade na 
realização da licitação na modalidade PREGÃO, a ser efetivada por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa 
Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema 
BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, 
denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL 
ANUAL, objetivando a Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços vigilância e segurança patrimonial integrada, com 
a instalação e manutenção de equipamentos de vigilância eletrônica 
e controle de acesso (lote 01), e prestação de serviços de bombeiro 
civil (lote 02), para atender as necessidades da Escola Técnica de 
Saúde Pública Prof. Makiguti e Centro de Formação Cultural Cidade 
Tiradentes; conforme as especificações constantes no Termo de Refe-
rência como Anexo I, com as especificações constantes do memorial 
descritivo, que integra o presente Edital de Licitação, como Anexo I.

O início do prazo de envio de propostas eletrônicas será dia 31 
de agosto de 2016 e a abertura da sessão pública de processamen-
to do certame ocorrerá no dia 13 de setembro de 2016 às 11:00 
horas. O Caderno de Licitação composto de Edital e Anexos poderá 
ser retirado, mediante a entrega de um CD-R na seção de Compras 
e Licitações à Avenida São João, 473 – 10º andar, sala 07 Centro 
- São Paulo - SP, CEP 01035-000, de segunda à sexta-feira, no ho-
rário das 10:00 às 16:00 horas, até o último dia útil que anteceder 
a data designada para a abertura do certame ou poderá ser obtido 
via internet, gratuitamente, nos endereços eletrônicos da Prefeitura 
do Município de São Paulo: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.
sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Maiores esclarecimentos poderão 
ser obtidos pelos interessados através dos telefones 3106-1258. 
Nova Oferta de Compra n.º 801085801002016OC00008.

 INFRA-ESTRUTURA URBANA E 
OBRAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 2015-0.288.986-9
DESPACHO: À vista dos elementos constantes do presente, 

e principalmente a manifestação jurídica de fls.-, e com funda-
mento no inciso I, do parágrafo único, do artigo 2º do Decreto 
nº 52.689/2011, alterado pelo Decreto nº 52.696/2011, com 
redação dada pelo Decreto nº 56.003, de 17/03/2015, AUTO-
RIZO o processamento de licitação, objetivando a prestação 
de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva 
para apoio às atividades de acompanhamento e supervisão 
ao gerenciamento e fiscalização e controle tecnológico para 
implantação das obras/projetos e serviços previstos por esta 
Pasta, sem a inversão de fases, observadas as cautelas legais.

RETIRRATIFICO o despacho de fls. 173, para fazer constar 
o valor correto do orçamento na quantia de R$ 40.771.548,73 
(quarenta milhões, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e 
quarenta e oito reais e setenta e três centavos), sendo que há 
disponibilidade de recursos orçamentários para atendimento da 
despesa em tela, conforme Nota de Reserva nº 28.630, confor-
me manifestação da Assessoria Contábil às fls. 754, observado 
o disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

APROVO nova minuta editalícia encartada às folhas 575 à 
926 do presente.

 COMPANHIA DE ENGENHARIA 
DE TRAFEGO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC DESPACHOS: LISTA 2016-2-156

CET/DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
ENDERECO: RUA BARAO DE ITAPETININGA, 18
PROCESSOS DA UNIDADE CET/GRA
2015-0.190.163-6 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

TRAFEGO
DOCUMENTAL
ARQUIVE-SE

 COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COHAB - CONTABILIDADE
 À vista das informações constantes no PA nº 2014-0.078.744-

7, e em especial as manifestações de fls. 400/401, que acolho, 
AUTORIZO, em conformidade com a Portaria 022/14, publicada no 
Diário Oficial em 13/08/2014, os empenhos a favor da Secretaria 
da Fazenda – CNPJ nº 46.377.222/0001-29 e São Paulo Tribunal de 
Justiça - CNPJ nº 51.174.001/0001-93 , para pagamento de custas 
de interposição de recurso, referente a ação de desapropriação do 
imóvel denominado Plaza Hotel, com fundamento nas Leis Federais 
8.666/93, 4.320/64 e suas alterações, no Decreto Orçamentário 
nº 56.779/16 e na Legislação Municipal vigente.Em decorrência, 
emitam-se notas de empenho nos valores de R$ 32.332,54 (trinta e 
dois mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) 
e R$ 130,80 (cento e trinta reais e oitenta centavos), que deverão 
onerar a dotação 83.10.16.482.3002.2.611.3.3.90.91.00.09.

 SÂO PAULO TRANSPORTE
 GABINETE DO PRESIDENTE

 CARTA DO/SSE/GAT Nº. 2547/16
Contratada .. ACCESS TÁXI RADIO E COMUNICAÇÕES 

LTDA.
Av. Prestes Maia, 241 - 11º sala 1.117
São Paulo / SP
Assunto: Proposta de Aplicação de pena de multa
Ref.: Processo Administrativo nº 2016/6551
Em razão do cumprimento inadequado e do descumpri-

mento das obrigações assumidas por meio do Contrato nº 
2014/0160-01, do constante desatendimento das determinações 
da fiscalização do ajuste e do cometimento reiterado de faltas, 
registradas em controle próprio, por meio da presente, fica a 
empresa ACCESS TÁXI RADIO E COMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 
nº 10.260.709/0001-80, nos termos do art. 54, inc. II do Decreto 
nº 44.279/03, alterado pelo Decreto nº 47.014/06, INTIMADA a 
apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
recebimento desta, defesa por escrito contra a proposta de:

a) Aplicação de multa, com fundamento no disposto no 
artigo 87, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 cláusula OITAVA, 
Item 8.1 do ajuste, no montante de R$ 1.831,50 (MIL OITOCEN-
TOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Esclarecemos por fim, que durante o prazo de defesa, ficam 
os autos e demais documentos franqueados à empresa para 
vistas na DO/SSE/GAT. São Paulo Transporte S/A Rua Santa 
Rita, 500 - Pari, e fica autorizado desde já, o fornecimento de 
cópias, mediante o recolhimento do respectivo preço correspon-
dente às reprografias solicitadas.

São Paulo, 22 de agosto de 2016.
ALTAIR NERI BEZERRA
Superintendente de Serviços Especiais
DO/SSE
ALMIR CHIARATO DIAS
Diretor de Operações
DO

 CARTA DO/SSE/GAT Nº. 2548/16
Contratada .. ACCESS TÁXI RADIO E COMUNICAÇÕES 

LTDA.
Av. Prestes Maia, 241 - 11º sala 1.117
São Paulo / SP
Assunto: Proposta de Aplicação de pena de multa
Ref.: Processo Administrativo nº 2016/5658
Em razão do cumprimento inadequado e do descumpri-

mento das obrigações assumidas por meio do Contrato nº 
2014/0160-01, do constante desatendimento das determina-
ções da fiscalização do ajuste e do cometimento reiterado de 
faltas, registradas em controle próprio, por meio da presente, 
fica a empresa ACCESS TÁXI RADIO E COMUNICAÇÕES 
LTDA CNPJ nº 10.260.709/0001-80, nos termos do art. 54, inc. 
II do Decreto nº 44.279/03, alterado pelo Decreto nº 47.014/06, 
INTIMADA a apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, con-
tados a partir do recebimento desta, defesa por escrito contra 
a proposta de:

a) Aplicação de multa, com fundamento no disposto no 
artigo 87, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 cláusula OITAVA, 
Item 8.1 do ajuste, no montante de R$ 10.687,50 (DEZ MIL 
SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTA-
VOS).

Esclarecemos por fim, que durante o prazo de defesa, ficam 
os autos e demais documentos franqueados à empresa para 
vistas na DO/SSE/GAT. São Paulo Transporte S/A Rua Santa 
Rita, 500 - Pari, e fica autorizado desde já, o fornecimento de 

Art. 11. A comprovação da entrega da documentação será 
feita através de protocolo de entrega. O número de cada candi-
dato será estabelecido em função da ordem de inscrição.

§ 1º. No caso de documentação insuficiente, será dada 
oportunidade para os candidatos/as de complementação dos 
documentos através de publicação em Diário Oficial, e deverá 
ocorrer a entrega no prazo de até 05 dias a partir da data da 
publicação, para nova analise.

Título II – Do Processo Eleitoral
Art. 12. Os membros dos Conselhos Gestores dos Parques 

Municipais da Cidade de São Paulo representantes da Socieda-
de Civil serão eleitos e escolhidos da seguinte forma:

I. Os/as representantes do segmento trabalhadores de 
órgãos públicos ou de empresas privadas, independente de seu 
vínculo contratual de trabalho, desde que não faça parte da 
direção do parque, serão eleitos/as individualmente por seus 
pares, pelo voto direto e secreto;

a) Poderão votar servidores públicos, comissionados ou em-
pregados das empresas contratadas para prestação de serviços 
de manutenção e segurança do respectivo, portando documento 
original com foto e cópia do documento comprobatório de 
vínculo empregatício;

II. Os/as representantes do segmento movimentos, institui-
ções ou entidades serão eleitos em plenária da Sociedade Civil 
organizada, por seus pares, pelo voto direto e secreto.

a) Poderão votar as entidades que apresentarem Estatuto 
Social da entidade; última ata de eleição da diretoria e; registro 
CNPJ da entidade atualizado.

III. Os/as representantes dos frequentadores do parque 
serão eleitos/as individualmente pelo voto direto e secreto, 
preferencialmente através de processo eletrônico com programa 
desenvolvido pela PRODAM – Empresa de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação do Município de São Paulo.

a) Na impossibilidade do uso de equipamento eletrônico 
serão utilizadas cédulas eleitorais que serão rubricadas por 
membro da Comissão Eleitoral.

b) Havendo necessidade de utilização da cédula eleitoral o 
voto será anulado caso esteja rasurada, ilegível ou com dizeres 
alheios ao pleito perante a anuência de membro da Comissão 
Eleitoral presente.

c) Poderão votar os/as eleitores/as com 16 (dezesseis) anos 
ou mais, que apresentarem no momento da eleição o docu-
mento de identificação com foto, a saber: RG ou Carteira de 
Trabalho ou Carteira dos órgãos de classe ou Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e comprovante de residência na área cor-
respondente à Subprefeitura de Pinheiros. Para os/as eleitores/
as entre 16 e 18 anos, o título eleitoral, também deverá ser 
apresentado.

d) O/a eleitor/ora devidamente cadastrado para a eleição 
poderá votar uma única vez em 1 (um) candidato/a.

Título III – Da Apuração dos votos e classificação dos 
candidatos

Art. 13. Ao final da apuração dos votos, será lavrada ata 
constando a hora do seu encerramento, os nomes dos Con-
selheiros titulares e suplentes eleitos e eventuais ocorrências.

Art. 14. A apuração da votação dos/das candidatos/as 
representantes do segmento trabalhadores será realizada ao 
final do pleito.

I. Será considerado eleito/a como Titular o/a candidato/a 
representante dos trabalhadores conforme critérios de número 
de votos.

II. Não havendo mais que 1 (uma) inscrição, o/a candidato/a 
representante dos/as trabalhadores inscrito/a será aclamado 
para ocupar a vaga de Titular no Conselho Gestor.

III. Conforme a Lei 15.946 de 23 de dezembro de 2013, 
regulamentada pelo Decreto 56.021, de 31 de março de 2015, 
caso titular for homem, a suplência deverá ser ocupada por 
mulher.

Art. 15. A apuração da votação dos/das candidatos/as 
representantes do segmento instituições será realizada ao final 
do pleito.

I. Será considerada eleita como Titular a Entidade conforme 
critérios de número de votos.

II. Não havendo mais que 1 (uma) inscrição, a entidade 
inscrita será aclamado para ocupar a vaga de Titular no Con-
selho Gestor.

III. Conforme a Lei 15.946 de 23 de dezembro de 2013, 
regulamentada pelo Decreto 56.021, de 31 de março de 2015, 
caso o representante seja homem, a suplência deverá ser ocu-
pada por representante mulher.

Art. 16. A apuração da votação dos/das candidatos/as 
representantes do segmento frequentadores será no mesmo dia 
da eleição, imediatamente após o término da votação.

§ 1º. A PRODAM imprimirá o resultado da eleição em duas 
(02) listas, a saber: a – na primeira, a classificação dos candida-
tos por ordem de número de votos obtidos; b – na segunda, a 
classificação final, aplicando-se a exigência do mínimo de 50% 
de vagas preenchidas por mulheres.

§ 2º. Em caso de votação manual, a divulgação do resulta-
do final poderá se dar em até 24hs.

§ 3º. Será considerado eleito/a como Titular o/a candidato/a 
ou candidato representante dos frequentadores conforme crité-
rios de número de votos e gênero.

§ 4º. Serão considerados eleitos como Titulares, os candi-
datos representantes dos frequentadores dos parques classifi-
cados do 1º ao 3º lugares e Suplentes os classificados entre os 
4º e 6º lugares, respeitando-se os critérios de número de votos 
e gênero.

Art. 17. Em caso de empate adotara-se–á o critério da 
idade, Lei 4737/65.

Título IV – Da Fiscalização e Impugnações
Art. 18. A Comissão Eleitoral acompanhará o processo de 

votação e apuração dos votos.
Parágrafo único. Qualquer candidato/a poderá indicar o 

nome de uma pessoa para acompanhar o pleito eleitoral.
Art. 19. Toda e qualquer anormalidade detectada deverá ser 

informada à Comissão Eleitoral e registrada no livro do Parque.
Art. 20. Após a publicação da ata geral da eleição no Diário 

Oficial da Cidade - DOC, o candidato terá prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para impugnar devendo protocolar o pedido na SVMA 
e encaminhá-lo ao Departamento de Participação e Fomento às 
Políticas Públicas.

Art. 21. O Processo administrativo obedecerá ao rito da Lei 
nº 14.141/2006.

ELEIÇÃO DOS/AS CONSELHEIROS/AS REPRESENTAN-
TES DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO GESTOR DO 
PARQUE CHÁCARA DO JOCKEY.

Considerando a Lei Nº 15.910, de 27 de novembro de 2013, 
que instituiu os Conselhos Gestores nos Parques Municipais, 
comunica que ficam homologados os pedidos de desistência 
das candidaturas, a saber:

* Aparecido Donizete Guariento, RG 11.392.025;
* Maria Lúcia de Souza Guariento, RG 11.687.947-6;
* Sueli Moretti, RG 9.559.852-2;
* Carmen Caballeria Ferreira, RG 13.986.063-0;
* Francisco Eduardo Bodião, RG 20.238.895;
* Roldão Soares Filho, RG 3.355.709-3;
* Alessandra Soares de Campo, RG 22.816.582-9;
* Pedro Moura Leite Ribeiro, RG 18.302.718-8;
* Elza Mara Curto, RG 20.506.120-5.
* Associação Civi l  Sociedade Alternativa, CNPJ 

02.100.482/0001-87, representante Adilsom Aparecido Ferreira;
* Associação Nacional Reggae, Arte e Social, CNPJ 

23.610.126/0001-83, representante Fabricio Togni.
Assim fica cancelada as eleições para os/as Conselheiros/

as representantes da Sociedade Civil do Conselho Gestor do 
Parque Municipal Chacra do Jockey, previstas para o dia 04 de 
Setembro de 2016, de acordo Edital publicado no Diário Oficial 
da Cidade, em 14 de Julho de 2016 páginas 18 e 19, por não 
terem obtido o número mínimo de candidatos necessários ao 
pleito. E também ficam canceladas as inscrições efetuadas e 
os interessados deverão aguardar Edital de Convocação para 
novas eleições.

Dúvidas entrar em contato com a Engª Agrª Silvia Renata atra-
vés do telefone 5187-0212.

RETI- RATI DO COMUNIQUE-SE 198/DEPAVE/
DPAA/2016 PA 2012-0.122.625-9 FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE – Av Jeriman-
duba, s/nº. Publicado no DOC 23/08 – pag 65. ONDE SE 
LÊ: nº.19, 52, 19, 45. LEIA-SE: nº 19, 52, 16 e 45. Os demais 
termos permanecem inalterados. Dúvidas entrar em contato 
com a Engª Agrª Silvia Renata através do telefone 5187-0212.

 DEPTO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A 
POLÍTICAS PÚBLICAS

 COMUNICADO
Considerando o Edital de convocação publicado no Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo no dia 14 de Julho de 2016, pági-
nas 18 e 19 para a eleição de Conselheiros/as representantes da 
Sociedade Civil no Conselho Gestor do Parque Municipal Chácara 
do Jockey, comunicamos a desistência do membro Renato Mancini 
Astray, representante da sociedade civil, da comissão eleitoral 
instituída pela Portaria 062/SVMA-GAB/2016, publicada em 17 de 
Julho de 2016 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, página 24.

Comunicado
Em virtude do processo eleitoral das eleições municipais 

para escolha de vereadores e prefeito e com base na Lei 
15.910/13, comunicamos que ficam os mandatos dos conse-
lheiros/as dos conselhos gestores dos Parques Municipais com 
término do mandato entre Agosto e Outubro de 2016, PROR-
ROGADOS até 30 de Novembro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 
ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS SEGMENTOS TRA-
BALHADORES, ENTIDADES E FREQUENTADORES, DO CON-
SELHO GESTOR DO PARQUE MUNICIPAL PÔR DO SOL: 
GESTÃO 2016/2018.

Título I – Da Composição dos Conselhos Gestores
Art. 1º. Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais 

estão disciplinados na Lei Municipal nº 15.910/2013 que rege 
integralmente este edital.

Art. 2º. Todos os atos deverão ser devidamente registrado 
no Livro de Ata de cada Parque.

Art. 3º. Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais 
terão composição tripartite e paritária com 50% (cinquenta por 
cento) de representantes da Sociedade Civil que serão eleitos, 
nos seguintes termos:

a) 3 (três) representantes dos frequentadores do parques;
b) 1 (um) representante de movimentos, instituições ou 

entidades sociais, escolhido em plenária da sociedade civil 
organizada, cuja atuação corresponda aos distritos de abran-
gência do parque;

c) 1 (um) representante dos trabalhadores do respectivo 
parque municipal, de órgãos públicos ou de empresas privadas 
que nele prestam serviços, independentemente da modalidade 
de seu vínculo contratual de trabalho, eleito entre seus pares e 
que não faça parte da direção do parque;

§ 1º. Todas as cadeiras gozam de uma vaga para Suplência.
At. 4º. O mandato dos integrantes do Conselho Gestor será 

de 2 (dois) anos, contados do dia da sessão em que se der a 
posse, e limitados a dois mandatos consecutivos, exceto para os 
representantes do Poder Executivo.

Art. 5º. Nos termos do Decreto nº 56.021/2015, os repre-
sentantes do Poder Público e da sociedade civil serão contabili-
zados separadamente, de forma que as mulheres componham o 
mínimo de 50% do total de representantes do Poder Público e 
o mínimo de 50% do total de representantes da sociedade civil.

§ 1º. No caso de segmentos com número ímpar de repre-
sentantes, o total de mulheres deverá ser no mínimo, igual 
à metade desse número arredondada para o número inteiro 
imediatamente superior.

§ 2º. As eleições são realizadas separadamente por seg-
mento, cada um deles deverá observar o mínimo de 50% de 
mulheres.

§ 3º. As/os titulares e suplentes serão contabilizadas/os 
separadamente, de forma que as mulheres componham o 
mínimo 50% do total de titulares e o mínimo de 50% do total 
de suplentes.

§ 4º. Essa proporção deverá ser mantida na hipótese de 
substituição de mulheres titulares.

§ 5º. Não sendo alcançado o mínimo de 50% de inscrição 
de mulheres em relação ao número total de assentos em dispu-
ta, considerada a somatória de titularidade e suplência, o prazo 
para inscrição será reaberto uma vez por 15 (quinze) dias.

§ 6º. Caso não haja número suficiente de mulheres eleitas 
ou indicadas para o preenchimento das suplências, as vagas 
remanescentes serão revertidas para o outro gênero.

Art. 6º. Para os fins previstos na Lei 15.946/13, regulamen-
tada pelo Decreto 56.021, de 31 de março de 2015, deverá ser 
considerada a identidade de gênero autodeclarada, indepen-
dentemente do que constar em documento ou registro público.

Art. 7º. A propaganda dos candidatos obedecerá à legisla-
ção eleitoral vigente, observado o princípio de respeito aos pre-
ceitos ambientais quanto à prevenção e proibição de poluição 
sonora, visual e geração de resíduos depositados por quaisquer 
propagandas nos logradouros públicos.

§ 1º. Será afixado no local de votação a lista dos/as 
candidatos/as ao pleito contendo o nome e o número do/a 
candidato/a e/ou foto recente e/ou, mini currículo e carta de 
intenção. Nenhum outro material poderá ser fixado.

§ 2º. O Gabinete da Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
ficará responsável por viabilizar o material necessário para a 
realização das eleições.

Título II – Da Realização da Eleição e Inscrições
Art. 8º. A eleição para compor o Conselho Gestor do Par-

que Pôr do Sol será realizada:
Segmento trabalhadores, dia 11/11/2016, das 10 às 

16h, na sede da Subprefeitura de Pinheiros ;
Segmento entidades, dia 13/11/2016, das 9 às 10h, na 

sede da Subprefeitura de Pinheiros ;
Segmento frequentadores, dia 13/11/2016 das 10 às 

16h, na sede da Subprefeitura de Pinheiros ;
Art. 9º. O período de inscrições das candidaturas cor-

responde do dia 01/09 ao dia 30/09 .
Art. 10. As inscrições dos/as candidatos/as deverão 

ser efetuadas através do preenchimento correto do for-
mulário e apresentação da documentação pertinente 
ao segmento, na Praça de Atendimento, das 10 às 12hs 
e das 14hs às 17hs, localizada na Av. Nações Unidas, nº 
7123, térreo .

§ 1º. Os/as candidatos/as do segmento trabalhadores 
- servidores públicos, comissionados ou empregados das em-
presas contratadas para prestação de serviços de manutenção 
e segurança do respectivo, desde que não faça parte da direção 
do parque, deverão apresentar documento original com foto e 
cópia do documento comprobatório de vínculo empregatício;

§ 2º. Os/as candidatos/as do segmento entidades deverão 
apresentar cópia dos seguintes documentos, cumulativos;

I - Estatuto Social da entidade que conste a indicação 
que é sem fins lucrativos; última ata de eleição da diretoria; 
registro CNPJ da entidade atualizado; comprovante da sede ou 
sub-sede da entidade na área correspondente à Subprefeitura 
de Pinheiros;

II - Carta de indicação do representante da entidade assi-
nado pela Presidência;

III – Carta proposta assinada pela Presidência ou represen-
tante explicitando o vínculo da Pessoa Jurídica com o Parque e 
o interesse na região;

§ 3º. Os candidatos/as do segmento frequentadores 
deverão apresentar documento de identificação com foto que 
comprove a maioridade civil, comprovante de endereço na área 
correspondente à Subprefeitura de Pinheiros, foto 3x4, carta 
proposta explicitando o vínculo do/a candidato/a com o Parque 
e, mini currículo de apresentação.


