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no CNPJ sob nº 62.577.929/0001-35, por mais 24 (vinte e
quatro) meses, a partir de 01/08/2020, tendo por objeto
a prestação de serviços técnicos de informática – Acesso/
cessão de informações do banco de dados do DETRAN para
processamento de multas de trânsito referentes ao Município de São Paulo/SP, pelo valor de R$ 37.260.480,00 (trinta
e sete milhões, duzentos e sessenta mil e quatrocentos e
oitenta reais).
II. AUTORIZO, outrossim, a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa mencionada no item anterior, para
arcar com as despesas da prorrogação para o presente exercício, no valor de R$ 7.762.600,00 (sete milhões, setecentos
e sessenta e dois mil e seiscentos reais), onerando a dotação
87.10.26.126.3024.2171.3.3.90.40.00.08 do orçamento
vigente, suportada pela Nota de Reserva nº 32.600/2020,
sendo que as despesas correspondentes a 2021/2022 deverão onerar as dotações específicas dos exercícios vindouros,
em atendimento ao princípio da anualidade orçamentária.
III. APROVO a minuta do 1º Termo de Aditamento ao
Contrato encartada aos autos.
IV. DESIGNO como como fiscal do contrato o Sr. José
Roberto Rosas Junior, para cumprimento ao disposto no
artigo 5º do Decreto Municipal nº 54.873, de 25 de fevereiro
de 2014.
V. Fica a empresa citada no item I desta decisão convocada para firmar o termo de aditamento correspondente,
na forma da minuta aprovada, na Assessoria Jurídica, mediante apresentação da documentação exigida pelo artigo
40 do Decreto Municipal nº 44.279/03, pela Lei Municipal
nº 14.094/05 e Decreto nº 47.096/06, bem como com a Lei
Federal nº 12.440/11, devidamente atualizada

membros da Comissão Permanente de Licitação CPL ao final
nomeados, instituída pela Portaria nº 005/SIURB-G/2020 a
seguir designada Comissão. Nesta sessão pública compareceu devidamente credenciado o Sr. Clayton Borges da Silva,
RG nº 27.540.816-4, representante da empresa COBRAPE
CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS; Sr.
Hercules Candido de Oliveira, RG nº 10.115.514-1 , representante da empresa GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS
LTDA e Sra. Renata Cesar Adas Garcia, RG nº 14.682.815-x,
representante da empresa MAUBERTEC TECNOLOGIA EM
ENGENHARIA LTDA. Os demais proponentes não se fizeram
representar. Verificada a regularidade quanto ao aspecto
formal externo do envelope maior, indevassável e inviolável,
contendo os envelopes “B” (PROPOSTA TÉCNICA), que se
encontrava custodiado na Divisão Técnica de Licitações, foi
o mesmo aberto pela Comissão. A Comissão determinou em
seguida a abertura dos envelopes “B” (PROPOSTA TÉCNICA)
das empresas habilitadas: GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE
PROJETOS LTDA; COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E
EMPRENDIMENTOS; ENCOP ENGENHARIA LTDA; MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA; NOVA ENGEVIX
ENGENHARIA E PROJETOS S.A.; KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI; ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS
LTDA; HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA e PLANAL ENGENHARIA LTDA; cujo conteúdo foi lido, examinado e rubricado
pelos presentes. Em seguida a comissão decidiu SUSPENDER
a sessão para análise da documentação apresentada, cujo
resultado será objeto de publicação no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
MOBILIDADE E TRANSPORTES

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DO
CONTRATO 027/SIURB/16

PROCESSO SEI 6020.2020/0003935-1
ASSUNTO: Aquisição de materiais de informática – Cotação Eletrônica.
I – À vista dos elementos de convicção que instruem o
presente, notadamente as manifestações das Divisões Administrativa e Financeira do Departamento de Administração e
Finanças, bem como da Assessoria Jurídica deste Gabinete,
que acolho e adoto como razão de decidir, HOMOLOGO a
Cotação Eletrônica nº 003/2020, e AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e
nos termos do artigo 2º do Decreto nº 54.102/2013 e alterações posteriores, a aquisição de materiais de informática
para reposição do estoque da SMT/INFO, conforme especificações e justificativas constantes dos autos, pelo valor total
de R$ 9.862,40 (nove mil oitocentos e sessenta e dois reais
e quarenta centavos).
II - AUTORIZO, outrossim, a emissão da Nota de Empenho em nome das empresas INOVAÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA LTDA. (item 01), inscrita no
CNPJ sob o nº 36.148.639/0001-66, no valor de R$ 346,20
(trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), ARTPROMO COMÉRCIO DE BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAIS
LTDA. (item 02), inscrita no CNPJ sob o nº 29.981.443/000192, no valor de R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais),
3 GIGAFOX NETWORK E INFORMÁTICA EIRELLI (itens 03 e
06), inscrita no CNPJ sob o nº 15.050.089/0001-78, no valor
de R$ 429,50 (quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta
centavos), COMPUSET INFORMÁTICA LTDA. (itens 04 e 08),
inscrita no CNPJ nº 65.529.489/0001-39, no valor de R$
2.189,50 (dois mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta
centavos) e MGB COMERIAL LTDA. (item 07), inscrita no
CNPJ nº 18.596.838/0001-55, no valor de R$ 6.549,20 (seis
mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos),
para fazer frente às despesas decorrentes, onerando a dotação nº 20.00.20.10.26.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00 do
Orçamento vigente, conforme Nota de Reserva nº 37.456/20.
III – Ficam as empresas citadas no item II deste Despacho convocadas para, no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis contados da publicação do presente no Diário Oficial
da Cidade de São Paulo, proceder a retirada da respectiva
Nota de Empenho, mediante apresentação da documentação
exigida pelo artigo 40 do Decreto Municipal nº 44.279, de 24
de dezembro de 2003, devidamente atualizada.

TERMO DE ADITAMENTO 012/027/SIURB/16/20.
PROCESSO: 2016-0.173.302-6 (Proc. Orig. 20150.278.022-0).
CONTRATADA: CONSÓRCIO LOPES KALIL – VPP ENGENHARIA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) TERRITÓRIOS CEU´S,
EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DA
PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 006/14/SIURB – LOTE 7.
OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL - Prorrogação do prazo contratual para
o CEU Taipas e CEU Pinheirinho D´Água, por mais 60 dias
corridos, a partir de 01 de julho de 2020.

EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 019/17 – SMT
PROCESSO SEI Nº 6020.2017/0001182-6
LOCADOR: Companhia de Engenharia de Tráfego
LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, representada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: situado nesta Capital, na
Rua Barão de Itapetininga, nº 18, andares 6º (236m²), 12º
(266m²) e 14º (266m²), perfazendo a área total de 768m².
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência por
mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14 de
julho de 2020 a 13 de julho de 2021.
VALOR: R$ 304.128,00 (trezentos e quatro mil e cento
e vinte e oito reais)
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
nº
20.10.26.122.3024.2100.33.90.39.00-00

DESPACHO DE JULGAMENTO
INTERESSADO: CTIS Tecnologia S/A
ASSUNTO: Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico
nº 011/SMT/2020
PROCESSO N° 6020.2020/0003465-1
I – À vista do contido no presente, em especial a manifestação das Assessorias de Informática e Jurídica, que adoto
como razão de decidir, e, com fundamento no parágrafo 2º
do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93, CONHEÇO, por tempestiva, a impugnação administrativa apresentada por CTIS
TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ nº 01.644.731/0001-32,
ofertada em face dos termos do edital de Pregão Eletrônico
nº 011/SMT/2020, cujo objeto é o de "prestação de serviços na modalidade HST (Horas de Serviços Técnicos), para
serviços técnicos de informática na área de sustentação de
sistemas de informação", e, com relação ao mérito, JULGO
PROCEDENTE, cancelando-se a sessão pública agendada
para o dia 14-07-2020.

INFRAESTRUTURA E OBRAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA – PROPOSTA
TÉCNICA
CONCORRÊNCIA Nº 005/20/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2020/0000574-1
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS
HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO E DE ALTERNATIVAS PARA A
BACIA DO CÓRREGO ANTONICO, COM DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS EXECUTIVOS E MÉTODOS CONSTRUTIVOS
DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS REFORÇOS
NO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE E APROVAÇÃO DE
OUTORGA JUNTO AO DAEE.
Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e
vinte, às onze horas, na Sala de Licitações da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras reuniram-se os

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES – SIURB.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATADA – CONSÓRCIO LBR / HAGAPLAN
CONTRATO Nº - 036/SIURB/20
VALOR – R$ 5.599.923,18
PROCESSO Nº: 6022.2020/0001387-6
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – REGIME
EMERGENCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA EM GERENCIAMENTO
DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE EXECUÇÃO E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA CIDADE
SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DA CIDADE DE SÃO
PAULO – SIURB – LOTE 1.
PRAZO – O prazo deste Contrato é de 180 dias corridos
a partir da emissão da Ordem de Serviço
Dotação Orçamentária nº 86.22.17.451.3005.5013.4.4.9
0.39.00.00 e 22.10.15.451.3022.5085.4.4.90.39.00.00.

COMPANHIA METROPOLITANA
DE HABITAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
COHAB - LICITAÇÕES
LICITAÇÃO 009/19 – MODO DE DISPUTA FECHADA PROCESSO SEI N° 7610.2019/0002826-9 - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DE TALUDES
E PLATÔS ADJACENTES, INCLUSIVE LIMPEZA, DEMOLIÇÃO,
REMOÇÃO DE ENTULHO, TERRAPLENAGEM, ESTABILIZAÇÃO
E PROTEÇÃO DE TALUDES, MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM
DE ÁGUAS PLUVIAIS, PASSEIOS, PAISAGISMO, ILUMINAÇÃO
PÚBLICA COMPLEMENTAR E FECHAMENTOS NA ÁREA LOCALIZADA ENTRE A FAIXA DE SERVIDÃO DA TRANSPETRO
(PETROBRÁS) E FAIXA DE SERVIDÃO DA ENEL SP (ELETROPAULO), JUNTO À RUA ATTÍLIO BARTALINI – CEP 04230-041,
NA GLEBA L2 DO CONJUNTO HABITACIONAL HELIÓPOLIS L,
SACOMÃ, SUBPREFEITURA IPIRANGA, SÃO PAULO-SP, NOS
TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL
E SEUS ANEXOS.
ERRATA
No Edital de Licitação 009/19 (aplica-se a todos seus
anexos)
Onde se lê:
18.1.5.4.1. Construção e/ou reforma de empreendimento
habitacional vertical de interesse social, totalizando a quantidade mínima de 300 Uhs (unidades haboitacionais), sendo
pelo menos 150 Uhs em um único contrato e que comprove
a execução dos serviços abaixo:
Leia se:
18.1.5.4.1. Construção e/ou reforma de empreendimento
habitacional vertical de interesse social, que comprove a
execução dos serviços abaixo:
Nos itens 18.1.5.3.1.1. e 18.1.5.4.1.1.
Fica suprimido o subitem:
d) Demolição de barraco de madeira;
Onde se lê:
e) Remoção de entulho para bota fora legalizado.
Leia-se:
e) Remoção de entulho.
Nos itens 18.1.5.3.1.3. e 18.1.5.4.1.3.
Fica suprimido o subitem:
c) Playground;
Nos itens 18.1.5.3.1.5. e 18.1.5.4.1.5.
Onde se lê:
a) Gradil de Ferro.
Leia-se:
a) Gradil Metálico.
Onde se lê:
18.1.5.7. Os atestados deverão estar vinculados às
respectivas CAT (Certidão de Acervo Técnico do CREA ou
CAU), sendo que serão considerados até 2 atestados para
a comprovação dos subitens 18.1.5.3.1.1 a 18.1.5.3.1.6
e 18.1.5.4.1.1 a 18.1.5.4.1.6; sendo que deverá ser comprovado em nome do Engenheiro Agrônomo o subitem
18.1.5.3.1.4.
Leia se:
18.1.5.7. Os atestados deverão estar vinculados às
respectivas CAT (Certidão de Acervo Técnico do CREA ou
CAU), sendo que serão considerados até 2 atestados para
a comprovação dos subitens 18.1.5.3.1.1 a 18.1.5.3.1.6 e
18.1.5.4.1.1 a 18.1.5.4.1.6.

EMPRESA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP
S/A, por intermédio de sua Diretora Jurídica e de seu Diretor
de Administração e Finanças, acolhendo o Parecer Jurídico
GJU nº 098/2020, no uso das atribuições que lhes confere o
Estatuto Social, torna pública a decisão de acolher parcialmente a defesa prévia e aplicar à empresa STAFF AUDITORIA
& ASSESSORIA, inscrita no CNPJ sob nº 07.791.963/0001-08,
a penalidade de MULTA no valor de R$ 9.675,00 (nove mil e
seiscentos e setenta e cinco reais), pelo descumprimento de
normas contidas no Contrato Administrativo nº CO-02.12/19,
Pregão Eletrônico nº 9.003/2019, com fulcro no art. 83, Inciso
II, da Lei Federal nº 13.303/2016, valendo esclarecer que fica
assegurado à empresa apenada o direito de exercer a ampla
defesa e o contraditório, por meio de recurso administrativo
no prazo de 10 (dez) dias úteis.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CO-19.06/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05.001/20
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 30, INCISO I, DA LEI FEDERAL
N.º 13.303/2016.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
– PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: TOTVS S.A.
CNPJ Nº: 53.113.791/0001-22
PARECER JURÍDICO Nº 076/2020
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,
SOB DEMANDA, ATRAVÉS DE BANCO DE HORAS, A CRITÉRIO
DA PRODAM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
CONSULTORIA, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E CONSULTAS NO SISTEMA PROTHEUS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE NATUREZA TÉCNICA E
OPERACIONAL QUE PODERÁ SURGIR.
VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE
R$ 148.060,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E SESSENTA
REAIS).
VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE)
MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO.

SÃO PAULO TRANSPORTE
GABINETE DO PRESIDENTE
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
RESUMO DE CONTRATO REGISTRADO NA
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
CONTRATADA: DELL COMPUTADORES DO BRASIL
LTDA.
Aquisição de 12 (doze) servidores do tipo rack
VALOR: R$ 2.586.000,00 – base outubro/2019
PRAZO: 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua
assinatura
REGISTRO: 2020/0306-01-00

SÃO PAULO TURISMO
GABINETE DO PRESIDENTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo de Compras 147/17 - Contrato CCN/GCO
020/17- Termo de Aditamento CCN/GCO 066/20 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Solo Network
Brasil S.A - CNPJ: 00.258.246/0001-68- Objeto do contrato:
Contratação de empresa especializada, por empreitada por
preço global, para o fornecimento das ferramentas de software atualizadas, necessárias para criação e edição de planilhas
eletrônicas, textos, apresentações eletrônicas, manipulação
de banco de dados de pequeno porte com interface gráfica
amigável e aplicação de gerenciamento e acesso a mensagens
eletrônicas (email), bem como o sistema operacional para os
servidores de arquivos, de aplicações e de banco de dados da
Contratante e armazenamento de conteúdos em nuvem da
Microsoft® - Objeto de aditamento: Prorrogação do prazo
contratual por 06 meses a partir de 10/06/20 com aplicação
do reajuste de 4% e alteração do exposto no Anexo I (Condições de Pagamento Item 7) - Valor total estimado do contrato:
R$ 345.340,40 - Data da assinatura: 09/06/2020

EMPRESA DE CINEMA E
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº
8610.2020/0000912-9
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico
nº 8610.2020/0000912-9, em especial das justificativas apresentadas pela área responsável (030497795) e do parecer da
assessoria jurídica (030872501), com fundamento no artigo
30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, de MAGDA PEREIRA DE SOUZA,
inscrita no CPF sob o nº 403.556.828-77, para prestação de
serviços de debatedor no âmbito do programa Cineclube Spcine, pelo valor total de R$ 200,00 (duzentos reais)

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº
8610.2020/0000837-8
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico
nº 8610.2020/0000837-8, em especial da justificativa apresentada pela área responsável (029899978) e do parecer da
assessoria jurídica (030874537), com fundamento no artigo
30, I, da Lei Federal nº 13.303/2016 e no artigo 2º da Lei
Municipal nº 15.929/2013, observadas as demais disposições
legais e regulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o
prosseguimento para a contratação direta, por inexigibilidade
de licitação, de ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO AUDIOVISUAL NEGRO, inscrita no CNPJ sob o nº 28.373.655/0001-24,

São Paulo, 65 (131) – 61
para o licenciamento de obras audiovisuais para atendimento
da programação da plataforma SpcinePlay, conforme especificações da área responsável, pelo valor total de R$ 30.096,00
(trinta mil e noventa e seis reais).

CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Eduardo Tuma

GABINETE DO PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR
SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E
REVISÃO - SGP-4
PROJETOS APRESENTADOS CONFORME O PRECEDENTE REGIMENTAL Nº 1/2020, DISPENSADA A LEITURA NO
PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI 01-00440/2020 do Vereador Ricardo
Teixeira (DEM)
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a interromper os
descontos provenientes de empréstimos consignados dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, junto
às instituições bancárias ou financeiras”.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
interromper os descontos provenientes de empréstimos consignados dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas
da administração pública municipal, direta e indireta, junto às
instituições bancárias ou financeiras, enquanto durarem a decretação do estado de pandemia causada pelo agente Corona
vírus (COVID-19).
PARÁGRAFO ÚNICO. Após a cessação dos efeitos do estado
de calamidade pública no âmbito municipal, os descontos
a que se referem o caput deste artigo voltarão a ser feitos
mensalmente, sem o acúmulo dos meses interrompidos e sem a
cobrança de juros de mora ou correção monetária pelas instituições bancárias ou financeiras.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias e complementares
se necessárias;
Art. 3º - A presente lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões. Às Comissões competentes.”
“JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei busca assegurar, de forma expressa, a autorização para que o Poder Executivo possa interromper
os descontos provenientes de empréstimos consignados dos
servidores da administração pública municipal, direta e indireta,
ativos e inativos, junto às instituições financeiras, enquanto
durarem os efeitos do Decreto de estado de calamidade pública
no âmbito municipal, em razão dos impactos decorrentes da
pandemia causada pelo agente Corona Vírus (Covid-19).
Inúmeros têm sido os impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Corona Vírus
(Covid-19) na vida das pessoas. Portanto, torna-se imprescindível que seja garantido ao servidor público municipal as condições mínimas para o enfrentamento desse período tão delicado.
Diante da relevância e urgência da proposta, conto com o
apoio dos nobres pares para a sua aprovação.”
PROJETO DE LEI 01-00441/2020 do Vereador Antonio
Donato (PT)
“Dispõe sobre autorização ao Executivo para suspensão do
ano letivo na rede municipal de educação durante o segundo
semestre de 2020, para promover e implementar todas as medidas necessárias para garantia do retorno da comunidade escolar com segurança, em decorrência da pandemia de COVID-19 a
partir de fevereiro de 2021 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:
Art. 1º. Em decorrência da pandemia internacional de coronavírus, fica autorizado ao Executivo manter a suspensão das
atividades da rede municipal de educação durante o segundo
semestre de 2020 para a realização de todas as medidas necessárias à garantia de segurança sanitária e proteção da vida da
comunidade escolar.
Parágrafo único. O período de suspensão das atividades
educacionais presenciais, prevista no caput, deverá ser reorganizado para ser exercido nos anos de 2021 e 2022, considerando as interações realizadas com familiares e alunos de
forma remota no ano de 2020, em conjunto com as atividades
próprias do calendário letivo dos anos citados e os conteúdos
pedagógicos não adquiridos virtualmente, compensados na repactuação do calendário escolar do biênio 2021-2022, excetuando-se dessa obrigatoriedade as crianças da Educação Infantil;
Art. 2º. Durante o período de suspensão previsto nesta lei,
deverão ser adotadas as medidas preparatórias e protetivas
das unidades escolares da rede municipal para recepção dos
professores, alunos, pais e comunidade, com a necessária segurança observando o afastamento dos profissionais e crianças
de comorbidades.
Parágrafo único. As adequações serão orientadas pelas Secretarias Municipais de Saúde, Educação e órgãos competentes
da Administração.
Art. 3º. As medidas de preparação para o retorno das
atividades nas unidades escolares deverão ser de natureza
administrativa, estrutural, pedagógica, e envolverão, ainda, os
prestadores de serviços à rede direta.
Art. 4º. As unidades de Educação Infantil do município,
que compreende os CEIs, CEMEIs e EMEIs, deverão dispor de
profissionais técnicos de enfermagem, cujas jornadas deverão
contemplar todo o período de permanência dos alunos nas
respectivas unidades escolares;
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la e promover todas
as medidas administrativas necessárias à sua implementação.
Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 7º. As despesas decorrentes com a implantação desta
lei correrão por conta das dotações orçamentárias, suplementadas se necessário.
Sala das Sessões, às Comissões competentes.”
“JUSTIFICATIVA
A presente propositura tem por objetivo manter a suspensão das atividades escolares durante o segundo semestre
do ano letivo de 2020 na rede municipal de ensino de modo
a permitir a efetiva adequação das unidades escolares para
a recepção dos profissionais de Educação e de apoio, alunos,
pais e membros da comunidade a partir do início do ano letivo
de 2021.
Considerando o alto índice de contágio do vírus SARS-CoV-2, originador da COVID-19, que deflagrou a maior pandemia internacional deste século, sendo que, conforme dados
da Universidade Johns Hopkins¹, ratificados pela Organização
Mundial de Saúde, até a data de 08 de julho de 2020, foram
confirmados 11.500.302 (onze milhões, quinhentos mil, trezentos e dois) casos de COVID-19 e um número total de mortes de
535.759 (quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta
e nove) pessoas;
Considerando que somente no Brasil já foram somadas, até
a data de 10 de julho de 2020, número total de 1.603.055 (um
milhão, seiscentos e três mil e cinquenta e cinco) pessoas contaminadas, e 70.000 óbitos, sendo que o Estado de São Paulo
é o que contabiliza o maior número de mortes, e a Capital do
Estado a região mais crítica, com maior número de casos, sem
mencionar os casos de subnotificações, que podem exponenciar

