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 MOOCA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 PORTARIA Nº 056/SP-MO/GAB/2014
Valter Antonio da Rocha, Subprefeito em exercício da 

Subprefeitura Mooca, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas pela Lei nº 13.399/02, artigo 9º;

CONSIDERANDO que em algumas publicações houveram 
erros de digitação com relação ao número do Box;

RESOLVE:
Retiratificar as Portarias abaixo relacionadas, de acordo 

com Anexo I:
PORTARIA Nº 041/SP-MO/GAB/2014 – DOC.10/04/2014 – PG. 07
PORTARIA Nº 033/SP-MO/GAB/2014 - DOC.03/04/2014 - PG. 08
PORTARIA Nº 053/SP-MO/GAB/2014 - DOC.18/04/2014 - PG. 09
ANEXO I

NOME PROCESSO Onde se lê: Leia-se: Retificando a
TPU/BOX TPU/BOX Portaria

GABRIEL DOS SANTOS 
MONTEIRO

2013-0.276.361-6 3333 3301 PORTARIA Nº 041/SP-MO/
GAB/2014

JOAO COSMO DE CAR-
VALHO FILHO

2013-0.272.921-3 115 117 PORTARIA Nº 033/SP-MO/
GAB/2014

LUIZ FERREIRA LUSTOSA 2013-0.274.680-0 117 115 PORTARIA Nº 053/SP-MO/
GAB/2014

PORTARIA Nº 57/SP-MO/GAB/2014
VALTER ANTONIO DA ROCHA, Subprefeito em exercício 

da Subprefeitura Mooca, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei nº 13.399/02, artigo 9º;

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 54.318, de 6 de 
setembro de 2013 e suas alterações, que regulamentaram o 
funcionamento do comércio denominado Feira da Madrugada, 
desenvolvido no imóvel situado no Pátio do Pari;

CONSIDERANDO os termos da Portaria Intersecretarial nº 6/
SMSP/SP-MO/2013, de 6 de setembro de 2013, em especial as 
disposições do Item 7 conferindo ao Subprefeito, após o Parecer 
da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, a 
decisão acerca da outorga do Termo de Permissão de Uso.

RESOLVE:
I – Divulgar a relação de pedidos de outorga de permissão 

de uso INDEFERIDOS – ANEXO I, por não atendimento aos ter-
mos do artigo 3º Decreto Municipal nº 54.318/13, ou seja, por 
não restar comprovada a existência de cadastro público realiza-
do pela Secretarias Municipais de Coordenação das Subprefei-
turas e de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo ou 
por possuir o referido cadastro cancelado pela Municipalidade;

II – Garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório às 
partes interessadas constantes da relação do ANEXO I para que, 
querendo, compareçam à Subprefeitura Mooca com o fim de 
protocolizarem recurso da decisão de indeferimento nos moldes 
do item III desta Portaria.

III – O recurso deverá ser protocolizado na Praça de Aten-
dimento das 09h às 16h, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 
contar da publicação desta e ser encartado no respectivo pro-
cesso administrativo que tratou do pedido de TPU para a Feira 
da Madrugada no Pátio Pari, mediante o devido recolhimento 
de preço público.

IV – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

ANEXO I
PROCESSO INTERESSADO
2013-0.269.598-0 GABINA COARITE CARRILLO
2013-0.279.239-0 GABRIEL CHINCHE QUENTA
2013-0.274.829-3 GABRIEL VILICA MAMANI
2013-0.277.111-2 GABRIELA FIGUEREDO PAIM
2013-0.277.269-0 GEANE SOARES ALENCAR
2013-0.275.032-8 GENARIO BARRETO
2013-0.274.644-4 GENIVAL LUIZ DA SILVA
2013-0.286.271-1 GEORGIA QUESIA P. DE SILVA
2013-0.267.506-7 GERACAO CONDOR CONFECCOES LTDA
2013-0.282.014-8 GERACINA ISAURA DA COSTA
2013-0.265.114-1 GERALDO FIRMO DE BARROS
2013-0.286.184-7 GERCINO CANDIDO BRASIL
2013-0.295.542-6 GERMAN CHURQUI YUJRA
2013-0.275.025-5 GERMAN CONDORI
2013-0.267.032-4 GERSON LOPES
2013-0.276.767-0 GEZIANA SALOMAO RIBEIRO
2013-0.277.003-5 GEZIANE GOMES DE SOUZA
2013-0.277.304-2 GILBERTO ANTONIO DA SILVA
2013-0.280.507-6 GILBERTO BATISTA CAMPOS
2013-0.295.671-6 GILBERTO DA CONCEICAO NUNES
2013-0.280.713-3 GILBERTO DOS SANTOS
2013-0.269.406-1 GILBERTO JOAQUIM DE LIMA
2013-0.300.280-5 GILDETE TUPINAMBA DOS REIS BARREIRA
2013-0.275.364-5 GILMAR COSTA ALVES
2013-0.281.189-0 GILMAR HELENO DA SILVA
2013-0.277-180-5 GILMARA BATISTA PORFIRIO DA SILVA
2013-0.286.858-2 GILSA LUCENA
2013-0.271.605-7 GILSON GILMAR PINTO SANTOS
2013-0.303.886-9 GINALVA APARECIDA ALVES ARAUJO
2013-0.270.832-1 GIOVANI BOVA
2013-0.266-398-0 GISLENE ALINE DIONIZIO
2013.0-276.556-2 GISLENE MARIA DE FREITAS
2013-0.001.721-8 GIVANILDO PEREIRA LIMA
2013-0.280.768-0 GLECIA MACIEIRA DA SILVA
2013-0.299.296-8 GONZALO JOHNY Y. GUTIERREZ
2013-0.278.595-4 GUIDO CUSI CALLE
2013-0.330.193-4 GUIDO DEBORIO FILHO
2013-0.289.949-6 GUILHERME LUCAS SANTOS
2013-0.272.797-0 GUIOMAR GONZAGA DO NASCIMENTO
2013-0.272.501-3 GUIQIN LI
2013-0.280.408-8 GUN JUNG KIM
2013-0.282-134-9 GUOQUAN YANG
2013-0.274.567-7 GUSTAVO IGNACIO DA SILVA
2013-0.289.948-8 GUSTAVO LUCAS SANTOS
2013-0.298.866-9 GYSCARIA FELIX DE OLIVEIRA
2013-0.293.980-3 JAE SOOK LEE
2013-0.277.002-7 JAKIELSON BARBOSA EMILIANO
2013-0.278.950-0 JAUREZ LEITE MAGALHAES
2013-0.303.899-0 JEFERSON BARBOSA DA SILVA
2013-0.296.669-0 JEFERSON CORITEAC
2013-0.302.087-0 JERONIMO JOSE DE FARIA
2013-0.288.152-0 JIANYONG LIN
2013-0.296.662-2 JIN SOOK LEE
2013-0.277.273-9 JIN TAEK YONG
2013-0.297.900-7 JINXIANG LI
2013-0.304.324-2 JOANA D' ARC LEITE
2013-0.303.220-8 JOANA M. DE MORAIS DE FARIA
2013-0.277.967-9 JOAO CARLOS SANTOS ALVES
2013-0.279.625-5 JOAO JUVINO DA SILVA
2013-0.305.925-4 JOCELI PINTO DE MESQUITA
2013-0.304.483-4 JONAS VICENTE FERNANDES
2013-0.295-494-2 JONG DUK AHN
2013-0.277.731-5 JONG YEOUL YOON
2013-0.279.381-7 JORGE JAIME CHIPANA RONQUILIO
2013-0.279.438-4 JORGE LUIS CARDEAL
2013-0.278.598-9 JORGE TADEU DA SILVA
2013-0.278.387-0 JOSE ALVES DOS SANTOS
2013-0.303.170-8 JOSE ANTONIO DE MENDONCA
2013-0.277.267-4 JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR
2013-0.279.905-0 JOSE ARISTEU FONTES
2013-0.300.473-5 JOSE ARMANDO ALVES DA MOTA
2013-0.293.696.0 JOSE AUGUSTO T. SOBRINHO
2013-0.278.293-9 JOSE CARLOS ALVES NOGUEIRA
2013-0.296.639-8 JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
2013-0.279.486-4 JOSE CICERO DE OLIVEIRA SANTOS

VI – Em caso de afastamento temporário do Conselheiro 
aprovado pelo Conselho Participativo Municipal não haverá 
substituição pelo suplente.

TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 85 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na apli-

cação do presente Regimento Interno serão dirimidas, quando 
necessário, pela maioria absoluta dos membros titulares do 
Conselho Participativo Municipal da respectiva Subprefeitura.

Art. 86 - O Conselho Participativo Municipal de cada Sub-
prefeitura deverá dar publicidade às informações a respeito de 
sua estrutura (composição, regimento, local de funcionamento e 
horário de reuniões) e às atas de reunião, por meio da Subpre-
feitura, no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura do 
Município de São Paulo na Internet.

Art. 87 - No mês de janeiro de cada ano, o Conselho 
Participativo Municipal tornará público, por meio de quadro 
afixado na sede da Subprefeitura e de divulgação no Portal da 
Prefeitura do Município de São Paulo na Internet, relatório dos 
trabalhos efetuados no ano anterior.

Art. 88 - O presente Regimento Interno será aprovado por 
maioria absoluta e só poderá alterado por maioria qualificada, 
ou seja, dois terços dos membros titulares dos 32 Conselhos 
Participativos Municipais reunidos em Assembleia convocada 
especificamente para este fim.

Parágrafo único - A proposta de alteração ou reforma do 
Regimento Interno, devidamente acompanhada da respectiva 
justificativa, deverá ser amplamente divulgada, com antecedên-
cia de 10 (dez) dias, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

Art. 89 - Nos termos do art. 35, § 2º da Lei 15.764/2013, 
os Conselhos Participativos Municipais subsistirão até que os 
Conselhos de Representantes de que tratam os arts. 54 e 55 da 
Lei Orgânica do Município possam validamente existir e estar 
em funcionamento.

Art. 90 - O presente Regimento Interno do Conselho Par-
ticipativo Municipal entra em vigor a partir da data de sua 
publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

São Paulo, 08 de abril de 2014.
Roberto Donizete Xavier
Coordenador
Yoshio Habe
Secretário Geral

 LAPA
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 O SUBPREFEITO DA LAPA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02,

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 
13.278/02 e disposições do Decreto nº 44.279/03,

considerando o parecer da Coordenadoria de Projetos e 
Obras em fls. 180 e o apurado por meio do Processo

TC nº 72.002.900.13-61,
RESOLVE:
REVOGAR o edital de licitação na modalidade CONCOR-

RÊNCIA PÚBLICA Nº 01/SP-LA/2013, publicado em 30/08/2013,
pág. 60.

 M'BOI MIRIM
 GABINETE DO SUBPREFEITO

 OFÍCIO nº 092/2014 – AES ELETROPAULO - No 
exercício das atribuições a mim delegadas e considerando 
o teor do laudo técnico, elaborado pelo(a) Engenheiro(a) 
Agrônomo(a) desta subprefeitura, com base na Lei Municipal 
nº 10.365/87, Defiro o pedido de AUTORIZAÇÃO DE PODA 
LEVE PARA LIBERAÇÃOO DE FIAÇÃO ELÉTRICA DE 90 (noventa) 
exemplares arbóreos e o INDEFERIMENTO, por falta de 
amparo legal, da PODA PARA LIBERAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA 
DE 106 (cento e seis) exemplares arbóreos, localizados em 
passeio público nessa capital, nos logradouros mencionados no 
ofício supra citado e pertencentes ao CIRCUITO ELÉTRICO MAS 
0105 – AS 063714.

Ofício EM/PGSD 148-14 – TID 11969697 – AES ELE-
TROPAULO - No exercício das atribuições a mim delegadas 
e considerando o teor do laudo técnico, elaborado pelo(a) 
Engenheiro(a) Agrônomo(a) desta subprefeitura, com base na 
Lei Municipal nº 10.365/87, Defiro o pedido de PODA LEVE 
PARA 82 (oitenta e duas) árvores do circuito LUB 0113, para 
liberação de fiação, observando rigorosamente as normas da 
SVMA/DEPAVE, evitando poda drástica ou em “V”.

REQUERIMENTO Nº 82/2011 – CONDOMÍNIO CON-
JUNTO RESIDENCIAL FLÓRIDA - No exercício das atribuições 
a mim delegadas, INDEFIRO o presente requerimento, tendo 
em vista o pedido ter sido atendido pelo processo de número 
2013-0.158.674-5/ conforme manisfestação da Supervisão 
Técnica de Limpeza.

SAC 11947949 – MARIA ANITA PERES SILVA - No exer-
cício das atribuições a mim delegadas e considerando o teor do 
laudo técnico, elaborado pelo(a) Engenheiro(a) Agrônomo(a) 
desta subprefeitura, com base na Lei Municipal nº 10.365/87, 
Defiro o pedido de PODA DE ADEQUAÇÃO de 19 (dezenove) 
árvores e REMOÇÃO/TRANSPLANTE de 1 (uma) árvore, todas 
localizadas no passeio público na extensão da Rua Gaetano 
Agazzi, a SPMB deverá COMPENSAR com o PLANTIO no local 
de 1 (uma) muda de árvore nativa, padrão DEPAVE, até 30 dias 
após a remoção.

SAC 12046309 – AUGUSTO ALVES DA SILVA - No exer-
cício das atribuições a mim delegadas e considerando o teor do 
laudo técnico, elaborado pelo(a) Engenheiro(a) Agrônomo(a) 
desta subprefeitura, com base na Lei Municipal nº 10.365/87, 
Defiro o pedido de PODA DE ADEQUAÇÃO para 06 (seis) 
exemplares arbóreos de códigos SISGAU NºS 113913-06, 
113913-07, 113913-08, 113913-09, 113913-10 e 113913-
11, localizados em passeio público na Rua Jupuruva, nº 76.

SAC 12163822 – SECRETARIA DAS SUBPREFEITTURAS/
CCOI - No exercício das atribuições a mim delegadas e conside-
rando o teor do laudo técnico, elaborado pelo(a) Engenheiro(a) 
Agrônomo(a) desta subprefeitura, com base na Lei Municipal nº 
10.365/87, Defiro o pedido de ELIMINAÇÃO/CORTE de 1 (uma) 
árvore da espécie LEUCENA, localizada em área pública munici-
pal, a SPMB deverá COMPENSAR com o PLANTIO no local de 1 
(uma) muda de árvore de médio porte, padrão DEPAVE, até 30 
(trinta) dias após a remoção.

SAC 12269502 – ELIAS DA SILVA SANTOS - No exercício 
das atribuições a mim delegadas e considerando o teor do lau-
do técnico, elaborado pelo(a) Engenheiro(a) Agrônomo(a) desta 
subprefeitura, com base na Lei Municipal nº 10.365/87, Defiro 
o pedido de PODA DE ADEQUAÇÃO de 13 (treze) árvores, 
localizadas em praça pública na Rua João de Abrei, nº 19 com 
Avenida Guarapiranga.

SAC 12287592 – IRA FARIAS - No exercício das atribui-
ções a mim delegadas e considerando o teor do laudo técnico, 
elaborado pelo(a) Engenheiro(a) Agrônomo(a) desta subprefei-
tura, com base na Lei Municipal nº 10.365/87, Defiro o pedido 
de PODA DE ADEQUAÇÃO de 6 (seis) árvores localizadas em 
área Praça Pública na Rua José Casal Del Rey, nº 88.

SAC 12269502 – ELIAS DA SILVA SANTOS - No exercício 
das atribuições a mim delegadas e considerando o teor do lau-
do técnico, elaborado pelo(a) Engenheiro(a) Agrônomo(a) desta 
subprefeitura, com base na Lei Municipal nº 10.365/87, Defiro 
o pedido de PODA DE ADEQUAÇÃO de 13 (treze) árvores, 
localizadas em praça pública na Rua João de Abrei, nº 19 com 
Avenida Guarapiranga.

CAPÍTULO IV
DA COMPETENCIA DE SMRG
Art. 72 - Em relação aos recursos, compete à Secretaria 

Municipal de Relações Governamentais – SMRG:
I - convocar as reuniões do Grande Colégio, garantindo a 

estrutura necessária realização da sessão;
II – publicar no Diário Oficial da Cidade de São Paulo as 

deliberações do Grande Colégio.
§ 1° A reunião do Grande Colégio de que trata o inciso 

I deste artigo deverá ser convocada no prazo de até 30 dias 
corridos, a contar da data de publicação do recebimento do 
recurso pelo Grande Colégio.

§ 2° A convocação de que trata o inciso I deste artigo deve-
rá ser realizada com antecedência de no mínimo 72 (setenta e 
duas) horas, por meio de publicação no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo.

Art. 73 - O recursos deverão ser endereçados ao Secretaria 
Municipal de Relações Governamentais e protocolados no en-
dereço Edifício Matarazzo, Viaduto do Chá, 15, CEP 01319-900, 
Centro – São Paulo/SP, que encaminhará ao Grande Colégio 
para apreciação e deliberação.

Art. 74 - O recebimento dos recursos deverá ser publicado 
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo pela Secretaria Munici-
pal de Relações Governamentais – SMRG.

TÍTULO VII
DO MONITORAMENTO
CAPÍTULO I
DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
Art. 75 - Os membros de todos os Conselhos Participativos 

Municipais deverão acompanhar as deliberações e a implemen-
tação das Conferências realizadas no âmbito do Município de 
São Paulo, de caráter público, com o objetivo de:

I - discutir problemas do Município e propostas de solução 
para esses problemas;

II - discutir e propiciar formas de articulação com os demais 
conselhos temáticos permanentes da cidade;

IV - apresentar sugestões de políticas públicas, reivindica-
ções e denúncias quando da sua participação em Conferências 
Municipais Temáticas;

Parágrafo único - O monitoramento de que trata o caput 
deste artigo ficará a cargo de uma Comissão Temática, para a 
qual cada um dos Conselhos Participativos deverá indicar um 
dos seus integrantes e que será responsável pelo acompanha-
mento do evento e pelo recebimento e encaminhamento de 
sugestões de pauta.

TÍTULO VIII
DA PERDA DE MANDATO, VACÂNCIA E SUPLÊNCIA
CAPÍTULO I
DA PERDA DO MANDATO
Art. 76 - Nos termos do artigo 14 do Decreto nº 54.156, de 

2013, perderá o mandato o Conselheiro que:
I - infringir qualquer das vedações previstas no artigo 17 da 

Lei Orgânica do Município;
II - deixar de comparecer, injustificadamente, a mais de 3 

(três) reuniões plenárias consecutivas ou 6 (seis) alternadas;
III - sofrer condenação criminal ou sentença transitada em 

julgado que implique em restrição à liberdade de locomoção;
IV – Comportar-se de forma não condizente com as atri-

buições do Conselheiro especificadas neste Regimento Interno;
V - Passar a exercer mandato eletivo nos Poderes Executivo 

ou Legislativo, excetuada a participação em outros órgãos co-
legiados criados pela legislação municipal, estadual ou federal;

VI – Passar a ocupar cargo em comissão no Poder Público 
nas esferas municipal, estadual ou federal.

VII - A perda de mandato será declarada pelo próprio 
Conselho Participativo Municipal após a observância do proce-
dimento definido neste Regimento Interno, garantido o direito à 
ampla defesa e ao contraditório;

VIII - Nos casos de perda de mandato, renúncia ou morte 
de qualquer Conselheiro, será ele substituído pelo respectivo 
suplente.

IX - A perda de mandato será declarada pelo próprio 
Conselho Participativo Municipal do território de cada subpre-
feitura;

X - A perda de mandato será declarada por decisão da 
maioria absoluta dos membros do Conselho Participativo Muni-
cipal do território da respectiva Subprefeitura.

XI - Uma vez recebido o pedido de impedimento de man-
dato de um Conselheiro, o CPM deve comunicar o interessado, 
que terá 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa a ser 
avaliada e julgada pelos conselheiros em reunião ordinária ou 
extraordinária. Após a decisão, no caso do Item IV deste Artigo, 
o interessado terá um novo prazo de 15 (quinze) dias para 
entrar com um novo recurso a ser julgado pelo Grande Colégio.

CAPÍTULO II
DA SUPLÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO 
Art. 77 - Serão considerados suplentes dos conselheiros 

eleitos os candidatos na ordem decrescente do número de 
votos por eles obtidos, por distrito. Os suplentes tomam posse 
a partir da decisão definitiva de perda de mandato do titular.

Art. 78 - São atribuições do suplente:
I - Substituir o Conselheiro Titular em todas as suas fun-

ções, uma vez que este perca o mandato.
II - O mandato do suplente se encerra no período corres-

pondente ao que o titular havia sido eleito.
CAPÍTULO III
DA VACÂNCIA
Art. 79 - A vacância na função de Conselheiro (a) do Con-

selho Participativo Municipal do território de cada subprefeitura 
dar-se-á por:

I - Falecimento;
II - Perda do mandato;
III - Renúncia.
Art. 80 - O falecimento do Conselheiro deverá ser comuni-

cado ao Conselho Participativo Municipal do território de cada 
Subprefeitura, sendo que o primeiro suplente eleito do respecti-
vo Distrito assumirá a vaga de Conselheiro.

Art. 81 - O pedido de renúncia do Conselheiro será imedia-
tamente encaminhado pelo próprio interessado ao Conselho 
Participativo Municipal do território de cada Subprefeitura, que 
deliberará sobre a matéria.

Art. 82 - Sendo deferida a renúncia, o primeiro suplente 
do eleito do respectivo distrito do Conselheiro renunciante 
assumindo a vaga deste.

Art. 83 – O Conselheiro que pretenda postular cargo eletivo 
aos Poderes Executivo ou Legislativo deverá comunicar sua 
candidatura ao Coordenador do Conselho Participativo Muni-
cipal no prazo de 4 (quatro) meses antes do pleito eleitoral. Ao 
resultado eleitoral, o conselheiro será:

I – Se for eleito, estará incluso no artigo 76, cláusula V, de 
perda de mandato por eleição de mandato eletivo, assumindo 
vaga no Conselho, o suplente;

II – Se não for eleito, manterá a vaga no Conselho.
Parágrafo único – não será considerada falta justificada, 

ausências nas Reuniões Plenárias por motivo de estar concor-
rendo ao pleito eleitoral.

CAPÍTULO IV
DO AFASTAMENTO DO CONSELHEIRO
Art. 84 - O Conselheiro poderá licenciar-se mediante re-

querimento dirigido ao plenário do CPM, nos seguintes casos:
I - Por moléstia devidamente comprovada;
II - Para desempenhar funções temporárias, de interesse do 

Município, caso o Conselheiro seja servidor público;
III - Pelo falecimento de seus parentes;
IV - Licença gestante ou licença adoção;
V - A aprovação de pedidos de licença se dará na Ordem do 

Dia, sem discussão, sendo votada por maioria simples;

III - Representar o Conselho participativo Municipal do 
território da respectiva Subprefeitura em eventos e solenidades 
ou delegar a sua representação a outro Conselheiro;

IV - Assinar a correspondência oficial do Conselho;
V - Zelar pela fiel aplicação e respeito deste Regimento 

Interno por todos os integrantes do Conselho Participativo Mu-
nicipal do território da respectiva Subprefeitura;

VI - Exercer outras atribuições necessárias ao bom funcio-
namento do Conselho.

CAPÍTULO IV
DO SECRETÁRIO GERAL
Art. 54 - O Conselho Participativo Municipal de cada Sub-

prefeitura escolherá, dentre os membros que o compõem, um 
Secretário-Geral.

Art. 55 - A candidatura ao cargo de Secretário-Geral será 
manifestada verbalmente pelos próprios Conselheiros perante 
os demais na primeira sessão ordinária do Conselho Partici-
pativo Municipal do território de cada subprefeitura realizada 
após a posse ou na última sessão ordinária realizada antes do 
término do mandato da coordenação em exercício.

Art. 56 - A votação será secreta, devendo cada Conselheiro 
votar em apenas 01 (um) candidato.

Art. 57 - O mais votado será eleito o Secretário-Geral.
Art. 58 - No caso de empate será utilizado o critério de 

idade, sendo eleito o candidato mais idoso entre os que dispu-
tarem o cargo de Secretário-Geral.

Art. 59 - O mandato do Secretário-Geral terá duração de 
06 (seis) meses, permitida 01 (uma) única recondução por 
mandato.

Art. 60 - Na ausência do Secretário-Geral em uma reunião, 
a direção dos trabalhos e demais atribuições ficará a cargo de 
outro Conselheiro escolhido, provisoriamente, pelos presentes.

Art. 61 - No caso de impedimento do Secretário-Geral em 
realizar suas funções, os membros do Conselho deverão esco-
lher, entre seus pares, outro membro para completar o mandato.

Art. 62 - O Secretário-Geral eleito para a vaga do titular 
antes do término do mandato deste terá direito, na sequência, a 
uma única recondução ao cargo.

CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO-GERAL
Art. 63 - Ao Secretário-Geral compete, com o auxílio dos 

demais membros do Conselho Participativo Municipal do terri-
tório de cada subprefeitura:

I - Zelar para que os atos do Conselho Participativo Munici-
pal da respectiva Subprefeitura sejam registrados em livro-ata, 
fichas ou arquivos digitais;

II - Preparar, junto com o Coordenador, a pauta das reuni-
ões ordinárias e extraordinárias;

III - Secretariar e auxiliar o Coordenador, quando da reali-
zação das reuniões;

IV - Manter sob sua responsabilidade, na sede do Conselho, 
os livros, fichas, documentos, arquivos digitais e outros papéis 
do Conselho;

V - Prestar informações que lhe forem solicitadas pelos 
Conselheiros ou por terceiros, observado o disposto no art. 5º, 
incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal;

VI - Agendar os compromissos do Conselho Participativo 
Municipal de cada subprefeitura;

VII - Registrar a frequência dos Conselheiros nas reuniões;
VIII - Enviar listas de presença, atas, resoluções e demais 

documentos em arquivos digitais a serem publicados no Diário 
Oficial do Município;

CAPÍTULO VI
DA CRIAÇÃO DOS GRUPOS TEMÁTICOS E GRUPOS DE 

TRABALHO 
Art. 64 - A criação de Grupos Temáticos e Grupos de Tra-

balho ocorrerá a partir da adesão de, no mínimo, 6 (seis) 
Conselheiros que encaminharão a proposta ao Secretário-Geral, 
constando o objetivo e o prazo de duração do Grupo. Cada 
Conselheiro poderá aderir a até 3 (três) Grupos Temáticos 
concomitantemente. A adesão do Conselheiro ao grupo implica 
sua participação e comprometimento com as atividades. Não 
há limite de Conselheiros que podem participar do Grupo. Cada 
Grupo deve definir sua dinâmica de trabalho, frequência das 
reuniões e metodologias.

Parágrafo único - Os Grupos Temáticos e Grupos de Tra-
balho devem ser instituídos por Resolução e ter tempo deter-
minado para conclusão de suas tarefas. Art. 65 - Os produtos 
dos Grupos Temáticos e Grupos de Trabalho passarão por 
apreciação e aprovação dos Conselheiros em reunião ordinária 
ou extraordinária antes de se tornarem sugestões ou recomen-
dações a quaisquer instâncias do Poder Público.

TÍTULO VI
DOS RECURSOS
CAPÍTULO I
DO GRANDE COLÉGIO
Art. 66 - Considerando que o Brasil é signatário do Pacto 

de San José da Costa Rica e o disposto na Constituição Bra-
sileira, respeitando o direito de defesa e amplo contraditório 
princípio do duplo grau de jurisdição, às decisões do Conselho 
Participativo Municipal do território será garantido o direito 
de recurso ao Grande Colégio dos Conselhos Participativos 
Municipais.

Art. 67 - O Grande Colégio funcionará como instância 
recursal e será composto pelos Coordenadores em exercício de 
cada um dos Conselhos Municipais Participativos do Município.

Parágrafo único - As deliberações do Grande Colégio exi-
gem aprovação por maioria absoluta.

CAPÍTULO II
DA COMPETENCIA DO GRANDE COLÉGIO
Art. 68 - Compete ao Grande colégio:
I – garantir o direito de defesa e o amplo contraditório, 

bem como o princípio do duplo grau de jurisdição, apreciando 
em sede recursal o estabelecido no artigo 76, Inciso IV deste 
regimento;

II - conhecer ou não o mérito dos recursos apresentados, 
conforme os requisitos previstos no TÍTULO VI;

III – abrir nova oportunidade para defesa se oportuno e 
garantir o devido processo legal;

IV - requerer parecer técnico para embasar sua decisão, 
documentos se assim entender necessário;

V – deliberar pelo deferimento ou indeferimento, em última 
instância, dos recursos que forem conhecidos;

VI – estender o prazo da instrução por mais 30 dias, se 
necessário;

VI – requerer à Secretaria Municipal de Relações Governa-
mentais – SMRG a convocação de plenária extraordinária do 
Grande Colégio, quando necessário.

Art. 69 - O Grande Colégio deverá deliberar sobre o recurso 
no prazo de 30 dias a contar da data da sessão convocada para 
encaminhamento do mesmo, sendo possível a convocação de 
plenária extraordinária se necessário.

Art. 70 - As deliberações do Grande Colégio deverão ser 
publicadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em até 5 
dias úteis.

CAPÍTULO III
DOS RECURSOS
Art. 71 - Podem apresentar recursos ao Grande Colégio:
I – qualquer Conselheiro Participativo Municipal Titular 

ou Extraordinário em exercício, no caso previsto no artigo 76, 
Inciso IV deste regimento;

Parágrafo único - O recurso deverá ser apresentado no 
prazo de 5 dias úteis da publicação no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo do ato impugnado.


