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Pública do Estado de São Paulo, define normas para a avaliação, 
guarda e eliminação de documentos de arquivo e dá providên-
cias correlatas;

Considerando as determinações do Decreto 58.052, de 
16-05-2012, que regulamenta a Lei Federal 12.527, de 18-11-
2011, que regula o acesso a informações, e dá providências 
correlatas, dentre as quais que os órgãos da Administração 
Pública Estadual devem providenciar a elaboração de planos de 
classificação e tabelas de temporalidade de documentos de suas 
atividades-fim, nos termos do inciso I do artigo 6º, bem como 
altera, nos termos do artigo 11, a denominação das Comissões 
de Avaliação de Documentos de Arquivo para Comissões de 
Avaliação de Documentos e Acesso – CADA;

Considerando que as propostas de Plano de Classificação e 
Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim da 
Secretaria de Estado da Habitação, elaborados pela Comissão de 
Avaliação de Documentos, instituída pela Resolução SH - 10, de 
12-03-2004, alterada pela Resolução SH – 12, de 11-02-2009, 
e reestruturada pela Resolução SH - 32, de 26-06-2012, foram 
devidamente aprovados pelo Arquivo Público do Estado, de 
acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 37, do Decreto 
48.897, de 27-08-2004, e, parágrafo único do artigo 6º, do 
Decreto 58.052, 16-05-2012, Resolve:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Classificação de 
Documentos das Atividades-Fim da Secretaria de Estado da 
Habitação, constante do Anexo I, que faz parte integrante desta 
Resolução.

Art. 2º - O Plano de Classificação de Documentos das Ativi-
dades-Fim da Secretaria de Estado da Habitação apresenta um 
Índice Alfabético, remissivo e permutado, constante do Anexo II, 
que faz parte integrante desta Resolução.

Art. 3º - Fica homologada a Tabela de Temporalidade de 
Documentos das Atividades-Fim da Secretaria de Estado da 
Habitação, constante do Anexo III, que faz parte integrante 
desta Resolução.

Parágrafo único - a tabela referida no “caput” indica todos 
os documentos de arquivo produzidos pela Secretaria de Estado 
da Habitação no desempenho de suas atividades-fim.

Art. 4º - A Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso 
fará aplicar o Plano de Classificação aprovado e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim da Secretaria 
de Estado da Habitação homologada por esta Resolução.

Parágrafo único – Cabe à Comissão de Avaliação de Docu-
mentos e Acesso propor os critérios para orientar a seleção de 
amostragens dos documentos destinados à eliminação.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Marcos Rodrigues Penido
Secretário Adjunto respondendo pelo Expediente da Pasta
Anexo I
GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
Não há
Análise e aprovação de projetos habitacionais
Base de dados referente à análise de projetos habitacionais
Expediente de análise de alterações em projetos habita-

cionais
Expediente de solicitação de dispensa de análise de projetos 

habitacionais
Processo de parcelamento do solo para fins residenciais e 

de núcleos habitacionais
Licenciamento e regularização de parcelamento do solo 

e condomínios urbanos para empreendimentos residenciais, 
comerciais, industriais e núcleos habitacionais

Processo de desmembramento de lotes
Processo de loteamentos não habitacionais
Processo de parcelamento do solo para empreendimentos e 

núcleos habitacionais.
Processo de regularização de parcelamento de solo
Organização e manutenção de cadastro e mapoteca de 

empreendimentos de parcelamento do solo e condomínios urba-
nos para empreendimentos residenciais, comerciais, industriais e 
núcleos habitacionais

Base de dados referentes a empreendimentos de parcela-
mento do solo e condomínios urbanos para empreendimentos 
residenciais, comerciais, industriais e núcleos habitacionais

Cartas
Mapas
Monitoramento das ações municipais de regularização 

fundiária
Base de dados de monitoramento das regularizações de 

núcleos habitacionais
Atendimento técnico na área habitacional
Expediente de atendimento técnico na área habitacional

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Extrato de Contrato
Processo: 4172/14- Contrato: 152/2014 - Contratante: 

C.E.E.T. “Paula Souza” - Contratada: NOVA BELLFAX TELECOMU-
NICAÇÕES EIRELI-ME - Objeto: Aquisição de Central Telefônica 
- Valor: R$ 117.091,40 - Prazo de Entrega: 30 dias - Elemento 
Econômico: 449052 - Unidade: ADM Central - Diversas Unidades 
- Data da Assinatura: 21-07-2014.

 FAC ULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

 DIRETORIA GERAL

 Portaria Famerp 061, de 14-07-2014
O Diretor Geral da Faculdade de Medicina de São José do 

Rio Preto - Famerp, usando de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo 1º - Compor a Comissão Permanente de Pessoal 

Docente - CPPD, conforme Artigo 1º e Incisos de I a IV da Porta-
ria Famerp 067, de 18-07-2012 conserva-se sua composição de 
acordo com o descrito abaixo:

I. Diretor Adjunto de Pessoal - Presidente;
II. Diretor Adjunto de Pós-Graduação - membro;
III. Coordenador Geral do Curso de Graduação em Medi-

cina - membro;
IV. Coordenador Geral do Curso de Graduação em Enfer-

magem - membro.
Artigo 2º - Nomear os representantes das categorias de 

Professor Adjunto e Assistente junto à Comissão Permanente de 
Pessoal Docente - CPPD, da forma que segue:

I. Representante Categoria Professor Titular: Profa. Dra. 
Emirene Maria Trevisan Navarro da Cruz;

II. Representante Categoria Professor Adjunto: Profa. Dra. 
Ana Maria Neves Finochio Sabino - eleita;

III. Representante Categoria Professor Assistente: Profa. 
Rosemeire Aparecida Milhim Cordova - eleita.

Artigo 3º - O mandato dos membros ocupantes das funções 
descritas no Artigo 1º, incisos de I a IV será coincidente com o 
mandato das respectivas funções e, o mandato dos membros 
nomeados no Artigo 2º, incisos de I a III, será de 02 anos.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-07-2014, revogando-se as 
disposições em contrário.

 Habitação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SH–16, de 14-07-2014

Aprova o Plano de Classificação e homologa 
a Tabela de Temporalidade de Documentos 
das Atividades-Fim da Secretaria de Estado da 
Habitação e dá outras providências

O Secretário da Habitação,
Considerando que é dever do Poder Público promover a ges-

tão e a proteção especial de documentos de arquivo, bem como 
franquear o acesso às informações neles contidas, nos termos 
do parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição da República e 
do artigo 1º da Lei Federal 8.159, de 08-01-1991;

Considerando que compete ao Estado a definição de crité-
rios de organização e vinculação de seus arquivos, bem como a 
gestão e o acesso aos documentos, de acordo com o artigo 21 
da Lei Federal 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

Considerando as determinações do Decreto 22.789, de 
19-10-1984, que instituiu o Sistema de Arquivos do Estado de 
São Paulo – SAESP e do Decreto 29.838, de 18-04-1989, que 
dispôs sobre a constituição de Comissões de Avaliação de Docu-
mentos de Arquivo, nas Secretarias de Estado, e estabeleceu 
procedimentos para a elaboração e oficialização de tabelas de 
temporalidade;

Considerando as determinações do Decreto 48.897, de 
27-08-2004, que dispõe sobre os Arquivos Públicos, os docu-
mentos de arquivo e sua gestão, os Planos de Classificação e 
a Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração 

 Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 21-07-2014
Processo: SDECTI 427/13
Interessado: Unidade Gestora do Programa - UGP, de For-

talecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em 
Arranjos Produtivos Locais no Estado de São Paulo

Assunto: Celebração de Convênio entre a SDECTI e o Sindi-
cato da Indústria de Calçados de Franca - SINDIFRANCA.

Convenente: Sindicato da Indústria de Calçados de Franca 
-SINDIFRANCA

CNPJ: 47 .985.585/0001-00
Objeto: Implantação do Instituto Cidade do Calçado – Fran-

ca junto ao Arranjo Produtivo Local de Franca
Vigência: da data da assinatura até 30-12-2014
Valor Total: R$ 397.150,00
Minuta do Termo de Convênio: Fls. 522/528
Plano de Trabalho: Fls. 516/520
Cronograma Físico-Financeiro: Fls. 521
Reserva de Recursos: Fls. 437/442 e 512/515
Dotação Orçamentária: 19.661.1015.5239.0000 (Classifica-

ção Funcional Programática) 4.4.90.52 (Elemento Econômico)
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

da manifestação da Assessoria Jurídica do Governo - AJG, 
às folhas 506/508, o Parecer CJ/SDECTI 056/2014, às folhas 
351/372, da Unidade Gestora do Programa de Fortalecimento 
da Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos 
Produtivos Locais no Estado de São Paulo, vinculada à Coorde-
nadoria de Desenvolvimento Regional e Territorial UGP/CDRT, às 
folhas 03/10, 348/349, 485/489, 537/538 e 547, da Assessoria 
do Gabinete do Secretário de fls. 373, 499/501v° e 548/54 9v°, 
AUTORIZO a celebração do convênio em referência, com funda-
mento no art. 1º, I, do Decreto Estadual 59.215/13, combinado 
com o art. 116 da Lei Federal 8.666/93.

 Despacho do Secretário, de 21-07-2014
Processo: SDECTI 431/13
Interessado: Unidade Gestora do Programa - UGP, de For-

talecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em 
Arranjos Produtivos Locais no Estado de São Paulo

Assunto: Celebração de Convênio entre a SDECTI e o Sindi-
cato da Indústria do Mobiliário de Mirassol - SP

Convenente: Sindicato da Indústria do Mobiliário de Miras-
sol-SP

CNPJ: 71.746.655/0001-51
Objeto: Implantação da Central de Consolidação On Line 

- CCO junto ao APL de Móveis de Mirassol, no âmbito do Progra-
ma de Fortalecimento da Competitividade das Empresas Locali-
zadas em Arranjos Produtivos Locais do Estado de São Paulo

Vigência: da data da assinatura até 30-12-2014
Valor Total: R$ 234.320,00
Minuta do Termo de Convênio: Fls. 387/395
Plano de Trabalho: Fls. 380/385
Cronograma Físico-Financeiro: Fls. 386
Reserva de Recursos: Fls. 275/280 e 373/376
Dotação Orçamentária: 19.661.1015.5239.0000 (Classifica-

ção Funcional Programática) 4.4.90.52 (Elemento Econômico)
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

da manifestação da Assessoria Jurídica do Governo - AJG, 
às folhas 367/370, o Parecer CJ/SDECTI 169/2014, às folhas 
284/296, da Unidade Gestora do Programa de Fortalecimento 
da Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos 
Produtivos Locais no Estado de São Paulo, vinculada à Coorde-
nadoria de Desenvolvimento Regional e Territorial UGP/CDRT, 
às folhas 03/09, 271/272, 281/282, 352/356, 403/404 e 413, 
e da Assessoria do Gabinete do Secretário de fls. 358/361 e 
414/415v°, AUTORIZO a celebração do convênio em referência, 
com fundamento no art. 1º, I, do Decreto Estadual 59.215/13, 
combinado com o art. 116 da Lei Federal 8.666/93.

 Despacho do Secretário, de 21-07-2014
Processo: SDECTI 112/14
Interessado: Unidade Gestora do Programa - UGP, de For-

talecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em 
Arranjos Produtivos Locais no Estado de São Paulo

Assunto: Celebração de Convênio entre a SDECTI e a 
Associação das Confecções Infantis de Cerquilho, Tiête e Região 
- ACICET

Convenente: Associação das Confecções Infantis de Cerqui-
lho, Tiête e Região - ACICET

CNPJ: 09.050.976/0001-43
Objeto: Implantação do Núcleo de Inovação em Design de 

Moda, junto aos APLS de Cerquilho e Tiête.
Vigência: da data da assinatura até 30-12-2014
Valor Total: R$ 278.400
Minuta do Termo de Convênio: Fls. 406/412
Plano de Trabalho: Fls. 400/404
Cronograma Físico-Financeiro: Fls. 405
Reserva de Recursos: Fls. 2 53/254 e 384/386
Dotação Orçamentária: 19.661.1015.5239.0000 (Classifica-

ção Funcional Programática) 4.4.90.52 (Elemento Econômico)
À vista dos elementos constantes do presente, em especial 

da manifestação da Assessoria Jurídica do Governo - AJG, 
às folhas 376/380, o Parecer CJ/SDECTI 121/2014, às folhas 
229/249, da Unidade Gestora do Programa de Fortalecimento da 
Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos Produ-
tivos Locais no Estado de São Paulo, vinculada à Coordenadoria 
de Desenvolvimento Regional e Territorial UGP/CDRT, às folhas 
03/11, 226/227, 360/364 e 428/430, e da Assessoria do Gabinete 
do Secretário de fls. 368/371, 382/382v° e 431/432v°, AUTORIZO 
a celebração do convênio em referência, com fundamento no 
art. 1º, I, do Decreto Estadual 59.215/13, combinado com o art. 
116 da Lei Federal 8.666/93.

 FUNDAÇÃO DE AMPARO 
À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 CONSELHO SUPERIOR

 Extrato - Acordo de Cooperação
Partícipes: FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo e CNR - Conselho Nacional de Pesquisa 
da Itália.

Objeto: Implementar a cooperação científica e tecnológica 
entre pesquisadores da Itália e do Estado de São Paulo, Brasil, 
mediante o financiamento conjunto de projetos e atividades de 
pesquisa em colaboração.

Valor: Cada signatária concorda em financiar as propostas 
de pesquisa ou projetos conjuntos, encaminhado para a outra 
parte, o que se refira às atividades desenvolvidas em seu territó-
rio. Sobre os custos de mobilidade, casa signatária financiará as 
despesas de viagem e os subsídios per diem dos seus pesquisa-
dores quando no outro país. Para cada projeto conjunto, a divi-
são de custos será definida por acordo entre as duas signatárias.

Vigência: 17/07/14 a 16/07/19
Assinatura: 17/07/14
Processo FAPESP: 13/341-M

a) Comprovação de que a situação apresentada é anterior 
ao tombamento, uma vez que há ocupação de parte do recuo 
lateral e que a vaga para auto está fechada em lados concorren-
tes. A comprovação poderá ser feita através de planta aprovada 
na Prefeitura ou de laudo técnico baseado em levantamento 
aerofotogramétrico anteriores ao tombamento dos Bairros dos 
Jardins (1986).

b) Quadro das áreas permeáveis constando da planta, pisos 
drenantes deverão ser computados em 50% da área.

c) Detalhe do muro de fechamento do lote, com cota indi-
cando sua altura. Esclarecemos que até 2m de altura o muro de 
fechamento poderá ser contínuo e, acima de 2m até a altura 
máxima de 3m, deverá ter 50% de sua área vazada.

Processo 71811
Interessado: SYLVIO LAZARINE NETO
Referente ao imóvel localizado na Rua GENERAL MENA 

BARRETO, 783/793, JD PAULISTA, SÃO PAULO – SP
Comunique-se – Para o prosseguimento da instrução, o 

interessado deverá apresentar anúncio com área de superfície 
máxima de 1,5 m² (um metro quadrado e meio).

Processo 72318
Interessado: HIROSHI SASHAKI
Referente ao imóvel localizado na Rua BARÃO DE JACAREÍ, 

657, CENTRO, JACAREÍ – SP
Comunique-se – Para prosseguimento da instrução, o inte-

ressado deverá apresentar projeto de edificação que obedeça 
ao alinhamento frontal do lote, ou seja, deverá a edificação não 
ter recuo frontal, conforme a Resolução de Tombamento SC 33, 
do edifício situado na Rua Barão de Jacareí, 508, publicada no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, caderno Executivo, página 
26, no que dispõe sobre as diretrizes para a área envoltória que 
lhe corresponde, nos artigo 2º e 3º..

Processo 72117
Interessado: RODOLFO ABBONDANZA
Referente ao imóveis localizados na ALAMEDA EDUARDO 

PRADO, 460/474, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO – SP
Resposta: Considerando o disposto na Resolução SC- 20, 

de 23-04-2013, os imóveis em questão são tombados pelo 
CONDEPHAAT, ou seja, estão dentro das áreas de legislação do 
Condephaat conforme Decreto 13.426, D.O. 16/03/79 Artigo 134 
- “Os bens tombados não poderão ser destruídos, demolidos, 
mutilados ou alterados, nem sem prévia autorização do Conse-
lho, reparados, pintados ou restaurados..”. Uma vez que incide 
legislação de preservação estadual sobre os imóveis, quaisquer 
obras a serem neles realizadas necessitam de aprovação prévia 
deste órgão. Esclareça-se que a presente informação não isenta 
o interessado da necessidade de consulta aos demais órgãos 
municipais, estaduais e federais.

Processo 71929
Interessado: ANDRE LUIZ GUEDES EVANGELISTA
Referente ao imóvel localizado na ESTRADA MARCO PÓLO, 

SN, contribuinte 523;001.016.000, Bairro BATISTINI, SÃO BER-
NARDO DO CAMPO – SP

Resposta: Considerando que o imóvel em questão ATÉ O 
PRESENTE MOMENTO não é um imóvel tombado pelo CON-
DEPHAAT, não se encontra inserido em área envoltória de bem 
tombado pelo CONDEPHAAT e não está em estudo de tomba-
mento por este órgão, as intervenções a serem nele realizadas 
estão isentas da aprovação deste órgão. Esclareça-se que a 
presente consulta não isenta o interessado da necessidade de 
consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 72086
Interessado: ANDRÉ LUIZ GUEDES EVANGELISTA
Referente ao imóvel localizado na Rua LEANDRO DE 

SOUZA, SN, SÃO JOÃO CLÍMACO, SÃO PAULO – SP
Resposta: Considerando que o imóvel em questão ATÉ O 

PRESENTE MOMENTO não é um imóvel tombado pelo CON-
DEPHAAT, não se encontra inserido em área envoltória de bem 
tombado pelo CONDEPHAAT e não está em estudo de tomba-
mento por este órgão, as intervenções a serem nele realizadas 
estão isentas da aprovação deste órgão. Esclareça-se que a 
presente consulta não isenta o interessado da necessidade de 
consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 72086
Interessado: ANDRÉ LUIZ GUEDES EVANGELISTA
Referente ao imóvel localizado na Rua LEANDRO DE 

SOUZA, SN, SÃO JOÃO CLÍMACO, SÃO PAULO – SP
Resposta: Considerando que o imóvel em questão ATÉ O 

PRESENTE MOMENTO não é um imóvel tombado pelo CON-
DEPHAAT, não se encontra inserido em área envoltória de bem 
tombado pelo CONDEPHAAT e não está em estudo de tomba-
mento por este órgão, as intervenções a serem nele realizadas 
estão isentas da aprovação deste órgão. Esclareça-se que a 
presente consulta não isenta o interessado da necessidade de 
consulta aos demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 72196
Interessado: JANAÍNA DA SILVA BOIM
Referente aos imóveis localizados na Rua CORIOLANO, 

666/670/710, LAPA, SÃO PAULO – SP
Resposta: Considerando que os imóveis em questão, ATÉ O 

PRESENTE MOMENTO, não são tombados pelo CONDEPHAAT, 
não se encontram inseridos em área tombada ou envoltória de 
bem tombado e não estão em estudo de tombamento, as inter-
venções a serem neles 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.

 Comunicado
Deliberações do Colegiado em sessão ordinária de 09-06-

2014
Ata 1755
O CONDEPHAAT, em sua sessão ordinária de 09 de junho 

do corrente, Ata 1755, deliberou os processos a seguir listados, 
conforme indicação em cada item. No caso dos processos defe-
ridos, os projetos devidamente carimbados (quando houver), 
poderão ser retirados no Protocolo da Unidade de Preservação 
do Patrimônio Histórico, de segunda a sexta no horário das 10h 
às 17hhs, 10 (dez) dias úteis após a data da presente publicação.

01 - Processo 59862/2009
Interessado: INSTITUTO ARQUITETOS DO BRASIL
Deliberação: O Colegiado deliberou aprovar, por 13 votos 

favoráveis e 1 abstenção, a revisão do projeto de restauração do 
edifício sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB-SP, situa-
do a Rua Bento Freitas, 306, nesta Capital, alertando que deverá 
ser encaminhado os projetos técnicos complementares ao Con-
dephaat, segundo decisão de Sessão Ordinária de 5 de julho de 
2010, Ata n. 1587. Esta autorização não isenta o interessado de 
obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

 Retificação do D.O. de 19-07-2014
Na deliberação do Colegiado
Onde se lê:
10– Processo 61413/2010
Interessado: UPPH-COORDENADORIA
Deliberação: O Colegiado deliberou acatar, por unanimida-

de, o parecer do Conselheiro Relator, que acompanha o Relatório 
circunstanciado da UPPH pela aplicação da pena mínima de 
gravidade leve prevista na Lei Estadual 10.774/01, no valor de 
50 UFESPs.

Leia-se:
10– Processo 67291/2012
Interessado: UPPH-COORDENADORIA
Deliberação: O Colegiado deliberou acatar, por unanimida-

de, o parecer do Conselheiro Relator, que acompanha o Relatório 
circunstanciado da UPPH pela aplicação da pena mínima de 
gravidade leve prevista na Lei Estadual 10.774/01, no valor de 
50 UFESPs.

ANEXO II
ÍNDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E PERMUTADO
A

Alterações em projetos habitacionais, Expediente de análise de 24.00.01.02
Análise de alterações em projetos habitacionais, Expediente de 24.00.01.02
Análise de projetos habitacionais, Base de dados referente à 24.00.01.01
Análise de projetos habitacionais, Expediente de solicitação de dispensa de 24.00.01.03
ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 24.00.01
Anuência prévia, Declaração de INTEGRA Processo de parcelamento do solo para empreendimentos e núcleos habitacionais. 24.00.02.03
APROVAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS, ANÁLISE E 24.00.01
Aprovação, Certificado de INTEGRA Expediente de análise de alterações em projetos habitacionais 24.00.01.02
ÁREA HABITACIONAL, ATENDIMENTO TÉCNICO NA 24.00.05
Área habitacional, Expediente de atendimento técnico na 24.00.05.01
ATENDIMENTO TÉCNICO NA ÁREA HABITACIONAL 24.00.05
Atendimento técnico na área habitacional, Expediente de 24.00.05.01

B
Base de dados de monitoramento das regularizações de núcleos habitacionais 24.00.04.01
Base de dados referente à análise de projetos habitacionais 24.00.01.01
Base de dados referentes a empreendimentos de parcelamento do solo e condomínios urbanos para empreendimentos residenciais, comerciais, industriais e núcleos habitacionais 24.00.03.01

C
CADASTRO E MAPOTECA DE EMPREENDIMENTOS DE PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS URBANOS PARA EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E 
NÚCLEOS HABITACIONAIS, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

24.00.03

Cartas 24.00.03.02
Certidão de inteiro teor INTEGRA Processo de parcelamento do solo para empreendimentos e núcleos habitacionais. 24.00.02.03
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E NÚCLEOS HABITACIONAIS, LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS URBANOS PARA EMPREENDIMENTOS 
RESIDENCIAIS,

24.00.02

CONDOMÍNIOS URBANOS PARA EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E NÚCLEOS HABITACIONAIS, LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PARCELA-
MENTO DO SOLO E

24.00.02

D
Declaração de anuência prévia INTEGRA Processo de parcelamento do solo para empreendimentos e núcleos habitacionais. 24.00.02.03
Desmembramento de lotes, Processo de 24.00.02.01
Dispensa de análise de projetos habitacionais, Expediente de solicitação de 24.00.01.03

E
Empreendimentos e núcleos habitacionais, Processo de parcelamento do solo para 24.00.02.03
EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E NÚCLEOS HABITACIONAIS, LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS 
URBANOS PARA

24.00.02

Exigências técnicas, Relatório de INTEGRA Expediente de análise de alterações em projetos habitacionais 24.00.01.02
Expediente de análise de alterações em projetos habitacionais 24.00.01.02
Expediente de atendimento técnico na área habitacional 24.00.05.01
Expediente de solicitação de dispensa de análise de projetos habitacionais 24.00.01.03

G
GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL 24

H
Habitacionais, Processo de loteamentos não 24.00.02.02

I
Indeferimento, Relatório de INTEGRA Expediente de análise de alterações em projetos habitacionais 24.00.01.02
INDUSTRIAIS E NÚCLEOS HABITACIONAIS, LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS URBANOS PARA EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS, 
COMERCIAIS,

24.00.02



40 – São Paulo, 124 (135) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 23 de julho de 2014

 Meio Ambiente
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

 Apostila do Coordenador, de 22-07-2014
Apostilamento do Contrato 12/2012/CA
No uso de minhas atribuições legais, notadamente a pre-

visão do artigo 72, III, “b”, do Decreto 57.933/12 e nos termos 
do parágrafo 8º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/1993 e do 
parágrafo 8º do artigo 62 da Lei Estadual 6.544/1989, AUTO-
RIZO o reajuste de preços referente à contratação de serviço 
técnico profissional generalizado - manutenção do módulo de 
“Gestão de Contratos” do Sistema de Gestão Integrada de 
Processos - GIP, conforme correspondência da empresa referente 
ao Reajuste Contratual à fl. 262/263 e demonstrativo de cálculo 
à fl. 264/265, Contrato 12/2012/CA, Processo SMA 16.380/2011, 
bem como a realização da despesa calculada em R$ 1.395,50, 
necessária para suprir as parcelas mensais reajustadas. De 
acordo com informação divulgada no site www.cadterc.sp.gov.
br, o índice de novembro de 2012 a novembro de 2013, para 
prestação de serviços em geral, é de 4,01% (quatro inteiros e 
um centésimo) . - Processo SMA 16.380/2011

 Despacho do Coordenador, de 22-07-2014
Considerando os elementos constantes nos presentes autos, 

no uso de minhas atribuições legais e nos termos do disposto no 
artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. o artigo 
26 da Lei Estadual 6.544/89, RATIFICO a íntegra da instrução 
processual e a Inexigibilidade de Licitação, reconhecida pelo 
Diretor do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de 
Contratos em favor da empresa INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLI-
COS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - INP - LTDA, com fundamento no “caput” do artigo 
25 da Legislação Federal de Licitações e Contratos, referente à 
inscrição de funcionário para participar da “Semana Nacional de 
Estudos Avançados em Contratos Administrativos” em Curitiba-
PR. (Processo 6.728/2014) 

 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À 
GESTÃO DE CONTRATOS

 Comunicado
Processo SMA 6.793/2014 (citar este número na DEFESA)
REF.: Procedimento Sancionatório
Através dos autos do processo em epígrafe, instaurou-se 

procedimento sancionatório, conforme portaria CFA, de 02-07-
2014, para a aplicação de sanção pelo descumprimento - Não 
entrega - (Nota de Empenho 2013NE00798), que teve como 
objeto a aquisição de teclados para microcomputador.

Diante do exposto, fica a empresa COMERCIAL JERONDI 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob 14.216.895/0001-00, na pessoa 
de seu representante legal, NOTIFICADA para que, no prazo 
improrrogável de 05 (CINCO) dias corridos, a contar da presente 
publicação, ofereça, caso queira, sua DEFESA, indicando as 
provas que porventura pretenda produzir, sendo-lhe assegurada 
vista dos autos, de acordo com o disposto no art. 86 e artigo 
87, § 2°, ambos da Lei Federal 8.666/93, c.c. a Resolução nº 
CC-52/2005 e Resolução SMA 57/13, sob pena do processo 
seguir à revelia.

A DEFESA deverá ser protocolizada no horário das 8h às 
17h, na sede da Secretaria de Meio Ambiente, sito na Avenida 
Professor Frederico Hermann Junior, 345 - prédio 1 - 6º andar - 
Alto de Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05459-010.

Ressalto que para o presente caso as sanções previstas nas 
legislações e normas que regem a matéria são: (a) impedimento 
de licitar e contratar com o Estado, conforme artigo 7º da Lei 
federal 10.520/2002, (b) cumulativo com multa, na forma pre-
vista no § 2º, do art. 87, da Lei federal 8.666/93 c.c Resolução 
SMA 57/13.

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL

 Comunicados
Nos termos do artigo 12 do Decreto Estadual 60.342/2014, 

segue a relação de Autos de Infração Ambiental avaliados no 
Atendimento Ambiental realizado no dia 15-07-2014, no Ponto 
de Atendimento 30 - Fernandópolis.

Auto de Infração Ambiental 299758/2014
Autuado: Severino Batista Pereira
CPF: 181.886.068-63
A parte interessada compareceu à Sessão do Atendimento 

Ambiental: Sim
Decisão da avaliação do auto: Manutenção
Valor consolidado da Multa: R$ 750,00, a ser pago em 3 

parcelas
Decisão sobre outras sanções aplicadas: Manter apreensão
Observações: Aves destinadas a soltura e gaiolas destinadas 

a destruição
Auto de Infração Ambiental 299756/2014
Autuado: Severino Batista Pereira
CPF: 1181.886.068-63
A parte interessada compareceu à Sessão do Atendimento 

Ambiental: Sim
Decisão da avaliação do auto: Manutenção
Decisão sobre a sanção advertência: Adv. cumprida
Decisão sobre outras sanções aplicadas: Manter a destina-

ção dos animais
Observações: Animais destinados ao autuado como fiel 

depositário.
Auto de Infração Ambiental 299757/2014
Autuado: João Abílio Batista
CPF: 785419058-53
A parte interessada compareceu à Sessão do Atendimento 

Ambiental: Sim
Decisão da avaliação do auto: Manutenção
Decisão sobre a sanção advertência: Adv. cumprida
Decisão sobre outras sanções aplicadas: Manter a destina-

ção dos animais
Observações: Animais destinados ao autuado como fiel 

depositário.
Auto de Infração Ambiental 299179/2014
Autuado: Débora Gomes da Silva
CPF: 846039171-04
A parte interessada compareceu à Sessão do Atendimento 

Ambiental: Sim
Decisão da avaliação do auto: Manutenção
Decisão sobre a sanção advertência: Adv. cumprida
Decisão sobre outras sanções aplicadas: Manter a destina-

ção do animal
Observações: Animal destinado a autuada como fiel depo-

sitária.
Auto de Infração Ambiental 299173/2014
Autuado: Gilberto da Silva Ferracini
CPF: 889014598-68
A parte interessada compareceu à Sessão do Atendimento 

Ambiental: Sim
Decisão da avaliação do auto: Manutenção
Decisão sobre a sanção advertência: Adv. cumprida
Decisão sobre outras sanções aplicadas: Desembargar a 

atividade e sua respectiva área
Observações: Conforme a LEI 12.651/2012 a área em ques-

tão não é mais considerada área de preservação permanente.
Nos termos do artigo 12 do Decreto Estadual 60.342/2014, 

segue a relação de Autos de Infração Ambiental avaliados no 

 Extrato de Convênio
Prorrogação. Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 

único do artigo 12, artigo 14 e Cláusula Sexta do anexo do 
Decreto Estadual n..º 52.052, de 13-08-2007, fica prorrogado 
o Convênio de Cooperação Técnica celebrado através do 
programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais 
– “Cidade Legal” com os Municípios de: Campos do Jordão 
(Proc. SH- 295/02/2012) até 20-06-2015, Espírito Santo do Turvo 
(Proc. SH- 095/02/2012) até 20-06-2015 e Oriente (Proc. SH- 
665/02/2012) até 24-04-2015.

 Despacho do Secretário, de 22-7-2014
Fica Autorizada as inclusões dos núcleos habitacionais no 

Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre esta Secretaria 
e o Município de: Potim (Proc. SH- 351/02/2009).

 Termos de Alteração de Convênios
3º TERMO DE ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO, celebrado entre 

o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Estado da Habitação e o Município de Planalto, objetivando a 
transferência de recursos orçamentários do Programa Especial 
de Melhorias - PEM.

Pelo presente termo de alteração contratual, de um lado a 
Secretaria da Habitação, doravante denominada SECRETARIA, 
neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Habitação 
em Exercício, Marcos Rodrigues Penido, do outro o Município 
de Planalto, doravante denominado MUNICÍPIO, representado 
por seu Prefeito André Luiz Severino da Silva, na presença das 
testemunhas infra-assinadas, resolvem, de acordo com o dispos-
to em sua Cláusula Primeira, parágrafo único, e Terceira, inciso 
II – alínea d, alterar a Cláusula Quarta do Termo de Convênio 
celebrado em 12-12-2012, ficando ratificadas todas as demais 
cláusulas do Convênio.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Valor – a cláusula quarta do 
termo de convênio passará a ter a seguinte redação:

O valor total do presente Convênio é de R$ 353.876,06, 
sendo de responsabilidade da SECRETARIA a quantia de R$ 
336.182,26, e de responsabilidade da PREFEITURA, o montante 
de R$ 17.693,80, a título de contrapartida, nos termos do Plano 
de Trabalho, Planilha Orçamentária e Projeto aprovado pela 
Secretaria da Habitação, que passa a fazer parte integrante 
deste Convênio.

Data Assinatura, 16-07-2014.
PROCESSO SH – 429/05/2013
1º TERMO DE ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO, celebrado entre 

o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Estado da Habitação e o Município de Monções, objetivando a 
transferência de recursos orçamentários do Programa Especial 
de Melhorias - PEM.

Pelo presente termo de alteração contratual, de um lado a 
Secretaria da Habitação, doravante denominada SECRETARIA, 
neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Habitação 
em Exercício, Marcos Rodrigues Penido, do outro o Município 
de Monções, doravante denominado MUNICÍPIO, representado 
por seu Prefeito Douglas Antônio Honorato, na presença das 
testemunhas infra-assinadas, resolvem, de acordo com o dispos-
to em sua Cláusula Primeira, parágrafo único, e Terceira, inciso 
II – alínea d, alterar a Cláusula Quarta do Termo de Convênio 
celebrado em 25-11-2013, ficando ratificadas todas as demais 
cláusulas do Convênio.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Valor – a cláusula quarta do 
termo de convênio passará a ter a seguinte redação:

O valor total do presente Convênio é de R$ 148.688,99, 
sendo de responsabilidade da SECRETARIA a quantia de R$ 
100.000,00, e de responsabilidade da PREFEITURA, o montante 
de R$ 48.688,99, a título de contrapartida, nos termos do Plano 
de Trabalho, Planilha Orçamentária e Projeto aprovado pela 
Secretaria da Habitação, que passa a fazer parte integrante 
deste Convênio.

Data da Assinatura, 14-07-2014.
PROCESSO SH – 466/05/2013
1º TERMO DE ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO, celebrado entre o 

Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado 
da Habitação e o Município de Álvaro de Carvalho, objetivando 
a transferência de recursos orçamentários do Programa Especial 
de Melhorias - PEM.

Pelo presente termo de alteração contratual, de um lado a 
Secretaria da Habitação, doravante denominada SECRETARIA, 
neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Habitação 
em Exercício, Marcos Rodrigues Penido, do outro o Município 
de Álvaro de Carvalho, doravante denominado MUNICÍPIO, 
representado por seu Prefeito Marcos Del Castilho Zorzeto, na 
presença das testemunhas infra-assinadas, resolvem, de acordo 
com o disposto em sua Cláusula Primeira, parágrafo único, e 
Terceira, inciso II – alínea d, alterar a Cláusula Quarta do Termo 
de Convênio celebrado em 19-11-2013, ficando ratificadas todas 
as demais cláusulas do Convênio.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Valor – a cláusula quarta do 
termo de convênio passará a ter a seguinte redação:

O valor total do presente Convênio é de R$ 121.271,29, 
sendo de responsabilidade da SECRETARIA a quantia de R$ 
115.207,72, e de responsabilidade da PREFEITURA, o montante 
de R$ 6.063,57, a título de contrapartida, nos termos do Plano 
de Trabalho, Planilha Orçamentária e Projeto aprovado pela 
Secretaria da Habitação, que passa a fazer parte integrante 
deste Convênio.

Data Assinatura, 08-07-2014.
PROCESSO SH – 782/05/2009
6º TERMO DE ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO, celebrado entre 

o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Estado da Habitação e o Município de Iperó, objetivando a 
transferência de recursos orçamentários do Programa Especial 
de Melhorias - PEM.

Pelo presente termo de alteração contratual, de um lado 
a Secretaria da Habitação, doravante denominada SECRETA-
RIA, neste ato representada pelo Secretário da Habitação em 
Exercício, Marcos Rodrigues Penido, do outro o Município de 
Iperó, doravante denominado MUNICÍPIO, representado por 
seu Prefeito Vanderlei Polizeli, na presença das testemunhas 
infra-assinadas, resolvem, de acordo com o disposto em sua 
Cláusula Primeira, parágrafo único, e Terceira, inciso II – alínea 
d, alterar a Cláusula Quarta do Termo de Convênio celebrado 
em 17-12-2009 (fls. 56/60), ficando ratificadas todas as demais 
cláusulas do Convênio.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Valor – a cláusula quarta do 
termo de convênio passará a ter a seguinte redação:

o valor total do presente Convênio é de R$ 226.900,00, 
sendo de responsabilidade da SECRETARIA a quantia de R$ 
200.000,00, e de responsabilidade da PREFEITURA, o montante 
de R$ 26.900,00, a título de contrapartida, nos termos do novo 
Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria da Habitação, que 
passa a fazer parte integrante deste Convênio e em confor-
midade do disposto no artigo 3º do Decreto 54.199, de 02 de 
abril de 2.009.

Data Assinatura, 10-07-2014.
 Extrato de Convênio
Prorrogação. Em cumprimento ao que dispõe a Cláusula 

Décima Primeira, do Decreto 54.199, de 02-04-2009, fica pror-
rogado o convênio referente ao Município abaixo discriminado.

"GUARÁ", Processo SH-578/05/2012 prorrogado até 02-07-
2015.

L

LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS URBANOS PARA EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E NÚCLEOS 
HABITACIONAIS

24.00.02

Loteamentos não habitacionais, Processo de 24.00.02.02
Lotes, Processo de desmembramento de 24.00.02.01

M

MANUTENÇÃO DE CADASTRO E MAPOTECA DE EMPREENDIMENTOS DE PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS URBANOS PARA EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS, COMER-
CIAIS, INDUSTRIAIS E NÚCLEOS HABITACIONAIS, ORGANIZAÇÃO E

24.00.03

Mapas 24.00.03.02
MAPOTECA DE EMPREENDIMENTOS DE PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS URBANOS PARA EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E NÚCLEOS 
HABITACIONAIS, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTRO E

24.00.03

MONITORAMENTO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 24.00.04
Monitoramento das regularizações de núcleos habitacionais, Base de dados de 24.00.04.01
MUNICIPAIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MONITORAMENTO DAS AÇÕES 24.00.04

N

Núcleos habitacionais, Processo de parcelamento do solo para fins residenciais e de 24.00.01.04

O

ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADASTRO E MAPOTECA DE EMPREENDIMENTOS DE PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS URBANOS PARA EMPREENDIMENTOS 
RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E NÚCLEOS HABITACIONAIS

24.00.03

P

Parcelamento de solo, Processo de regularização de 24.00.02.04
PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS URBANOS PARA EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E NÚCLEOS HABITACIONAIS, LICENCIAMENTO E 
REGULARIZAÇÃO DE

24.00.02

Parcelamento do solo para empreendimentos e núcleos habitacionais, Processo de 24.00.02.03
Parcelamento do solo para fins residenciais e de núcleos habitacionais, Processo de 24.00.01.04
Processo de desmembramento de lotes 24.00.02.01
Processo de loteamentos não habitacionais 24.00.02.02
Processo de parcelamento do solo para empreendimentos e núcleos habitacionais. 24.00.02.03
Processo de parcelamento do solo para empreendimentos e núcleos habitacionais. 24.00.02.03
Processo de parcelamento do solo para fins residenciais e de núcleos habitacionais 24.00.01.04
Processo de regularização de parcelamento de solo 24.00.02.04
Projeto modificativo INTEGRA Expediente de análise de alterações em projetos habitacionais 24.00.01.02
Projeto substitutivo INTEGRA Expediente de análise de alterações em projetos habitacionais 24.00.01.02
Projetos habitacionais, Expediente de análise de alterações em 24.00.01.02
PROJETOS HABITACIONAIS, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE 24.00.01
Projetos habitacionais, Expediente de solicitação de dispensa de análise de 24.00.01.03

R

Regularização de parcelamento de solo, Processo de 24.00.02.04
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS URBANOS PARA EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E NÚCLEOS HABITACIONAIS, 
LICENCIAMENTO E

24.00.02

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MONITORAMENTO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE 24.00.04
Regularizações de núcleos habitacionais, Base de dados de monitoramento das 24.00.04.01
Relatório de exigências técnicas INTEGRA Expediente de análise de alterações em projetos habitacionais 24.00.01.02
Relatório de indeferimento INTEGRA Expediente de análise de alterações em projetos habitacionais 24.00.01.02
Residenciais e de núcleos habitacionais, Processo de parcelamento do solo para fins 24.00.01.04
RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E NÚCLEOS HABITACIONAIS, LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO E CONDOMÍNIOS URBANOS PARA 
EMPREENDIMENTOS

24.00.02

S

Solicitação de dispensa de análise de projetos habitacionais, Expediente de 24.00.01.03

T

Termo de compromisso INTEGRA Expediente de análise de alterações em projetos habitacionais 24.00.01.02

Anexo III
24 GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL (FUNÇÃO)
24.00 NÃO HÁ (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS “PRAZOS DE GUARDA (em anos)” DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES
Unidade 

Produtora
Unidade com atri-
buições de Arquivo Eliminação Guarda Per-

manente

24.00.01 Análise e 
aprovação de projetos 

habitacionais

24.00.01.01
Base de dados referente à 
análise de projetos habi-

tacionais
vigência q b

Lei Federal 9.610/98, art. 87. A vigência esgota-se quando houver alte-
rações substantivas ou quando for extinta. Por ser considerada de valor 

histórico, informativo ou probatório, deverá ser providenciada cópia anual 
para guarda permanente.

24.00.01.02
Expediente de análise de 
alterações em projetos 

habitacionais
vigência 10 b

Lei Federal 10.406/2002 (Código Civil), art. 205; Decreto 52.053/2007; 
Resolução SH 21/2009, de 28-05-2009. Trata-se de análise de alterações 

em projetos de parcelamento de solo e de núcleos habitacionais. A 
vigência esgota-se com a expedição e entrega de certificado de aprovação, 

de relatório de exigências técnicas ou de comunicação de indeferimento 
e por cancelamento a pedido. Os expedientes que não apresentarem as 

exigências técnicas solicitadas, indeferidos ou cancelados a pedido poderão 
ser eliminados em 10 anos, observados os procedimentos definidos pela 

Instrução Normativa APE/SAESP 2/2010.

24.00.01.03
Expediente de solicitação 
de dispensa de análise de 

projetos habitacionais
vigência 10 b

Lei Federal 10.406/2002 (Código Civil), art. 205; Decreto estadual 52.053, 
de 13-08-2007. A vigência esgota-se com o o deferimento ou indeferimen-

to do pedido. Os expedientes indeferidos poderão ser eliminados em 10 
anos, observados os procedimentos definidos pela Instrução Normativa 

APE/SAESP 2/2010.

24.00.01.04
Processo de parcelamento do 
solo para fins residenciais e 

de núcleos habitacionais
vigência 10 b

Lei Federal 10.406/2002 (Código Civil), art. 205; Decreto 52.053/2007. A 
vigência esgota-se com o encerramento do processo. O documento poderá 

ser eliminado em dez (10) anos após cumprido o prazo de vigência nos 
seguintes casos: desinteresse, não cumprimento de prazos regimentais, 
esgotamento de todas as possibilidades regimentais, cancelamento a 

pedido ou quando a documentação não atender os critérios estabelecidos 
no Decreto 52.053/2007, observados os procedimentos definidos pela 

Instrução Normativa APE/SAESP 2/2010.

24.00.02 Licenciamento 
e regularização de 

parcelamento do solo e 
condomínios urbanos para 
empreendimentos residen-
ciais, comerciais, industriais 

e núcleos habitacionais

24.00.02.01 Processo de desmembramento 
de lotes vigência 10 b

Lei Federal 10.406/2002 (Código Civil), art. 205; Lei estadual 4.056/84; 
Resolução SH-036/03. Trata-se de exame e anuência aos projetos de 
regularização de parcelamento de solo na modalidade desmembra-

mento. A vigência esgota-se com o deferimento ou indeferimento do 
desmembramento.

24.00.02.02 Processo de loteamentos não 
habitacionais vigência 10 b Lei Federal 10.406/2002 (Código Civil), art. 205; Lei federal 6.766/79. A 

vigência esgota-se com o deferimento ou indeferimento do loteamento.

24.00.02.03
Processo de parcelamento do 
solo para empreendimentos e 

núcleos habitacionais.
vigência 10 b

Lei Federal 10.406/2002 (Código Civil), art. 205; Lei Federal n. 6.766/79; Lei 
Federal 9.785/99; Lei Federal 10.932/2004; Lei Complementar 1.166/2012; 

Decreto 34.399/91, arts. 31 e 33; Decreto 47.817/2003; Decreto 
52.052/2007. A implantação de empreendimentos de parcelamentos do 

solo é realizada para fins residenciais, conjuntos e condomínios habitacio-
nais, comerciais, industriais, públicos ou privados. O parcelamento do solo é 

realizado mediante loteamento ou desmembramento.

24.00.02.04 Processo de regularização de 
parcelamento de solo vigência 10 b

Lei Federal 10.406/2002 (Código Civil), art. 205; Resolução SH-017/04. Tra-
ta-se de processo para a regularização de loteamentos e desmembramen-
tos implantados anteriormente à edição da Lei federal 6.766/79. A vigência 

esgota-se com o deferimento ou indeferimento da regularização.

24.00.03 Organização e 
manutenção de cadastro e 
mapoteca de empreendi-
mentos de parcelamento 
do solo e condomínios 
urbanos para empreen-
dimentos residenciais, 

comerciais, industriais e 
núcleos habitacionais

24.00.03.01

Base de dados referentes 
a empreendimentos de 
parcelamento do solo e 

condomínios urbanos para 
empreendimentos residenciais, 
comerciais, industriais e núcle-

os habitacionais

vigência q b

Lei Federal 9.610/98, art. 87; Decreto 34.399/91, art. 33, V. Trata-se de 
base de dados referentes a empreendimentos de parcelamento do solo 
e condomínios urbanos para empreendimentos residenciais, comerciais, 
industriais e núcleos habitacionais. A vigência esgota-se quando houver 

alterações substantivas ou quando for extinta. Por ser considerada de valor 
histórico, informativo ou probatório, deverá ser providenciada cópia anual 

para guarda permanente.

24.00.03.02 Cartas vigência q b
As cartas são referentes a empreendimentos de parcelamento do solo 

e condomínios urbanos para empreendimentos residenciais, comerciais, 
industriais e núcleos habitacionais.

24.00.03.03 Mapas vigência q b

Decreto 34.399/91, art. 33, V. A mapoteca é formada por mapas do Sistema 
Cartográfico Metropolitano - SCM, neles são plotados através das ruas, 
os loteamentos. Esse sistema inclui São Paulo e Região Metropolitana, 

Região Metropolitana da Baixada Santista, Município de Campinas, 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Os mapas são 
referentes a empreendimentos de parcelamento do solo e condomínios 
urbanos para empreendimentos residenciais, comerciais, industriais e 

núcleos habitacionais.

24.00.04 Monitoramento 
das ações municipais de 
regularização fundiária

24.00.04.01
Base de dados de monitora-
mento das regularizações de 

núcleos habitacionais
vigência q b

Lei Federal 9.610/98, art. 87; Decreto 52.052/2007. Trata-se de base de 
dados para o monitoramento de regularização de parcelamentos do solo 
e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, 

localizadas em área urbana ou de expansão urbana. A vigência esgota-se 
quando houver alterações substantivas ou quando for extinta. Por ser 

considerada de valor histórico, informativo ou probatório, deverá ser provi-
denciada cópia anual para guarda permanente.

24.00.05 Atendimento téc-
nico na área habitacional 24.00.05.01 Expediente de atendimento 

técnico na área habitacional vigência 10 b Lei Federal 10.406/2002 (Código Civil), art. 205. A vigência esgota-se com 
o atendimento da requisição.


