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SÃO 
PAU LO 
NEGÓCIOS 

São Paulo, 29 de março 2019. 

Ofício SPN n2: 039/2019 

Assunto: Encaminhamento das contas da gestão 2018, aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo. 

Excelentíssimo Senhor, 

Nos termos do inciso "li", do artigo 22, da Lei Municipal n9  16.665, de 23 

de maio de 2017, que autorizou o Poder Executivo Municipal a instituir o serviço social 

autônomo denominado São Paulo Negócios, encaminho, em anexo, as contas da gestão 

anual de 2018, auditadas e aprovadas pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo. 

Ao ensejo, antecipadamente agradeço e nos colocamos a inteira 

disposição para prestar os esclarecimentos que couber ao assunto. 

Atenciosa mente, 

7 () 

SILVANA SCHEFFEL GOMES 

Di,retora 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO 

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

São Paulo Negócios - CNPJ: 28.743.311/0001-60 
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SÃO 
. PAULO 

NEGÓCIOS 

São Paulo, 27 de fevereiro de 2019. 

Ofício SPN n2: 029/2019 

Assunto: Parecer Conselho Deliberativo sobre demonstrações financeiras 

Prezado Senhor, 

O Conselho Deliberativo da SÃO PAULO NEGÓCIOS, dentro de suas 
atribuições e responsabilidades legais, procedeu ao exame das Demonstrações 

Financeiras, relativas ao exercício social findo 31 de dezembro de 2018, na reunião 
realizada dia 27 de fevereiro de 2019. 

Com fundamento nos exames realizados, nos esclarecimentos prestados 
pela Diretoria Executiva e nos Pareceres da Sacho Auditores Independentes, de 22 de 

fevereiro de 2019 e do Conselho Fiscal da entidade datado de 25 de fevereiro de 2019, 

este Conselho Deliberativo concluiu que os documentos analisados, em seus aspectos 

mais relevantes, estão adequadamente apresentados, razão pela qual opina pela sua 
aprovação. 

Ate n ci os a mente, 

LUIZ FERtiANDO FURLAN 

Presidente do Conselho Deliberativo 

São Paulo Negócios 

Ao Senhor 

JUAN QUIRÓS 

Diretor-Presidente 

São Paulo Negócios 

$, sÃo PAULO 
NEGÓCIOS 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

Z 8 MAR. 2019 

EXPEDIENTE 
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SÃO 
±Y PAULO 

NEGÓCIOS 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO 

NEGÓCIOS, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na sede da São Paulo 

Negócios, sito a Rua Líbero Badaró, 293, 129  andar, conjunto C, Centro, Município de 

São Paulo/SP, conforme edital de convocação publicado na sede da empresa (que segue 

junto à presente Ata), foi realizada a segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal da 

São Paulo Negócios. Conforme lista de presença, (que segue junto à presente Ata), 

participaram da reunião os Conselheiros Sra. TardIa Peres Santos, Presidente do 

Conselho Fiscal e Luis Felipe Vidal Arellano. Também presentes os seguintes membros 

da São Paulo Negócios: Sra. Silvana Léa Buzzi, Chefe de Gabinete, a Sra. Sheriheen 

Guezzeui, assessora e o Sr. André Leme da Silva Fleury Bonini, Gerente Executivo, que 

foi convidado para secretariar a reunião e redigir a presente Ata. Abrindo a reunião, com 

a palavra a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. TardIa Peres Santos, saudou todos os 

presentes e questionou sobre a composição do atual do Conselho Fiscal. A Sra. Silvana 

Léa Buzzi informou que, conforme o estatuto da São Paulo Negócios, o colegiado é 

composto por três membros e que no caso, encaminhou ofício ao Gabinete do Sr. 

Prefeito (que segue junto à presente Ata), dado que tal membro deve ser um 

representante do setor privado, mediante convite de livre escolha do Prefeito. Após os 

devidos esclarecimentos a Presidente deu início a ordem do dia e abriu a palavra para 

manifestação dos presentes. O Conselheiro Sr. Luis Felipe Vidal Arellano solicitou para 

constar em ata que ele tomou posse no Conselho Fiscal da São Paulo Negócios no dia 

vinte e nove e janeiro de dois mil e dezenove (Documento Anexo 1). Uma vez supridos 

os questionamentos dos Srs. Conselheiros, o item "Aprovação das Contas do Exercício 

de 2018" foi colocado em votação e as contas do exercício do ano de dois mil e dezoito 

foram aprovadas por unanimidade, ressaltando o Conselho que a aprovação deu-se com 

base em parecer favorável de auditoria externa apresentado sem quaisquer ressalvas 

ou parágrafo de ênfase. A Sra. Presidente abriu a palavra aos demais presentes e o 

Conselheiro Luis Felipe Vidal Arellano apresentou proposta de Plano de Trabalho do 
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SÃO 
PAULO 
NEGÓCIOS 

Conselho Fiscal para o ano de dois mil e dezenove (Documento Anexo IV), após os 

ajustes pertinentes, o Plano foi aprovado pelo Conselho Fiscal, que solicitou esforços da 

Diretoria da So Paulo Negócios visando atender, na medida do possível, a pauta de 

análises do Conselho Fiscal. Também foi aprovado que as reuniões do Conselho Fiscal 

serão bimestrais e sempre nas manhãs da última segunda-feira de cada mês. Nada mais 

havendo a tratar, a Sra. Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião e 

determinou 2 lavratura da Ata, que lida e aprovada, encontra-se devidamente assinada 

por ela, por mim, André Leme da Silva Fleury 
Bonin >,. S(.L e por todos os 

presentes, em duas vias de igual teor para o devido arquivamento, passando esta Ata a 

constar em livro próprio da Companhia. 

TARCILA PERES SANTOS 

Presidente do Conselho Fiscal 
--------------- LUIS FELIPE VID a IL ARLANO 

Conselhejo Fiscal 

SILVANALÉA BUZZI 

Chefe de Gabinete SP Negócios 
~1LVAFLEURYBONINI 

Gerente Executivo SP Negócios 

SHERIHEEN GUEZZEUI 

Assessora 
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S a c h o - -4 uditores Indt'penden (es 
3.uditn ria e Àsescjri 

SÃO PAULO NEGÓCIOS 
- SP 

NEGÓCIOS 

RELI TÓRJO DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES 

N° 012/2019 

AB: 31/12/2018 

Rua Redencão. t— Cep 030h0-1i11) ~ Tek.: (011) 96-29 - 279-2l - TcI/Fa: (011) 2796-2979 
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! O - A zzdirore. Inaependentes 
uditiria e ,t'rIi 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

..os Srs. 
Diretores e Conselheiros da 
5 3 O PUO NEGÓCIOS - SP NEGÓCIOS 
São Paulo - 5?. 

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis da São Paulo Negócios 
- SP Negócios, que compreenden o oa!anço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 

demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o 
exercicio findo naquela cata. bem corno as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais poiiticas contábeis. 

Em nossa opinião. as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
m Lodos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da São Paulo Negócios - 

SP Negócios em 31 de dezembro de 2018. o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercicio findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das dernonstracões 
contábeis". Somos independentes em relação à 5? Negocios. de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Etica Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. .\creditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por ftaude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis. a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da São Paulo Negócios - SP Negócios continuar operando, divulgando, quando 
aplicavel. os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações conrábeis. a não ser que a administração pretenda 
liquidar a SP Negócios ou cessar suas operacões, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. 

ct'Fax: fUi 1 
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- - -. U(iitore. nzaepen(ientes 

Os responsáveis pela governança da SP Negócios são aqueles com responsabilidade pela 
superisào ao processo de elaboração das demonstrações coniábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as aemonsrracões contábeis, tornadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, 

se causada por fraude 
ou erro. e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Seguranca razoavel é um alto 
nív& de segurança. -nas não urna garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas Drasileiras e internacionais de auditoria semprc detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes 3uando, individualmente ou em  coniunto. possam influenciar. 
dentre de uma perspectiva razoável, as decisões económicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. 

Como arte da auditoria realizada de acordo com as normas orasileas e internacionais cc 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 

• identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos ae auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidõncia de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
Planejarmos orocedimentos de auditoria apropriados as circunstãncias, mas. não. com  o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da SP 
Negócios. 

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base conrabi de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a cventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa cor relacão à capacidade de continuidade operacional da SP Negócios. Se 
conciuirrros que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria cara as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou inc'uir,  
modificacão em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatdrio. 
Todavia. eventos ou condições futuras podem levar a S? Negócios a não mais se manter 
em continuidade oDeracional. 

Sidccu, 66 - (,p 13,0U-010 - Teis.: (Ifl 1 - .29"S - T&Fa: (O 1 1  
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i!iaepenífe,j,e', 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteudo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divul2açôes e se as demonsnaçôes contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

Comunicamo-rios com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos. do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas da auditoria. 

São Paulo. 2 de fevereiro de 2019. 

CHO— ALDITORES I7VDEPENDENTES 
CRC—?SP I7.6760-8 

HUGO FRANCISCO SA CFTO 
CRC: ISP- !24.O6.';Oj 
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SO PAULO NEGÓCIOS 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

Em Reais 
2018 2017 

(DE 27/09/17 A 31/12/2011) 
FUJXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

SUPEIFÁVIT/ (DIICFT) DO EXEISCICIO 
- 84.978,09 

DEPRECIAÇ$.O 
84.978,09  

(AUMENFO)DIMFNUIÇÃONOSATIVOSCIRCULflJ[5 
- 11.502,71  

ADIANTAMENTOS EMPREGADOS 
7.407,18 

ADIANTAMENTOS DIVERSOS 
- 2.649,38 - 

DESPESAS ANTECIPADAS 
- 1.149,15 - 

(AUMENTO)DIMINUIÇÃONOSATIVOSNAOCCUNT{5 
- 171.300,00 - 60.000,00 

FUNDO DE RESERVA - CONTRATO PREFEITURA 
- 171.300,00 - 60.000,00 

AUMENTO (DIMINUIç,o) NOS PASSIVOS CIRCULANTES 619.120,71 
- 1.247.664,71 

FORNECEDORES 
- 18.001,11 32.793,00 

OIIIIIGAÇÕES TRABALHISTAS 
173.989,35 120.I5I,32 

OBRIGAÇÕES TRIBUT/SFFIAS 27.695,92 33.232,69 
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO PREFEITURA 434.214,15 1.061.184,90 
RECURSOS VINCULADOS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA 61.525,40 

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS AFIVIDADES OPERACIONAIS 
496.618,00 1.187.664,71 

flUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO 
- 202.600,37 . 157.310,99 

IÍFULOS DE CAPITALIZAÇ1O 
- 51.000,00 

VINCULAÇO DAS AQUISIÇÕES DE IMORILI1AOO NO PATRIMÔNIO 
202.600,37 157.318,99 

CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
- 51.000,00 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
- - 

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
496.618,00 1.136.664,71 

AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
496.618,03 1.136.664,71 

CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO 
1.136.66471 - 

CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAl DO PFRÍODÍ) 
1.633.282,70 1.136.664,71 

SI VANA SCIIEJFEL G/5(4ES (INDR•LEME DA SILVATÍL IiI3Y BONINI 
VAGNEFF JAIME RODI1TGUES DIRETORA XECUIV)\ GEÍI EXECUTIVO DE AFIM, E FINANÇAS 

TÉC CONTABILIDADE ME- E2l(951.SlX-E CPF . 251.957.23843 
5RÇ SP.171642/0 O 

As nolis eBlsllcativas Inlegrani as DeissoirslraçOes CoslI5IseIs 
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SO PAULO NEGÓCIOS 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

Em Reais 
2018 2011 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPEI1ACIONAIS 
(DE 27/09/17 A 31/12/2017) 

SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) DO EXERCIdO 
- 84.978,09 

DEPRECIAÇÃO 
81.9/8,09  

(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES 

ADIANTAMENTOS EMPREGADOS 
ADIANTAMENTOS DIVERSOS 

DESPESAS ANTECIPADAS 

(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS NÃO CIRCULANTES 
FUNDO DE RESERVA - CONTRATO PREFEITURA 

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIIICULANÍES 

FORNECEDORES 

OBRIGAÇÕES TRABALIlISTAS 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO PREFEITURA 
RECURSOS VINCULADOS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA 

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOLIILI2ADO 

líruios DE CAPITALIZAÇÃO 

VINCUIAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO NO PATRIMÓNIO 
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVFSTIMFNTO 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENrO 

CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENrO 

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

AUMENIO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍ000 

/ CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO 

SI VANA SCIIEfF-EL 0151}1ES ANDRÉ-LEME DASILVA'-FLÉIJRY BONINI 
DIIlETORA XECU1'IV,I\ GER, EXECUTIVO DE ADM. E FINANÇAS 

LEr - 62d951.5lX0 CPF- 257.957.230-43 

As nolss espllcativas Integrara as Denionstrações Contlbels 

11.502,71 - 

7.407,18 

2.649,38 

1.446,15 - 

- 171.300,00 - 80.000,00 
171.300,00 - 60.000,00 

619.120,71 1.297.564,71 
18.E0I,11 32.793,00 

173.985,35 120.453,12 
27.695,92 33.232,69 

434.214,15 1.051.184,90 
61.525,90 - 

496.618,00 1,187.664,71 

202.600,37 . 157.318,90 
51.000,00 

202.600,37 157.338,91 
- S1.001,Wj 

196.618,00 1.136.664,73 

498.618,03 1.136.664,71 
1.136.504,71 

1.633.282,71 1.136.601,71 

VAGNEII JAIME RODIIIGUES 

TÉC. CONTABILIDADE 

CRC SP.171692/0-0 
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SÃO PAULO NEGÓCIOS 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

Em Reais 

RECEITAS OPERACIONAIS 

VINCULADAS -CONTRATO PREFEITURA 
CONTRATO DE GESTÃO 

RECEITAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

VINCULADAS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA 
CONTRATOS DE PATROCINIO 

RECEITAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS VINCULADAS - CONTRATO PREFEITURA 
DESPESAS COM PESSOAL 

REMUNERAÇÃO 
ENCARGOS 
BEN 8Ff CI OS 
PROVISÕES 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
GERAIS 
INSTALAÇÕES 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS 
VIAGENS 
DESLOCAMENTOS 

DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E COM IMOBILIZAÇÃo 
COM IMOBILIZAÇÃO 
DEPRECIAÇÃO 

DESPESAS COM MARKETING E EVENTOS 
MARI<ETING 
EVENTOS 

DESPESAS FINANCEIRAS 

DESPESAS BANCÁRIAS 
OUTRAS DESPESAS 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 

IMPOSTOS FEDERAIS 

DESPESAS VINCULADAS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

TERCEIROS 
GERAIS 

DESPESAS FINANCEIRAS 

DESPESAS BANCÁRIAS 

DESPESAS TRIBLJTÃRLv,5 

IMPOSTOS FEDERAIS 

SUPERÃVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO 

SuS/ANA SCHEJFEL G9MES ANDRÉ LEME DA SILVA FLEURY BONINI 
DIRETOR,A EXECUTIVA GER. EXECUTIVO DE ADM. E FINANÇAS 

CPF - 823.981.540-ES CPF -257.957.233-43 

As rlotas explicativas sGo parte integrante das Oemonstraç6es Contãbeis 

2018 

3.250.253,38 

5.165.423,39 
5.073.185,46 

92.233.41 

34.329,49 
84.474,60 

384,39 

5.335.231,47 

5.250.401,53 
4.035.491,33 
2.685.425,51-

353.363,78 
303.584,36 
150.617,70 

634.419,03 
291.176,04 

98.77209 
294.471,92 

348.170,95 
134.781,89 
215.339,05 

84.976,09 

34.978,09 

ES. 010, 6 6 
40.164,23 
24.845,43 

7.828,72 
4.912,43 
2.516,29 

24.502,66 
24.502,66 

34.82949 

34.345,20 
70.661,50 
13.633,70 

331,40 

331,40 

102.39 
102,89 

84.978,09 

2017 
(DE 27/09/17 A 31/12/2017) 

943.335,15 

948.835,15 
938.815,10 
10.020,05 

943.$3S,15 
690.330,71 

437.150,00 
150.816,60 

41.523,08 
60.691,03 

93 .359, 19 
3.498,63 

63.430,66 
24.909,90 

4.499,32 

4.499,3 2 

157.318,99 
157.313,99 

246,47 

246,47 

702,42 
702,42 

1.843,05 
1.848,05 

VAGNERJAIME RODRIGUES 

TÉC. CONTABILIDADE 
CRC 5P.17164210.0 

CT 
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S4O PAULO NEGÓCIOS 

DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE PE7EIVII3RO DE 20:L8 E DE 2017 

Em Reais 

F— 

PATRIMÔNIO RESULTADO 
SOCIAL flfl P)(rnrlcin 

SALDO INICIAL 27.09.17 (constituição da SP Negócios) 

MOVIMENTAçÃo DO PERÍODO: 
157.338,99 

SALDOS FINAIS EM 31.12.2017 
157.318,99 

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO: 

Aumentos vinculados às Aquisições de Imobilizado (Contrato Prefeitura) 
202.600,37 

Resultado do Exercício 

SALDOS FINAIS EM 31.12.2018 
359 

ANDRÉ LEME DA SILVA FLEURY I3ONINI VAGNER JAIME RODRIGUES 
GER. EXECUTIVO DE ADM. E FINANÇAS TÉC. CONTABILIDADE 

CPF -257.957.238-43 CRC SP.17164/0-0 

As notas explicativas so parte integrante das Demonstrações Contábeis 

/ 
/ DIRETOI1'A EXEdJfIVA 

CPF- 629.951.540-68 

84.978,09 

84.978,09 

TOTAIS 

157.318,99 

157.318,99 

202,600,37 

84.978,09 

274.941,27 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 

2017 

(Em Reais) 

NOTA 1— CONTEXTO OPERACIONAL 

A SÃO PAULO NEGÓCIOS, nome fantasia SP NEGÓCIOS, é uma instituição de serviço social autônomo, de 
direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, vinculada, por 

cooperação, à Secretaria Municipal da Fazenda, regida pela Lei Municipal n2 16.665, de 23 de Maio de 

2017, pelo Decreto Municipal n2 57.727, de 08 de junho de 2017, ratificado pelo Decreto Municipal n2  
57.895 de 22 de Setembro de 2017, que aprovou seu Estatuto. 

De acordo com o art. 22 de seu estatuto, a SP Negócios tem por finalidade promover a execução de 

politicas de desenvolvimento, especialmente as que, no âmbito do Município, contribuam para a atração 

de investimentos, nacionais ou estrangeiros, estimulem a expansão de empresas, promovam 

oportunidades de negócios, potencializem a imagem da cidade como polo de realização de negócios, 

incentivem a criação de formas de economia solidária, em especial para proporcionar oportunidades de 

renda e trabalho, bem como promovam a inovação tecnológica e a exportação de produtos e serviços. 

Em linhas gerais, no exercício de 2018, as principais atividades e entregas realizadas pelas áreas da SP 
Negócios, foram: 

• No âmbito da promoção de exportações, foram firmados relevantes acordos de cooperação e 

realizado o atendimento a um número expressivo de empresas paulistanas, além de missões 

internacionais, estreitando os laços entre a cidade e os mercados internacionais; 

• Acerca da atração de investimentos, foram prospectados investidores e realizadas missões 

internacionais, fortalecendo o Programa Municipal de Desestatização, que geraram para o 

município empregos e investimentos para a cidade; 
• Sobre projetos de financiamentos, houve progresso significativo para viabilizar o empréstimo junto 

ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); 

• Quanto a geração de novos negócios, foi implementado o Programa 100% Saúde, o SP STARS e a 

São Paulo Tech Week, impactando positivamente a economia do município. 

NOTA 2— ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 estão sendo 

apresentadas comparavelmente com as do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, /) 
observando que a São Paulo Negócios foi constituída em 29 de Setembro de 2017. Portanto, os 

saldos da Demonstração do Resultado do Exercício e do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício de 

2017, compreendem o período de 27/09/2017 a 31/12/2017. 

A diretoria da entidade autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em 19 

de fevereiro de 2019. Tais demonstrações foram elaboradas de acordo com a atual legislação 

societária e práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância aos Pronunciamentos Contábeis 

homologados pelo Conselho Federal de Contabilidade, que incluem estimativas e premissas, para o 

registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a 

divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados efetivos "-' 
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dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, 
podem divergir dessas estimativas. 

NOTA 3— RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

Caixa e Equivalentes de Caixa 

São valores mantidos em contas bancárias, aplicações financeiras de liquidez imediata e 

recursos em espécie. As aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários e estão 

registrados pelo montante aplicado, acrescido dos rendimentos líquidos auferidos até a data do 

balanço, e não excedem seus valores de realização. 
b) Créditos a receber - recursos vinculados 

São valores aplicados em Títulos de Capitalização. Por força do contrato de aluguel do imóvel 
onde está situada a SP NEGÓCIOS, deve-se manter estes títulos até o final do contrato de 

aluguel como garantia. Estes títulos serão transferidos ao proprietário do imóvel em caso de 

inadimplência. Estão registrados pelo montante aplicado, e não excedem seus valores de 
mercado ou de realização. 

Despesas Antecipadas 

Representam os pagamentos antecipados cujo benefício ocorrerá em períodos futuros. São 
registradas no ativo, observado o princípio da competência para o devido reconhecimento 
futuro em resultado. 

d) Imobilizado 

Registrado ao custo de aquisição. Até o término do exercício de 2017, o imóvel onde está 

instalada a SP NEGÓCIOS encontrava-se em obra e os bens adquiridos só foram colocados em 

uso a partir de janeiro de 2018, o que resultou no reconhecimento das respectivas depreciações 

e amortizações. As depreciações e amortizações são caiculadas pelo método linear, que levam 

em consideração o tempo de vida útil estimado para móveis e equipamentos de escritório; para 

os equipamentos de informática, comunicação e infraestrutura tecnológica, é considerado o 
prazo contratual de locacão dn rI ÇD  

BENS 

r 
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E 
COMUNICAÇÃO 

VALOR 

HISTÓRICO 

76.615,73 

VIDA ÚTIL/PRAZO 
CONTRATUAL 

28 meses 

%DEDEPREc./ 

AMORT. ANUAL 

43% 

MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE 
ESCRITÓRIO 

116.042,27 120 meses 1 10% 

STAÇÕE5 141.155,73 28 meses 
INFRAESTRUTURATECNOLÓGICA 26.105,63 28 meses 43% 

ETOTAL IMOBILIZADO 359.919,36 

Passivos Circulantes 

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos incorridos. 

Provisões de Férias 

Constituída de acordo com a legislação trabalhista, com base nos períodos aquisitivos vencidos 

e proporcionais dos colaboradores, acrescidos dos respectivos encargos sociais. 
Tributos 

A SP NEGÓCIOS, por ser sem fins lucrativos, não está sujeita à incidência do Imposto de Renda e 

da Contribuição Social sobre os resultados apurados em cada exercício. Todavia, é contribuinte 
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do Imposto de Renda, PIS e COFINS, incidentes sobre os ganhos em aplicações financeiras de 
renda fixa ou variável. 

Passivos Contingentes 

A SP Negócios não possui contingências cíveis, tributárias e trabalhistas, na data do balanço. 

Contas de resultado 

As despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 

Segundo a cláusula 3.17 do Contrato de Gestão, a SP NEGÓCIOS deve restituir ao Município nas 
hipóteses de extinção e de rescisão contratual, os saldos dos recursos financeiros repassados 

em decorrência do referido Contrato sob n2 01/2017. 

Em função desta obrigatoriedade, a SP NEGÓCIOS reconhece as Receitas na medida em que as 

despesas são apropriadas mensalmente, e em igual montante, considerando esta forma de 

apropriação em base sistemática. Como consequência desta pratica, o resultado do exercício 

equivale a depreciação acumulada do ativo imobilizado. 

A mesma prática é adotada para apropriação da receita derivada dos contratos de Patrocínio 

celebrados junto à Iniciativa Privada, decorrentes do Projeto SPTW. A receita é reconhecida 

mensalmente, em igual montante conforme as despesas incorridas no mesmo período. 

NOTA 4— CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Recursos vinculados ao contrato de Gestão n2 01/2017, com a Prefeitura do Município de São 
Paulo: 

Recursos em Mãos (caixa pequeno) 853,85 

Banco conta Movimento 

Banco do Brasil c/c n 2 18935-9 0,00 

Banco conta aplicação financeira 

Banco do Brasil conta n9  18935-9 1.570.776,26 

Total dos recursos vinculados ao contrato com Prefeitura 1.571.630,11 

Recursos vinculados a Projeto junto à Iniciativa Privada 

Banco conta movimento 

Banco do Brasil dc n9  19.270-8 0,00 

Banco conta aplicação financeira 

Banco do Brasil conta n2  19.270-8 61.652,60 

Total dos recursos vinculados a Projeto Inciativa Privada 61.652,60 

Total de Caixa e Equivalente de Caixa 1.633.282,71 
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NOTA 5— TITU LOS DE CAPITALIZAÇÃO 

Por força do contrato de aluguel do espaço onde está sendo instalada a 
SP NEGÓCIOS, se faz 

necessário manter estes títulos como garantia dos aluguéis a vencer. Em caso de inadimplência 
por parte da SP NEGÓCIOS os tftulos serão resgatados pelo proprietário do imóvel. 

O titulo foi emitido pela PortoCap, no valor de R$ 51.000,00. 

NOTA 6— DESPESAS ANTECIPADAS 

Corresponde ao saldo a amortizar em exercícios futuros, referente à Apólice de Seguro 
n2 

937564, emitida pelo Banco do Brasil, modalidade Seguro Compreensivo Empresarial, período 

de vigência de 30.10.2018 à 30.10.2019. 

NOTA 7-. FUNDO DE RESERVA 
- CONTRATO DE GESTÃO 

Conforme cláusulas 8.4 e 8.5 do contrato de Gestão n2  01/2017, com a Prefeitura Municipal de 

São Paulo, a SP NEGÓCIOS deverá manter uma reserva de recursos destinada a contingências 

conexas à execução do contrato de gestão. A reserva equivale a 3% do valor repassado. Para 

utilização desta reserva, é necessária a aprovação do Conselho Deliberativo da SP NEGÓCIOS. 
Tais recursos não são repassados à SP NEGÓCIOS, os mesmos são retidos quando do repasse e 

permanecem sob custódia da Prefeitura Municipal, com consignação no saldo da Nota de 

Empenho. Nos exercícios de 2017 e de 2018, os recursos do Fundo de reserva não foram 
utfliza dos. 

DATA REPASSE 

Exercício de 2017 

Exercício de 2018 

TOTAIS 

VALOR REPASSADO 

2.000.000,00 

5.710.000,00 

7.710.000.00 

FUNDO DE RESERVA 

60.000,00 

171.300,00 

231.300,00 

NOTA 8— IMOBILIZADO 
•1 

a) Detalhes dos valores do imobilizado: 

BENS VALOR RECLASSIFICAÇÕES VALOR AQUISIÇÕES DEPRECIAÇÕES VALOR 
CONTÁBIL 2017 ENTRE CONTAS EM CONTÁBIL 2017 2018 2018 ( - ) LÍQUIDO 

PUBLICADO 2018 AJUSTADO 2018 
Equipamentos 24.385,11 (22.587,11) 1.798,00 

_ 

74.817,73 7.474,92 69.140,81 de Informática 
e Comunicação 

Móveis e 132.933,88 (49.984,00) 82.949,88 33.092,39 10.354,55 105.687,72 
equipamentos 

de Escritório 
InstaIaç6es - 48.186,00 48.186,00 92,969,73 59.208,69 81.947,04 

Infra Estrutura - 24.385,11 24.385,11 1.720,52 7.939,93 18.165,70 
Tecnológica 

L TOTAIS L 157.318,99 0,00 157.318,99 202.600,37 84.978,09 274.941,27 
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A administração procedeu a determinadas reclassificações nos saldos do Ativo imobilizado, relativos ao 

exercício de 2017, porém não entendeu como necessário efetuar a apresentação do Balanço Patrimonial 

de 2018, de forma retrospectiva, conforme elucidado na Norma Contábil NBC TG 23 (Ri), visto que não 

houve ajuste no Resultado do exercício de 2017, somente reclassificações de saldos internamente, nas 

rubricas de Imobilizado. Portanto, as referidas reclassificações estão demonstradas somente nas notas 
explicativas. 

A Administração da SP NEGÓCIOS não identificou indícios de desvalorização nos bens do ativo 

imobilizado, que requerem ajustes aos seus valores recuperáveis, em observância a Resolução 

CFC NBCTG 01- Redução ao Valor Recuperável. 

O Total de aquisições do Imobilizado no exercício, no montante de R$ 202.600,37, está refletido 

no aumento do Patrimônio Social da entidade, conforme mencionado na Nota n2  14. 

NOTA 9— FORNECEDORES 

Correspondem aos valores devidos aos fornecedores, no curso normal das operações da SP 

NEGÓCIOS. O prazo para liquidação das obrigações ocorre nos 12 meses, contados a partir do 

encerramento do exercício. 

NOTA 10— PROVISÕES DE FOLHA 

Corresponde aos valores de provisões de férias e encargos sobre férias: 

LfROVISÕES Valores 
Provis3o de Férias 157.255,56 
Provisão de Encargos Sobre Férias 54.253,17 
TOTAL A PAGAR 211.508,73 

NOTA 11— ENCARGOS SOCIAIS 

Tributos incidentes sobre a folha de pagamento e ISS, com vencimento para Janeiro de 2019, a 

saber: 

ENCARGOS j VALORA RECOLHER 
INSS (parte empregado e empregador) 59.406,49 
FGTS 20.376,07 
PIS s/Folha 2.630,34 
Outros tributos 428,82 
TOTAL A PAGAR 82.841,72 

NOTA 2.2 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

Incidentes sobre rendimentos financeiros e retenções na fonte com vencimento para Janeiro de 

2019, a saber: 
- 

T
C

/005304/2019           

1 - BALANÇO 17/19



NOTA 13— RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR 

RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO PREFEITURA 

Saldo dos valores líquidos repassados pelo contrato de Gestão n9  01/2017 com a Prefeitura 
Municipal de São Paulo não consumido até a data de balanço, a saber: 

EVENTOS 

Total repassadono exercício de2O17 20000000 
HTotal utilizado no exercício de 2017 (-) (938.815,10) 
Saldo em 31.12.2017 1.061.184,90 
Total repassado no exercício de 2018 5.710.000,00 
Total utilizado no exercício de 2018 (-) (5.275.785,85) 
Saldo em 3 1.12.2018 1.495.399,05 

RECURSOS VINCULADOS-  PROJETO INCIATIVA PRIVADA 

Saldo de valores recebidos das empresas privadas patrocinadoras do Projeto SPTW, não 

utilizado até o encerramento do exercícin: 

EVENTOS VALORES 

LTotal recebido no exercício de 2018 146.000,00 
Total utilizado no exercício de 2018 (-) (84.474,60) 

LIPIAL A CONSUMIR 61.525,40 

NOTA 14- PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Conforme artigo 52, da Lei n2  16.665, de 23 de maio de 2017, o Patrimônio da SP NEGÓCIOS 
será constituído pelo acervo de bens e direitos que adquirir ou vierem a ser-lhe incorporados. 

Atendendo esta cláusula, o Patrimônio corresponde ao valor do Imobilizado. O aumento do 

Patrimônio no exercício foi de R$ 202.600,37, conforme se observa na Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido, correspondente as adições no Ativo Imobilizado. 

Conforme Art. n2 3.1.6 do Contrato de Gestão n2 01/2017, a SP NEGÓCIOS deverá transferir os 

bens adquiridos ao Patrimônio do Município, em caso de extinção ou rescisão contratual. 

NOTA 15— DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

Os saldos do exercício de 2017, relativos a Fornecedores, aquisição de Ativo Imobilizado, Títulos 1 

de capitalização e aumento Patrimônio Social por conta das inversões no Imobilizado, foram 
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reclassificados internamente na Demonstração, para melhor visualizaço e cornparabjjidade 

com os saldos relativos ao exercício de 2018, porém no alteraram o Saldo Líquido de Caixas e 
Equivalentes de Caixa. 

11  

1 

 Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCM - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA - 29/03/2019 14:23:14
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - E9945BCD4B872487F40CA761DE536802

T
C

/005304/2019           

1 - BALANÇO 19/19



MAURICIO FARIA
DOMINGOS DISSEI
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Folha Nº__________________
Proc.  Nº__________________

TRIBUNAL DE CONTAS  DO  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
                ISO 9001

  Cód.  293 F (Versão 01)

           À
       SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
       Senhor Subsecretário

             Por ordem do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

MAURICIO FARIA, encaminho o feito para análise.

                                            São Paulo, _____/_____/______

                                                          ALEXANDRE CORDEIRO
                                                        Chefe de Gabinete

  

  CS/fls
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TRIBUNAL DE CONTAS  DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
               ISO 9001

Cód - 042 (Versão 03)

SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
 
 

 
 
 

Número do Processo: TC/005304/2019
Unidade Gestora: São Paulo Negócios S.A.
Tipo de Processo: BALANÇO

COORDENADORIA I
Senhor(a) Coordenador(a)

De ordem do Senhor Subsecretário de Fiscalização e Controle, encaminhamos o 

presente para atender ao determinado.

Atenciosamente,

Assessoria
Subsecretaria de Fiscalização e Controle
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AUTUAÇÃO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

À

Solicito protocolar e autuar processo para a realização da fiscalização com as características descritas a seguir:

Unidade Técnica de Protocolo e  Autuação
Senhora Supervisora

Autorização

Subsecretário de Fiscalização e Controle

Relatório anual

Emitida em: 03/05/2019

Ordem de Serviço Nº: 2018/12514

COORDENADORIA IUnidade de Fiscalização

Maurício FariaRelator

Outras Áreas Envolvidas

Outras Informações

07/05/2019 - 30/05/2019Período de Realização

São Paulo NegóciosÓrgão / 
Entidade Fiscalizada

Processo Externo

Complemento

CONTAS ANUAISObjeto

Montante Fiscalizado

Nº do Instrumento

O Agente de Fiscalização tem acesso às repartições municipais e a todos os órgãos direta ou indiretamente administrados pelo 
Município de São Paulo. (Art. 39 da Lei 9.167 de 03/12/80).

Valor do Instrumento

Contratado / CNPJ

Cód. 042 (Versão 03)

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO   

ISO 9001
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O Agente de Fiscalização tem acesso às repartições municipais e a todos os órgãos direta ou indiretamente administrados pelo 
Município de São Paulo. (Art. 39 da Lei 9.167 de 03/12/80).

COORDENADORIA IUnidade de Fiscalização

Maurício FariaRelator

Outras Áreas Envolvidas

Gabriel Rezende Lourenco De Azevedo (18,0 Dusfs) Equipe de Fiscalização

07/05/2019 - 30/05/2019Período de Realização

Subsecretário de Fiscalização e Controle

Autorização

Coordenador da COORDENADORIA I

São Paulo NegóciosÓrgão / Entidade 
Fiscalizada

Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o 
julgamento das contas anuais da entidadeObjetivo

Complemento

CONTAS ANUAISObjeto

Relatório anual

Nos   termos  dos  artigos   31, 70,  71  da Constituição  Federal e  48  da  Lei Orgânica Municipal,  com  base  
nos  procedimentos  e  normas  estabelecidas  no  Regimento  Interno (Artigo 45 e 46) e Resoluções deste E. 
Tribunal de Contas (Resolução nº 06/2000), autorizamos a realização  da  fiscalização com  as  características 
especificadas a seguir:

Emitida em: 03/05/2019

Ordem de Serviço Nº: 2018/12514

ORDEM DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO

Outras Informações

Nº eTCM

Cód. 108 (Versão 07)

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001
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SÃO 
PAU LO 
NEGÓCIOS 

São Paulo, 03 de maio de 2019. 

Ofício SPN n2: 057/2019 

Referente: TC/005304ncaminhamento das contas da gestão 2018, aprovadas pelo 

Conselho Deliberativo. 

Assunto: Solicitação de juntada - Balanço referente ao exercício de 2018. 

Excelentíssimo Senhor, 

Venho respeitosamente pelo presente, solicitar a juntada do Balanço 

Patrimonial dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (documento 

anexo), para integrar o processo supra. 

Ao ensejo, antecipadamente agradeço e nos colocamos a inteira 

disposição para prestar os esclarecimentos que couber ao assunto. 

Atenciosa mente, 

ANDRE BONINI 

GerenXe Executivo 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

MAURICIO FARIA 

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

São Paulo Negócios - CNPJ: 28.743.311/0001-60 
Rua. Libero Badarã, 293— 121  andar - Conjunto 12 C - Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000 - Tel.: 11 4862.1730 
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SÃO PAULO NEGÓCIOS 

BALANÇO PATRIMONIAL 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

Em Reais 

ATIVO PASSIVO 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2010 31.12.2017 

2.202.026,69 1.304.983,70 PASSIVO PATRIMÔNIO SOCIAL 2.202.026,69 1.404.98370 

PASSIVO 1.927.085,42 1.247.664,71 

1.695.785,42 1.187.664,71 CIRCULANTE 1.927.085,42 2.247.66471 

(4) 1.633.282,71 1.139.664,71 FORNECEDORES - 
14.791,89 32.793,00 

853,85 - FORNECEDORES  14.791,89 32.793,00 

1.632.428,86 1.136.664,71 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 293.440,47 120.494,12 

SAL.49105 A PAGAR 90,02 682,50 

61.056,56 51.000,60 PROVISÕES DE FOLHA  211.508,73 60.891,03 

(S) 51.000,00 51,E00,00 ENCARGOS SOCIAIS  82841,72 58.880,59 

7.407,18 

2.649,38 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 60.928,61 33.232,69 

TRIBUTOS FEDERAIS  60.928,61 33.232,69 

1.446,19  

(0) 1.446,19 - RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR 1.555.924,45 1.061_164» 
CONTRATOS EM EXECUÇÃO - PREFEITURA  1.495.399,05 1,061.19.4,7G 

506.241,27 217.318,99 CONTRATOS EM EXECUÇÃO - INICIATIVA PRIVADA (13) 61.525,40 

231.300.00 60.000,00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 274.941,27 157,314.9 

 231.300,00 60.000,00 PATRIMÔNIO SOCIAL (14) 274.941,27 157.308,93 

PATRIMÔNIO SOCIAL VINCUL. ÀS AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 359.919,36 107.318,99 

 274.941,27 157.318.59 SUFERÃVIT/ DÉFICT DO EXERCÍCIO . 84.978,09 

359.919,36 157.316,99 

84.978,09 

ANDRÉ LEME ÔASILVA FLEURY BONINI VAGNER)AIME RODRIGUES 

GER. EXECUTIVO DE AOM. E FINANÇAS TÉC, CONTABILIDADE 

CFP - 257.957.238-43 CRE SP.171842/0-0 

ATIVO 

CIRCULANTE 

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 

FUNDO FIXO - COM VINCULAÇÃO 

BANCOS CONTA MOVIMENTO- COM VINCULAÇÃO 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM VINCULAÇÃO 

CRÉDITOS A RECEBER - DE RECURSOS VINCULADOS 

TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS 

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

DESPESAS ANTECIPADAS 

SEGUROS A AMORTIZAR 

NÃO CIRCULANTE 

NÃO CIRCULANTE 

FUNDO DE RESERVA - CONTRATO DE GESTÃO PREFEITURA 

IMOBILIZADO - VINCULADO 

VALOR HISTÓRICO - COM VINCULAÇÃO 

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)- 

( / 

h--- 

SILVANA SCHE
,
ÇPEL GOMES 

DIREToRçxECUrIv 
CPU - 62.951.540-B8 

As notas explicatinas slo parte integrante das Demonstrações Cox1ábei5 
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1. INTRODUÇÃO 

A São Paulo Negócios – SP Negócios é regida pela Lei Municipal n° 16.665, de 23 de maio de 

2017, pelo Decreto Municipal n° 57.727, de 8 de junho de 2017, e pelo seu estatuto, ratificado 

pelo Decreto Municipal n° 57.895, de 22 de setembro de 2017. Segundo essas normas, trata-se 

de uma instituição de serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado de fins não 

econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, vinculada, por cooperação, à Secretaria 

Municipal da Fazenda (SF). 

Os recursos para as atividades da entidade são provenientes principalmente de Contrato de 

Gestão, previsto na sua lei de autorização de criação e efetivado por meio do Termo de Contrato 

de Gestão SF n° 01/2017, assinado em 04.10.17, no valor de R$ 7.000.000,00, com a Secretaria 

Municipal da Fazenda, utilizando dotação orçamentária dessa secretaria. Em 28.02.18, foi 

assinado o 1° Termo Aditivo no valor de R$ 210.000,00, e em 04.10.18 o 2° Termo Aditivo no 

valor de R$ 500.000,00. 

No exercício de 2018 a entidade também passou a contar com R$ 146 mil oriundos de acordos 

com a iniciativa privada, porém, devido a limitações de escopo desta auditoria, não foram objeto 

de análise. 

A SP Negócios possui Conselho Deliberativo formado por 8 (oito) membros e Conselho Fiscal 

com 3 (três) membros, ambos nomeados pelo Prefeito. Não é permitida remuneração para esses 

cargos, que são considerados serviço público relevante. Além disso, há previsão de uma 

Diretoria Executiva, remunerada, com 5 (cinco) membros, sendo um deles o Diretor-Presidente, 

todos também nomeados pelo Chefe do Executivo. 

1.1. Finalidade 

De acordo com o art. 2° de seu estatuto, a SP Negócios tem por finalidade promover a execução 

de políticas de desenvolvimento, especialmente as que, no âmbito do Município, contribuam para 

a atração de investimentos, nacionais ou estrangeiros, estimulem a expansão de empresas, 

promovam oportunidades de negócios, potencializem a imagem da cidade como polo de 

realização de negócios, incentivem a criação de formas de economia solidária, em especial para 

proporcionar oportunidades de renda e trabalho, bem como promovam a inovação tecnológica e 

a exportação de produtos e serviços. 
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1.2. Trabalhos de fiscalização 

Os trabalhos de fiscalização foram desenvolvidos com amparo nas Normas e Procedimentos de 

Auditoria constantes do Manual de Fiscalização editado pela Subsecretaria de Fiscalização e 

Controle (SFC) do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP), observando-se 

ainda, sempre que possível, as diretrizes estabelecidas nas Normas Brasileiras de Auditoria do 

Setor Público (NBASP). 

Os exames tiveram o objetivo de avaliar a fidedignidade dos demonstrativos contábeis, a 

legitimidade das despesas incorridas e das contratações de pessoal, o cumprimento das 

exigências da Lei Municipal nº 16.665/17, que criou a entidade, o atendimento aos requisitos de 

transparência aplicáveis aos serviços sociais autônomos, o resultado dos indicadores do 

contrato de gestão e seu acompanhamento por parte da Secretaria Municipal da Fazenda. O 

levantamento de informações e a realização de testes ocorreram durante o período de 07.05.19 

a 03.06.19. 

As evidências de auditoria que subsidiaram o presente relatório estão suportadas em papéis de 

trabalho físicos e eletrônicos, mantidos nas dependências do TCMSP. 

1.3.  Considerações gerais sobre a entidade 

 A São Paulo Negócios foi criada em 2017 e até o momento apresenta deficiências no 

atendimento a sua Lei de Criação, pouca transparência em suas ações, e instrumentos 

inadequados para mensurar o atendimento aos objetivos propostos, pois os indicadores 

definidos não permitem avaliar a efetividade dos recursos destinados. 

No que diz respeito à execução de despesas foram identificados eventos que demandam 

apuração, inclusive nos termos da Lei Federal 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa, 

quanto a seus aspectos de legitimidade, por envolverem diretamente a diretoria da entidade. 

Cabe destacar ainda que foram identificadas práticas realizadas por parte da Secretaria 

Municipal da Fazenda, nos procedimentos de acompanhamento dos resultados e na renovação 

do Contrato de Gestão, que demandam apuração nos termos da Lei de Improbidade 

Administrativa. 
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2. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A SP Negócios apresentou sua Prestação de Contas do Exercício de 2018 em 29.03.19, tendo 

atendido, portanto, o prazo previsto no inc. III do art. 22 da LM nº 16.665/17. A documentação foi 

composta por Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do 

Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa 

e Notas Explicativas), Relatório de Auditoria Independente e Aprovação das contas pelo 

Conselho Deliberativo. 

2.1. Pareceres e aprovação das contas 

2.1.1. Parecer de Auditoria Independente 

As demonstrações contábeis do exercício de 2018 foram auditadas pela empresa Sacho – 

Auditores Independentes, que emitiu o seguinte parecer em 22.02.19: 

Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da São Paulo Negócios – SP Negócios em 31 de dezembro de 2018, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

2.1.2. Conselhos Deliberativo e Fiscal 

O Conselho Deliberativo procedeu ao exame das Demonstrações Contábeis em 27.02.19 e, com 

fundamento nos exames realizados, nos esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva e 

nos Pareceres da Sacho – Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, concluiu que estavam 

adequadamente apresentadas, razão pela qual opinou pela sua aprovação. 
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3. BALANÇO PATRIMONIAL 

A seguir é apresentado o Balanço Patrimonial da SP Negócios em 31.12.18: 

Quadro 1  – Balanço Patrimonial                                                                                                                          Em R$ 
  31.12.18 31.12.17   31.12.18 31.12.17 

ATIVO 2.202.027 1.404.984 PASSIVO + PATRIMÔNIO 
SOCIAL 2.202.027 1.404.984 

Ativo Circulante 1.695.785 1.187.665 Passivo 1.927.085 1.247.665 
Caixa e Equivalente de Caixa 1.633.283 1.136.665 Passivo Circulante 1.927.085 1.247.665 

    Fundo Fixo – Com Vinculação 854 - Fornecedores 14.792 32.793 
    Bancos conta movimento – com 
vinculação - -       

    Aplicações financeiras – com 
vinculação 1.632.429 1.136.665 Obrigações Trabalhistas 297.441 120.454 

Créditos a receber 61.056 51.000     Salarios a pagar  90 682 

    Títulos de Capitalização  51.000 51.000     Provisões de folha 211.509 60.891 

    Adiantamentos a Empregados – Férias 7.407 -     Encargos sociais 82.842 58.880 

    Adiantamentos a Fornecedores 2.650 -       

Despesas antecipadas 1.446 - Obrigações Tributárias 60.929 33.233 

    Seguros a amortizar 1.446 -     Tributos Federais  60.929 33.233 

            

Não Circulante 506.241 217.319 Recursos Vinculados a 
Realizar 1.556.924 1.061.185 

Realizável a longo prazo 231.300 60.000     Contratos em Execução -            
Prefeitura 1.495.399 1.061.185 

    Fundo de reserva – Contrato de 
Gestão  231.300  60.000     Contratos em Execução –    

Inic. Privada 61.525 - 

Imobilizado – vinculado 274.941 157.319       

    Valor histórico – com vinculação 359.919 157.319 Patrimônio Líquido 274.941 157.319 

    Depreciação acumulada (84.978) - Patrimônio Social 274.941 157.319 

          Patrimônio Social –        
Vinculado ao Imobilizado 359.919 157.319 

          Superávit/Déficit do 
Exercício (84.978) - 

Fonte: Contas da gestão anual de 2018 da SP Negócios apresentadas ao TCMSP em 27.02.19. – Cabe observar que o Balanço Patrimonial não 
foi apresentado na data, tendo sido protocolado posteriormente, em 03.05.2019. 

A estrutura do Balanço Patrimonial apresentado está adequada aos ditames do CPC 00 (R1) – 

Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. 

Foram apresentadas referências cruzadas entre cada item das demonstrações contábeis com a 

respectiva informação apresentada nas notas explicativas em atendimento ao CPC 26 (R1) – 

Apresentação das Demonstrações Contábeis. 

3.1.  Ativo Circulante 

Compõem o Ativo Circulante os ativos disponíveis para realização imediata ou com expectativa 

de realização em até doze meses após a data das demonstrações contábeis. 
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O Ativo Circulante da SP Negócios é composto pelos grupos de contas “Caixa e equivalentes de 

caixa”, “Créditos a receber” e “Despesas Antecipadas”. 

3.2. Caixa e equivalentes de caixa 

Em 31.12.18, o saldo registrado em “Caixa e equivalentes de caixa” foi de R$ 1,7 milhão, 

composto essencialmente por aplicações financeiras. O rendimento das aplicações foi de R$ 

92.593,30. 

O saldo das aplicações financeiras corresponde ao valor apresentado, em 31.12.18, no extrato 

bancário do Banco do Brasil, agência 1897-X, conta n° 18935-9, e na conta n° 19270-8, isto 

somado ao saldo de R$ 853,85 do fundo fixo. 

A movimentação financeira e aplicações de recursos da SP Negócios foram realizadas no Banco 

do Brasil, instituição financeira oficial, em conformidade ao § 3° do art. 164 da Constituição 

Federal. 

3.3. Créditos a receber 

Nessa conta está registrado o título de capitalização PortoCap Aluguel (R$ 51 mil) adquirido 

como garantia de pagamento do aluguel do espaço onde está instalada a SP Negócios. Tal título 

poderá ser resgatado pelo proprietário do imóvel em caso de inadimplência. Verificamos a 

regularidade do referido registro. 

Consta ainda o registro de pequenos valores de adiantamentos a funcionários e fornecedores 

que somam R$ 10 mil. 

3.4. Ativo Não Circulante 

O Ativo Não Circulante, direitos que possuem expectativa de realização após 12 meses da data 

das demonstrações contábeis, é formado pelo ativo realizável a longo prazo e pelo imobilizado. 

3.5. Realizável a longo prazo 

Conforme cláusulas 8.4 e 8.5 do Contrato de Gestão SF n° 01/2017 com a PMSP, o equivalente 

a 3% do valor repassado à SP Negócios será mantido como reserva de recursos destinada a 

contingências judiciais conexas à execução do contrato. Para uso dessa reserva é necessária 

aprovação do Conselho Deliberativo da SP Negócios e requisição à PMSP. 

Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER

CHALREO TUPINAMBA DE SOUZA (10/07/2019 16:52) e outros.
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Tais recursos não são repassados à SP Negócios, permanecendo sob custódia da PMSP com 

consignação no saldo da nota de empenho.  

Quadro 2  – Movimentação do fundo de reserva em 2017       Em R$ 

Data do repasse Valor do 
repasse 

Fundo de 
reserva (3%) 

Valor líquido 
recebido 

Total em 2017 2.000.000 60.000 1.940.000 
08.01.18          500.000      15.000        485.000  
07.02.18           500.000       15.000        485.000  
05.03.18             30.000            900         29.100  
07.03.18          500.000       15.000        485.000  
06.04.18        1.000.000       15.000        485.000  
06.04.18             30.000            900          29.100  
08.05.18           500.000       15.000        485.000  
08.05.18             30.000            900          29.100  
08.06.18          500.000       15.000        485.000  
08.06.18             30.000            900          29.100  
10.07.18           500.000       15.000        485.000  
10.07.18             30.000            900         29.100  
07.08.18          500.000       15.000        485.000  
07.08.18             30.000            900          29.100  
10.09.18           500.000       15.000        485.000  
10.09.18             30.000            900          29.100  
07.12.18           500.000       15.000        485.000  

Total em 2018 5.710.000 156.300 5.553.700 
Total no período 7.710.000 216.300 7.493.700 

Fonte: Razão analítico e extratos bancários de 2018 da SP Negócios. 

Os recursos do fundo de reserva não foram utilizados em 2018. 

3.6. Imobilizado 

A composição do imobilizado da SP Negócios, em 31.12.18, era a seguinte: 

Quadro 3  – Ativo imobilizado                                                                                                                             Em R$  
ATIVO IMOBILIZADO Valor histórico Depreciação acumulada Valor contábil 

Estrutura tecnológica 26.106  (7.939,93)  18.166  
Móveis e equipamentos de escritório 116.042  (10.354,55)  105.688  
Instalações 141.156  (59.208,69)  81.947  
Equipamento de Informática e Comunicação 76.616  (7.474,92)  69.141  
Total  359.919  (84.978)   274.941  

   Fonte: Balancetes analíticos da SP Negócios apresentadas ao TCMSP.  

O título “Estrutura tecnológica” refere-se a equipamentos de informática e o título “Instalações” 

diz respeito a gastos com portas, divisórias de escritório e obras de adequação da sede da SP 

Negócios. 

Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER

CHALREO TUPINAMBA DE SOUZA (10/07/2019 16:52) e outros.
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Cumpre salientar que o imóvel sede, na Rua Libero Badaró n° 293, é alugado e, portanto, não 

está registrado no imobilizado da entidade. 

3.7. Ativo Intangível 

Ativos Intangíveis são aqueles não monetários, sem substância física, identificáveis, controlados 

pela entidade e geradores de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais. Alguns 

ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física, como um 

disco (como no caso de software), documentação jurídica (no caso de licença ou patente) ou em 

um filme.  

Os critérios para reconhecimento e evidenciação dos ativos intangíveis são detalhados na norma 

CPC 04 (R1). 

Durante os testes de auditoria realizados foi identificado que alguns eventos de aquisição de 

licenças de software foram registrados como Despesas de Materiais de Escritório. De acordo 

com as definições de Ativo Intangível, o mais adequado seria realizar o reconhecimento de tais 

despesas em conta contábil desta classificação, e adotar os procedimentos de amortização de 

valores no transcorrer do tempo do contrato. 

É necessário classificar as despesas com aquisição de software no Ativo Intangível e 

reconhecer as despesas de amortização proporcionais ao tempo do contrato. 

3.8. Passivo Circulante  

O Passivo Circulante é composto pelos valores exigíveis em até doze meses após a data das 

demonstrações contábeis. 

A SP Negócios classifica no Passivo Circulante as obrigações com terceiros, com empregados, 

tributárias e recursos vinculados a realizar. 

3.8.1. Obrigações com terceiros – Fornecedores / Empregados /Tributos 

A composição dos saldos apresentados segue conforme relação abaixo: 
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CHALREO TUPINAMBA DE SOUZA (10/07/2019 16:52) e outros.

Para Verificar as assinaturas acesse o Portal de Assinaturas do TCM/SP em https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e informe o

código 46D84C85798D0897B86C7246E836A8CE

T
C

/005304/2019           

8 - RA - 5/2019 11/43



 

 

   

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

ISO 9001 
 

 

Cód. 042 (Versão 04) 12 
 

Quadro 4  – Passivo Circulante exceto Recursos Vinculados 
Descrição Valor 

Fornecedores 14.792 
Obrigações Trabalhistas  294.440  
 Salarios a pagar  90  
 Provisões de Folha   211.509  
   Provisões de Férias   157.256  
   Provisão encargos sobre férias  54.253  
 Encargos sociais  82.842  
   INSS 59.406  
   FGTS  20.376  
   PIS sobre folha  2.630  
   ISS a recolher  429  
Obrigações Tributárias 60.929  
   IRRF a recolher 59.922  
   CS a recolher  711  
   PIS a recolher   41  
   COFINS a recolher   254  

Fonte: Balancete Dezembro/2018. 

3.8.2. Recursos vinculados a realizar – Contratos em execução 

Os “Recursos vinculados a realizar – Contratos em execução” tratam de receitas antecipadas, 

uma vez que são recursos adiantados pela PMSP, em decorrência do Contrato de Gestão SF n° 

01/2017, antes da prestação do serviço. Tais recursos são apropriados ao resultado na medida 

em que os serviços pactuados são prestados e as despesas são incorridas. 

As notas explicativas apresentaram a movimentação a seguir, que foi confirmada nos testes de 

auditoria e na verificação de conformidade com os extratos contábeis: 

Quadro 5  – Evolução do saldo de Recursos Vinculados a Realizar 
Eventos – Contrato Prefeitura  Valores  

Total repassado no exercício de 2017 2.000.000  

Total utilizado no exercício de 2017 (-) (938.815)  
Saldo em 31.12.2017 1.061.185  
Total repassado no exercício de 2018 5.710.000  

Total utilizado no exercício de 2018 (-) (5.275.786)  
Saldo em 31.12.2018 1.495.399  
Eventos - Contrato Iniciativa Privada  Valores  
Total recebido no exercício de 2018 146.000  

Total utilizado no exercício de 2018 (-) (84.475)  
Saldo em 31.12.2018 61.525  

Fonte: Notas Explicativas de 2018 da SP Negócios. 

3.9. Passivo Não Circulante 

A SP Negócios apresentou saldo nulo para o subgrupo do Passivo Não Circulante.  
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3.10. Patrimônio Social Líquido 

O patrimônio da SP Negócios é constituído pela aquisição de bens móveis com recursos 

repassados pela PMSP, conforme art. 5° do Estatuto Social1. 

Em 31.12.18, estava registrado no Patrimônio Social o saldo de R$ 274 mil, correspondente ao 

valor líquido entre o Imobilizado adquirido, de R$ 359 mil e o déficit registrado no período, de 

R$ 85 mil. 

Foi verificado que no ano de 2018 houve ajuste na forma de reconhecimento do Patrimônio da 

Entidade, que deixou de considerar a aquisição de imobilizado como despesas, passando a 

contabilizar corretamente no ativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Art. 5° O patrimônio da SP Negócios será constituído pelo acervo de bens e direitos que adquirir ou vierem a ser-lhe incorporados. Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER

CHALREO TUPINAMBA DE SOUZA (10/07/2019 16:52) e outros.
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4. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

A seguir é apresentada a Demonstração do Resultado do Exercício da SP Negócios no exercício 

de 2018: 

Quadro 6  – Demonstração do Resultado do Exercício                                                       Em R$ 

Demonstração do Resultado do Período 31.12.18 31.12.17 

Receitas operacionais 5.250.253 948.835 
Receitas vinculadas - Contrato Prefeitura 5.165.424 948.835 
Receitas vinculadas - Iniciativa Privada 84.829 - 
Despesas operacionais 5.335.231 948.835 

 
Despesas vinculadas – Contrato Prefeitura 5.250.402 948.835 
Despesas com pessoal 4.035.492 690.381 
Despesas administrativas 684.419 93.839 
Despesas com viagens e deslocamentos 348.171 4.499 
Despesas com imobilizado 84.978 157.319 
Despesas com marketing e eventos 65.010 246 
Despesas financeiras 7.829 702 
Despesas tributárias 24.502 1.848 

 Despesas vinculadas – Projeto Iniciativa Privada 84.829 - 
Despesas administrativas 84.345 - 
Despesas financeiras 381 - 
Despesas tributárias 103 - 
Superávit / Déficit do período (84.978) - 

Fonte: Contas da gestão anual de 2018 da SP Negócios apresentadas ao TCMSP em 27.02.19. 

As receitas da São Paulo Negócios são reconhecidas à medida que a entidade incorre nas 

despesas de funcionamento para manutenção de suas atividades. Desta forma é possível 

evidenciar corretamente como se comportam os gastos tendo em vista a natureza de suas 

atividades, sua finalidade, e os recursos obtidos por meio do contrato de gestão com a Prefeitura 

de São Paulo. 

Sendo assim, é compreensível que o resultado apresentado pela entidade seja equivalente ao 

total das denominadas “Despesas com imobilizado”, que são compostas pelos valores 

registrados de depreciação dos itens de imobilizado que foram adquiridos. 

A forma de evidenciação do resultado da entidade foi ajustada em 2018 e passou a refletir 

corretamente o reconhecimento das receitas em relação à competência de realização das 

despesas. Sendo assim, é compreensível que o valor do déficit apresentado seja equivalente à 

depreciação do período.       

Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER
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A evidenciação das despesas separadas de acordo com a natureza dos contratos firmados é 

adequada, tendo em vista a essência das operações da entidade. 

Apesar do resultado da entidade refletir somente o déficit oriundo das despesas com 

depreciação, cabe analisar a composição das despesas incorridas.  

Para efeito deste trabalho serão detalhadas apenas as Despesas Administrativas relativas aos 

gastos realizados com recursos do contrato de gestão com a PMSP, pois são as de maior 

relevância no período, e devido à sua composição difusa, foram o foco dos testes e análises 

realizados. 

Quando excluídas as despesas com pessoal as Despesas Administrativas corresponderam a 

56% do total de despesas do contrato com a PMSP e as despesas com viagens e deslocamentos 

a 29%. Passamos a detalhar estes gastos a seguir. 

4.1. Despesas Administrativas 

Os valores evidenciados na rubrica Despesas Administrativas possuem a discriminação abaixo: 

Quadro 7  – Composição das Despesas Administrativas 

Descrição Valor 
% Sobre as 

despesas exceto 
pessoal 

Despesas Administrativas 684.419  56% 
Serviços de Terceiros 294.472  24% 
   TI 94.990  8% 
   Recepção, Copa e Limpeza 84.188  7% 
   Auditoria 42.700  4% 
   Contábeis 32.260  3% 
   Advocatícios 23.500  2% 
   Arquitetura 10.000  1% 
   Contratação Estagiário 6.834  1% 
Despesas gerais 291.176  24% 
   Aluguel 165.349  14% 
      Veículos 117.031  10% 
      Computadores 30.175  2% 
      Impressora 18.144  1% 
   Funcionamento 89.872  7% 
   Telefonia 35.955  3% 
Despesa de Instalações 98.771  8% 
   Aluguel de Imóveis 49.235  4% 
   Condomínio / IPTU 39.150  3% 
   Manutenção 7.573  1% 
   Outros 2.814  0% 

Fonte: Balancete Dezembro/2018. 
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A maior parte das despesas é composta por contratos firmados de acordo com os itens de 

dispensa presentes no Art. 6° do Regulamento de Compras, que faculta a realização de processo 

licitatório para despesas até R$ 44 mil. As únicas exceções registradas foram os contratos para 

serviços de Copa e Limpeza e para contratação de Veículo com Motorista. 

Os gastos com reembolso de combustível relativos ao contrato de Motorista Particular devem 

ser contabilizados na mesma rubrica que os outros valores do contrato, de modo a evidenciar 

corretamente os fatos contábeis. Ao realizar tal ajuste os valores de Aluguel de Veículos 

passam ao total de R$ 161 mil, equivalente a 13% do total de despesas, excluídas as de 

pessoal.    

4.2. Despesas com viagens e deslocamentos 

Os valores evidenciados na rubrica Viagens e Deslocamentos possuem a discriminação abaixo: 

Quadro 8  – Composição das Despesas com Viagens e Deslocamentos 

Descrição Valor % Sobre as despesas exceto 
pessoal 

  Despesas com viagens e deslocamentos 348.171 29% 
     Viagens 134.782 11% 
     Deslocamentos 213.389 18% 

Fonte: Balancete Dezembro/2018. 

Os testes de auditoria realizados demonstraram que os valores concedidos a título de diárias não 

possuem critério definido para contabilização: ora são registrados no grupo “Viagens” e em 

outros momentos como “Deslocamentos”, prejudicando a evidenciação dos fatos contábeis. 

Porém, dada a natureza diversa de tais gastos, é recomendada a separação dos valores. 

É recomendado que a entidade passe a registrar os valores concedidos a título de diárias em 

rubrica específica no seu plano de contas, e que sejam apresentados separadamente em suas 

demonstrações financeiras. 
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5. LEGITIMIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

No Relatório Anual de Fiscalização do exercício de 2017 da São Paulo Negócios foi realizada 

extensa revisão jurisprudencial, consignada em seu Anexo, a fim de determinar os parâmetros 

de atuação do Controle Externo na fiscalização dos serviços sociais autônomos similares à SP 

Negócios. 

Vale reforçar que é pacífico o entendimento quanto à inafastabilidade da função de Controle 

Externo, decorrente do art. 70 da Constituição Federal, portanto, como a SP Negócios executa 

suas atividades por meio de financiamento direto do Estado, recebendo repasses oriundos do 

contrato de gestão, está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 

Neste sentido, cabe destacar o conteúdo do voto do Ministro Relator Teori Zavascki no Recurso 

Extraordinário 789.874: 

Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S”, 
vinculados a entidades patronais de grau superior e patrocinados basicamente por 
recursos recolhidos do próprio setor produtivo beneficiado, ostentam natureza de 
pessoa jurídica de direito privado e não integram a Administração Pública, embora 
colaborem com ela na execução de atividades de relevante significado social. 
Tanto a Constituição Federal de 1988, como a correspondente legislação de 
regência [...] asseguram autonomia administrativa a essas entidades, 
sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico, pelo Tribunal de 
Contas, da aplicação dos recursos recebidos. 

Dado o exposto, podemos concluir que a singularidade da SP Negócios implica em situação 

peculiar, pois ao mesmo tempo que não se submete integralmente ao requisitado de uma 

entidade de direito público, em especial aqueles aspectos relativos à exigência de concurso 

público para contratação de pessoal e a não exigência da observância da Lei de Licitações, não 

está eximida de adequar suas ações e regulamentos internos aos Princípios Gerais de 

Administração Pública. Portanto, tampouco está sujeita à liberalidade do direito privado. 

Sendo assim, cabe complementar o entendimento de quais seriam os termos deste controle 

finalístico e para isso retornamos mais uma vez ao conteúdo do voto do Ministro Teori Zavascki:  

Cumpre enfatizar, finalmente, que a não obrigatoriedade de submissão das 
entidades do Sistema “S” aos ditames do art. 37, notadamente ao seu inciso II, da 
Constituição, não exime essas entidades de manter um padrão de 
objetividade e eficiência na contratação e nos gastos com seu pessoal. Essa 
exigência constitui requisito de legitimidade da aplicação dos recursos que 
arrecadam para a manutenção de sua finalidade social. Justamente em virtude 
disso, cumpre ao Tribunal de Contas da União, no exercício da sua atividade 
fiscalizatória, exercer controle sobre a manutenção desse padrão de 

Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER
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legitimidade, determinando, se for o caso, as providências necessárias para 
coibir eventuais distorções ou irregularidades. 

Feita esta necessária introdução procederemos ao registro dos principais fatos e conclusões 

decorrentes dos testes e análises realizados durante os trabalhos de auditoria. 

5.1.  Contratação de despesas e serviços 

A São Paulo Negócios publicou no dia 17.01.18 a Resolução nº 03/2017 do Conselho 

Deliberativo, que aprovou o Regulamento de Licitação e Contratação de Bens, Serviços e Obras 

e Alienações. 

Durante o exercício em análise foram realizados três procedimentos para contratação de 

serviços tendo como objeto os serviços de copa e limpeza, contratação de veículo com motorista 

e empresa para o fornecimento de vale refeição aos funcionários. Para os demais serviços 

contratados não foram realizados procedimentos concorrenciais.  

Não foi objeto de análise desta auditoria a aderência destas contratações ao regulamento 

aprovado. As verificações foram centradas na legitimidade dos gastos do contrato de serviço de 

veículo com motorista, gastos com viagens e reembolsos diversos realizados.     

5.1.1. Despesas de Viagens (Passagens, Hospedagem e Diárias) 

Os gastos com viagens e deslocamentos representaram 29% das despesas quando excluídas as 

despesas de pessoal da SPNegócios. Porém, apesar da alta representatividade de tais gastos 

não há qualquer normativo interno que discipline sua realização. 

É necessário que seja definido normativo interno, aprovado pelo Conselho Deliberativo, com o 

objetivo de disciplinar o pagamento de diárias, acomodações e passagens aéreas tendo em 

vista proporcionar a aplicação objetiva e eficiente dos recursos públicos, em linha com a 

legislação municipal e o princípio da economicidade. 

Durante a auditoria foi informado por representantes da entidade que os procedimentos de 

concessão de diárias de viagem seguiriam, de maneira informal, os valores previstos no Decreto 

Municipal n° 53.179/12 e na Portaria SF n° 156/17. 

Porém, cabe destacar que os referidos normativos servem apenas de parâmetros para o 

estabelecimento dos valores das diárias fornecidas, tendo como objetivo regulamentar o que 

está previsto no Decreto Municipal n° 48.744/07, do qual destacamos alguns dispositivos: 
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Art. 1° - Ao servidor municipal que se deslocar temporariamente, a serviço da 
Prefeitura, dentro ou fora do País, será concedida diária, a título de 
indenização pelas despesas de transporte, alimentação e acomodação, 
conforme previsto no artigo 128 da Lei n° 9.989, de 29 de outubro de 1979 
[...] Art. 2° - A diária será concedida por dia de deslocamento e corresponderá, 
conforme o caso, aos valores estabelecidos: 
[...] § 3° Se as despesas com o deslocamento forem parcialmente cobertas pelos 
organizadores do evento ou pelo ente ou órgão municipal, estadual, federal ou 
internacional de destino do servidor, a diária será arbitrada com a redução, 
concomitante ou não, de: 
I – 20% (vinte por cento), se houver cobertura das despesas com transporte; 
II – 30% (trinta por cento), se houver cobertura das despesas com alimentação; 
III – 50% (cinquenta por cento), se houver cobertura das despesas com 
acomodação 
[...] Art. 5° - A autoridade que conceder ou arbitrar diária em desacordo com 
as normas estabelecidas neste decreto responderá, solidariamente com o 
servidor, pela reposição imediata da importância indevidamente paga, 
sujeitando-se, ainda, à punição disciplinar cabível na espécie (grifos nossos). 

Tendo em vista o conteúdo do normativo municipal foi apurado pela auditoria o total de valores 

pagos a título de diárias, acomodação e passagens aéreas, nas viagens internacionais do 

exercício, resumidos na tabela abaixo: 

Quadro 9  – Valores pagos relacionados a viagens internacionais                                                                Em R$ 

Rótulos de Linha Canadá Londres Nova 
Iorque Paris 

Peru e 
Las 

Vegas 
Total 
Geral 

(I) Diárias 
                          

10.289  
      

24.778  
         

6.150  
       

16.063  
                 

14.342  
          

71.622  

(II) Hospedagem 
                                 

7.877  
        

21.836  
        

10.984  
        

12.680  
                   

9.892  
          

63.269  

(III) Passagens 
                               

13.402  
        

28.565  
        

12.623  
        

15.784  
                 

21.056  
          

91.431  

(IV) Reembolso de viagens 
                                 

2.088  
          

2.186  
          

1.350  
          (*) 

4.102  
                   

3.024  
          

12.749  

Total Geral 
                               

33.656  
        

77.364  
        

31.107  
        

48.630  
                 

48.315  
        

239.072  
Valores inclusos nas diárias e pagos pela 
entidade (II) + (IV) 

                                 
9.965  

        
24.021  

        
12.334  

        
16.782  

                 
12.916  

          
76.019  

(*) Inclui gastos com café da manhã não incluso no hotel, de R$ 473,05. Fonte: Razão Analítico Dezembro/2018 e Documentação fornecida pela 
SP Negócios. 

Foi identificado que os valores pagos no item “(I) Diárias” sempre seguiram os valores totais das 

tabelas que constam dos valores previstos no Decreto Municipal n° 53.179/12 e da Portaria SF n° 

156/17. Além disso, para todas as viagens realizadas, além do fornecimento de valores a título 

de diárias, a SP Negócios também arcou com as despesas de hospedagem e, em alguns casos, 

valores de transporte e alimentação a título de reembolso adicional. 

Destacamos ainda que o recebimento dos valores totais das diárias, juntamente com o 

recebimento da hospedagem, implica em percepção de vantagem indevida. 
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Sendo assim, nas viagens internacionais que foram objeto de análise, foi executado gasto 

excessivo, por repasse superior ao previsto na legislação municipal, no valor de R$ 76 mil reais, 

uma vez que as diárias foram pagas integralmente. 

Os valores de hospedagem e reembolsos que foram pagos além das diárias devem ser 

ressarcidos aos cofres públicos. Para tanto, recomenda-se adoção de procedimento de tomada 

de contas, nos termos dos arts. 79 e 80 do Regimento Interno do TCM/SP, para apuração dos 

valores totais, uma vez que o montante de R$ 76 mil refere-se somente às viagens 

internacionais que fizeram parte da amostragem desta auditoria. 
 

Além disso, recomendamos que seja dada ciência de tais fatos à Controladoria Geral do 

Município para que se adotem as medidas disciplinares indicadas no Art. 5° do Decreto 

Municipal n° 48.744/07, e também ao Ministério Público do Estado de São Paulo para apuração, 

nos termos da Lei Federal nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa. Municipal n° 48.744/07 

Cabe destacar que os gastos classificados como “Reembolsos de viagens” contemplaram até 

mesmo gastos de legitimidade questionável, como café da manhã não incluso no hotel e 

despesas de consumo na hospedagem (frigobar), na Missão Paris, da ordem de R$ 473,05, e, 

ainda, gastos totais no valor de R$ 3.178,25 para “troca de assentos” de viagem. 

5.1.2. Despesas com motorista particular da presidência 

A SP Negócios contratou serviço de fornecimento de veículo com motorista particular com início 

em 01.02.18 e vigência prevista para 15 meses, com término em 01.05.19.  

O instrumento prevê o pagamento de um valor fixo de R$ 8.526,00 por mês, e uma parte variável 

de R$ 0,27 por quilômetro rodado, além de R$ 38,36 a título de horas extras incorridas. Os 

valores com combustíveis também devem ser remunerados. O valor total estimado para o 

contrato foi de R$ 245.122,80. 

Destaca-se que esse contrato, quando considerados os reembolsos de combustível, 

correspondeu a 13% das despesas totais da entidade se excluídos os gastos com pessoal.  

Em resposta a questionamentos da auditoria foi indicado pela entidade que a finalidade do 

contrato era principalmente cumprir a extensa agenda do Presidente. Os registros contábeis 

apresentaram em sua maioria a descrição “veículo para o presidente”.  
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De acordo com as faturas apresentadas foram identificados os seguintes gastos no período de 

fevereiro/2018 a dezembro/2018: 

Quadro 10  – Composição dos custos do contrato de motorista particular da presidência                               Em R$ 
Natureza do 

gasto Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Média 

Locação 8.526 8.526 8.526 8.526 8.526 8.526 8.526 8.526 8.526 8.526 8.526 93.786 8.526 

Km rodado 345 463 513 564 645 380 807 637 710 635 465 6.164 560 

Combustível 1.289 1.507 1.612 1.270 1.434 1.125 1.762 1.481 1.615 1.591 1.488 16.175 1.470 
Reembolsos (*
) 

                  
-    65 180 103 219 171 261 411 424 354 493 2.681 268 

Horas extras 2.685 4.757 3.548 3.126 3.376 4.469 5.140 4.507 4.354 3.855 2.858 42.676 3.880 

Total em R$ 12.845 15.318 14.379 13.589 14.201 14.671 16.496 15.562 15.630 14.961 13.829 161.481 14.680 

              Horas extras 
(quant.) 70 124 93 82 88 117 134 118 114 101 75 1.113 101 

Km rodado 
(quant.) 1.778 2.216 2.400 2.588 2.889 1.906 3.488 2.859 3.131 2.852 2.221 28.328 2.575 

(*) Pedágios, estacionamentos etc. Fonte: Notas fiscais fornecidas e documentos de composição dos custos.  

De imediato, destaca-se a quantidade de horas extras incorridas pelos motoristas contratados, 

cuja média no período foi de 101 horas extras/mês. A realização de horas extras de forma 

recorrente implica em riscos trabalhistas significativos uma vez que a recorrência pode ser 

pleiteada como incorporação ao salário, e a SP Negócios, como tomadora dos serviços, pode vir 

a responder solidariamente por débitos frente a Justiça do Trabalho. Isso já ocorreu na 

Administração Municipal, na empresa São Paulo Parcerias, conforme foi destacado no RAF de 

2017 dessa entidade. 

Ademais, percebe-se que o extenso volume de horas-extras resulta na realização de serviços 

fora do horário regular de trabalho da SP Negócios, o que implica na necessidade de justificar 

tais gastos. 

É recomendável que seja revista a contratação de motorista particular para a presidência, que 

tem gerado significativos custos fixos, tendo em vista a possibilidade de contratação variável de 

serviços por aplicativos ou o uso de taxis comuns, como realizado por outras entidades da 

administração indireta. 
 

A existência de horas extras em quantidade média elevada, de 101 horas por mês em 2018, 

expõe a empresa a riscos trabalhistas e previdenciários. O procedimento deve ser revisto ou 

extinto em conjunto com o contrato, passando-se a adotar alternativas que privilegiem a 

economicidade dos recursos. 
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Uma vez que a utilização dos veículos contratados excedeu as horas regulares de 

funcionamento da SP Negócios de forma recorrente ao longo do ano, recomenda-se que seja 

dada ciência ao Ministério Público do Estado de São Paulo para apuração dos fatos nos termos 

da Lei Federal nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa.  

5.1.3. Despesas com reembolso de telefones celulares 

Ao analisar as despesas da entidade foi identificado procedimento de reembolso de gastos com 

telefonia móvel no montante de R$ 5.059,12. Tais pagamentos foram realizados por meio de 

cheques, e a documentação comprobatória apresentada foram notas fiscais da empresa Axoon 

Comércio, Consultoria e Serviços em Telecom S/A (CNPJ 08.490.261/0001-49), tendo como 

tomador de serviços a empresa Temar Sistemas de Manutenção Ltda (CNPJ 

04.430.460/0001-00), ao invés da própria SP Negócios. 

As faturas apresentadas possuem discriminação de gastos em que não é possível identificar se 

as chamadas foram realizadas em serviços alinhados com os objetivos da SP Negócios. Tais 

faturas contêm discriminação com as nomenclaturas de: “serviços de ASSICOM”, “licença de 

software”, “locação de plataforma e suporte”, ou seja, não é possível estabelecer relação com o 

objeto dos serviços da SP Negócios uma vez que os serviços não são prestados diretamente 

para a entidade. 

Informações prestadas para a auditoria e pesquisas realizadas junto à JUCESP demonstraram 

que a empresa tomadora de serviços possui como sócio o senhor Juan Manoel Quirós Sadir, 

diretor presidente da SPNegócios. A certidão expedida registra, ainda, que ele está “inabilitado 

para exercer atividade empresarial”, nos termos do artigo 102 da Lei Federal nº 11.101/05 – Lei 

de Falências. 

O valor de R$ 5.059,12 pago a título de reembolso de despesas com telefonia celular, com base 

em faturas cujo tomador de serviços é empresa que tem como sócio um membro da 

administração da SPNegócios, é irregular e deve ser ressarcido aos cofres públicos. Para tanto, 

recomenda-se adoção de procedimento de tomada de contas, nos termos dos arts. 79 e 80 do 

Regimento Interno do TCMSP. Deve ser dada ciência do fato à Controladoria Geral do Município 

e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para apuração nos termos da Lei Federal nº 

8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa. 
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É necessário que a entidade regulamente a realização de reembolsos de despesas para a 

diretoria, avaliando sua oportunidade e conveniência, e considerando os controles internos, 

tendo em vista privilegiar a transparência no uso dos recursos públicos, a objetividade e 

economicidade.   

5.1.4. Despesas com juros por atraso de pagamento 

Foi verificado que a entidade incorreu em despesas de R$ 2.916,29 referentes a juros por atraso 

de pagamento a fornecedores. 

As rotinas de tesouraria devem ser aperfeiçoadas para que não haja custo adicional decorrente 

de atrasos de pagamentos. 

5.2.  Contratações e movimentações de Pessoal 

Conforme determinação da Lei Municipal nº 16.665/17 e do Estatuto da Entidade, os membros 

dos Conselhos Deliberativo e Fiscal não foram remunerados no exercício de 2017. Destacamos 

ainda o seguinte trecho da mesma Lei, que criou a SP Negócios: 

Art. 16 O regime jurídico dos funcionários da SP Negócios será o da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT. 

§1° A contratação de pessoal permanente será precedida de processo seletivo. 

O Conselho Deliberativo da SP Negócios aprovou o Plano de Cargos e Salários por meio da 

Resolução 02/2017. 

Esse plano prevê diretrizes gerais da gestão de pessoal da entidade e especifica que as funções 

remuneradas serão definidas em 3 grupos: Diretoria Executiva, Analistas de Negócios e Funções 

em Comissão. A estrutura aprovada é a seguinte: 
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Quadro 11  – Estrutura de Cargos e Salários                                                  Em R$ 
Descrição do cargo Tipo de Cargo Quantidade Remuneração 

Presidente 
Diretoria Executiva 

1 19.500,00 
Diretor 4 18.850,00 

 TOTAL 5  
Chefe de Gabinete 

Funções Comissionadas 
 

1 17.500,00 
Gerente Jurídico 1 17.500,00 

Gerente Executivo 4 17.500,00 
Gerente de Inovação 2 15.000,00 

Assessor de Comunicação 1 16.500,00 
Assessor de Diretoria 4 5.000,00 
Secretária Executiva 1 6.500,00 

 TOTAL 14   
Analista de Negócios V 

Analistas de Negócios 20 

15.708,55 

Analista de Negócios IV 12.083,50 

Analista de Negócios III 9.295,00 

Analista de Negócios II 7.150,00 

Analista de Negócios I 5.500,00 

 TOTAL 20   
Fonte: Anexo III Plano de Cargos e Salários da São Paulo Negócios. 

Apesar das definições realizadas no Plano de Cargos e Salários e da previsão legal que 

demanda a realização de processo seletivo simplificado, a entidade não realizou qualquer 

procedimento de seleção de pessoal em 2018. 

A falta de realização de processo seletivo para preenchimento do quadro de pessoal implica em 

descumprimento do §1° do art. 16 da Lei Municipal nº 16.665/17, que indica que a contratação 

de pessoal permanente será precedida de processo seletivo simplificado. 

O quadro de pessoal e a nomenclatura dos cargos (conforme constou das folhas de pagamento) 

ao longo do ano seguiram a seguinte distribuição: 
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Quadro 12  – Distribuição de pessoal no ano de 2018 
Função jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 

Presidente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diretor 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 

Diretora 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Diretoria Executiva 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 
Assessor de 
comunicação - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Assessor técnico - 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Assessora da diretoria 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
Assessora de 
comunicação 1 1 - - - - - - - - - - 

Assessora técnica - 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

Chefe de gabinete - - - - - - - - 1 1 1 1 

Estagiário - - - 2 5 5 5 5 6 7 6 6 

Gerente de inovação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gerente executivo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gerente jurídico 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 

Gestor de projetos - - - - - - 1 1 1 1 1 1 

Secretaria executiva 1 1 1 - - - - - - - - - 
Outras Funções 8 12 12 13 16 16 18 19 21 22 19 19 

Fonte: Folhas de pagamento mensais de 2018 

O quadro demonstra que o preenchimento das vagas tem ocorrido de forma diversa do previsto 

no Plano de Cargos e Salários, uma vez que foram criadas posições como de “Estagiários” e 

“Gestor de Projetos” que não estavam previstas no modelo aprovado pelo Conselho Deliberativo. 

Além disso, mesmo se considerada a estrutura aprovada no Plano de Cargos e Salários, o 

preenchimento das vagas está irregular, pois houve excesso de pessoal em Funções 

Gratificadas (excluídas as posições de diretoria) a partir de maio de 2018, uma vez que não 

houve processo seletivo para contratação. 

Quanto aos valores pagos por função, como já registrado no Relatório Anual de Fiscalização de 

2017, verifica-se o descumprimento dos valores pagos em relação ao previsto no Plano de 

Cargos e Salários. Algumas funções foram preenchidas com valores acima do previsto no 

documento aprovado pelo Conselho Deliberativo, conforme resumo a seguir: 

 

 

 

 
Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER

CHALREO TUPINAMBA DE SOUZA (10/07/2019 16:52) e outros.

Para Verificar as assinaturas acesse o Portal de Assinaturas do TCM/SP em https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e informe o

código 46D84C85798D0897B86C7246E836A8CE

T
C

/005304/2019           

8 - RA - 5/2019 25/43



 

 

   

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

ISO 9001 
 

 

Cód. 042 (Versão 04) 26 
 

Quadro 13  – Cargos preenchidos sem processo seletivo com salários acima do Plano de Cargos e Salários  
Função Nome Valor Previsto 

PCS Salário Diferença 

Assessor técnico G F D V 5.000 9.000 4.000 80% 

Assessor técnico H S L 5.000 8.000 3.000 60% 

Assessor da diretoria A B B 5.000 10.000 5.000 100% 

Assessor da diretoria M A N 5.000 7.500 2.500 50% 

Assessor da diretoria S L B 5.000 7.500 2.500 50% 

Assessor da diretoria T C C T 5.000 8.500 3.500 70% 

Assessora técnica M C B S 5.000 5.500 500 10% 

Gestor de Projetos E M B T - 7.000     

Estagiários Diversos - 1.200     
Fonte: Folha de Pagamento e Plano de Cargos e Salários. 

 A entidade tem descumprido o Plano de Cargos e Salários aprovado pelo Conselho 

Deliberativo, desrespeitando os valores previstos individualmente e criando cargos alternativos 

e não descritos em sua própria estratégia interna de gestão de pessoas.  

5.2.1. Processos demissionais 

Durante o ano de 2018 foram realizados sete processos demissionais na SP Negócios. Deste 

total, foi verificado que quatro processos foram realizados a pedido dos funcionários e três deles 

por iniciativa da entidade, sendo caracterizados como despedida sem justa causa. 

Ao consultar os resumos do extrato demissional foi verificado que os três processos de iniciativa 

do empregador resultaram no cômputo de aviso prévio indenizado, com pagamento do 

equivalente a um mês adicional de trabalho e da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. 

Porém, foi constatado que um dos funcionários demitidos, que ocupava cargo de diretoria, foi 

admitido em empresa similar à SP Negócios, vinculada à União, a APEX Brasil, em período curto 

de tempo após a demissão. 

O senhor José Ricardo Santana ingressou na SP Negócios em 04.10.17 e foi desligado em 

29.06.18. De acordo com confirmação realizada pela auditoria junto à APEX ingressou na 

entidade no dia 18.07.18. Anteriormente já havia trabalhado na mesma instituição com duas 

funções: Assessor de Negócios Internacionais de 07.03.05 a 14.04.15 e como Diretor entre 

02.08.15 a 13.04.15. 

A justificativa da SP Negócios para a demissão foi de que seus serviços não seriam mais 

necessários.  No entanto, a entidade contratou outro diretor em 18.09.18. 

Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER
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Na sua rescisão foram pagos R$ 18.500,00 a título de aviso prévio indenizado, R$ 1.541,67 

relativos ao 13° salário do aviso prévio e R$ 11.744,55 relativos ao FGTS da rescisão, totalizando 

R$ 31.786,22. 

Na Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Assembléia Geral do Conselho Deliberativo, de 02 de 

outubro de 2018, constou o seguinte registro: 

O Dr. Juan Quirós lembrou a todos que no mês de junho, o Sr. Ricardo Santana 
que ocupava a vaga de Diretor de Negócios e Exportação, retornou as suas 
atividades na Apex-Brasil. 

Portanto, uma vez que a demissão por iniciativa do empregador gera custos adicionais 

significativos para a entidade, bem como o recebimento de valores pelo funcionário demitido a 

título de indenização, e considerando que os recursos obtidos pela entidade são oriundos do 

erário, é necessário que a SP Negócios esclareça qual foi a motivação da demissão do 

funcionário, que percebeu vantagens adicionais, gerando custo ao erário.   

A entidade não pode proceder à demissão de funcionário como se dela fosse a iniciativa quando 

na verdade o interesse for dos funcionários, tendo em vista a preservação de recursos públicos, 

devendo, nestes casos, os próprios funcionários fazerem o pedido regular de demissão. 

Ademais, há um parecer da Procuradoria Geral do Município (PGM/CGC Nº 2877813 - 

maio/2017 - SEI 6017.2017/0002766-1) que conclui pelo “reconhecimento da não incidência da 

multa de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia e desnecessidade de aviso prévio, em razão 

da natureza do vínculo constituído com a Administração” para emprego público na Administração 

Indireta. 

A demissão do Sr. José Ricardo Santana indica que o interesse tenha sido do próprio demitido, 

considerando que ele foi alocado rapidamente em empresa similar em que já havia trabalhado.  

Ademais, o motivo alegado para a demissão pela SP Negócios é duvidoso, uma vez que houve 

contração de outro diretor após dois meses. 

Como esta demissão gerou gastos da ordem de R$ 31.786,22, decorrente do pagamento de 

aviso prévio indenizado, 13° salário sobre o aviso prévio e multa de 40% relativa ao FGTS, 

recomendamos que seja dada ciência dos fatos à Controladoria Geral do Município e ao 

Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº 8.429/92 – Lei de 

Improbidade Administrativa, para apuração dos fatos de potencial dano ao erário, considerando 

que a demissão partiu da SP Negócios e não do próprio empregado. 
Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER
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6. DESEMPENHO OPERACIONAL 

6.1. Obrigações da SP Negócios (Lei Municipal nº 16.665/17) 

A Lei que autorizou a criação da entidade define em seu artigo 22 algumas obrigações a serem 

cumpridas, das quais destacamos: 

Art. 22 São obrigações da SP Negócios: 

[...] III – divulgar e manter atualizada, nos respectivos sítios na internet, a relação 
dos nomes de seus dirigentes e dos demais membros do corpo técnico;  

[...] V – atender todas as exigências da Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, e legislação municipal referente à transparência, exceto informações de 
ordem estratégica providas pelo setor privado; 

[...] VI – manter sítio eletrônico com prestação de contas mensais ao cidadão com 
indicação dos contratos, despesas e demais deliberações da SP Negócios.  

O sítio eletrônico da entidade corresponde ao endereço www.spnegocios.com. Nessa página 

eletrônica há uma área de Transparência, que apresenta informações em duas seções: Editais e 

Legislação. 

As informações apresentadas no sítio eletrônico da entidade não atendem às exigências 

previstas nos incisos III e VI do artigo 22 da Lei Municipal nº 16.665/17, uma vez que não estão 

disponíveis os nomes dos dirigentes e dos membros do corpo técnico e não há indicações de 

todos os contratos, despesas e demais deliberações. 

Quanto ao disposto no inciso V do Artigo 22, cabe destaque substancial aos artigos 6° e 8° da Lei 

Federal n° 12.527/2011, que regulamenta o direito de receber informações dos órgãos públicos, 

previsto no inciso XXXIII do Artigo 5°, no inciso II do §3° do art. 37 e no §2° do art. 216, todos da 

Constituição Federal: 
CAPÍTULO II – DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO 
Art. 6° Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e 
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 
[...] 
VII – Informação relativa: 
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos 
e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores 
propostos; 
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 
realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de 
contas relativas a exercícios anteriores. 
Art. 8° É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas 
ou custodiadas. Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER

CHALREO TUPINAMBA DE SOUZA (10/07/2019 16:52) e outros.
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§1° Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no 
mínimo: 
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones 
das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 
III - registros das despesas; 
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e 
obras de órgãos e entidades; e 
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores 
(internet). 
§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre 
outros, aos seguintes requisitos: 
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão; 
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações; 
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 
abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 
V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 
acesso; 
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via 
eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e 
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo 
para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000 , e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008. (grifos 
nossos) 

Tendo em vista tais especificações relacionadas à transparência, reproduzimos abaixo o 

conteúdo da sessão de Transparência do site da entidade, que se apresenta aquém das 

exigências previstas na legislação: 
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Imagem 1 – Reprodução da seção de Transparência do sítio eletrônico da SPNegócios em 13.06.18 

 
Fonte: Própria 

A entidade deve aprimorar a divulgação de informações em seu sítio eletrônico de modo a 

atender as especificações da Lei Federal 12.527/11, fornecendo informações transparentes 

sobre a estrutura interna, o recebimento de recursos públicos, a natureza dos gastos realizados 

e a forma de utilização de tais recursos.  

Quanto às responsabilidades da Diretoria Executiva, cabe observar que o artigo 11 da lei de 

criação da entidade dispõe que são aplicáveis aos seus membros as limitações da Lei Federal n° 
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12.813/13 – Lei de Conflito de Interesses. Tal normativo reforça a necessidade de que sejam 

divulgadas as agendas de compromissos públicos da diretoria2. 

As agendas públicas dos membros da diretoria devem ser divulgadas diariamente por meio da 

rede mundial de computadores, em atendimento à Lei Federal n° 12.813/13 – Lei do Conflito de 

Interesses. 

Para reforçar a necessidade de aprimoramento das informações disponibilizadas pela entidade, 

destacamos as principais conclusões do Acórdão TCU 391/2018, que versou sobre as rotinas da 

APEX-Brasil, empresa similar à SP Negócios, e que podem ser aplicadas por similaridade à SP 

Negócios: 

Recomenda-se que a entidade passe a divulgar em seu sítio eletrônico os atos do conselho 

deliberativo e fiscal, atas de reuniões dos conselhos, agenda de dirigentes, atos de cessão de 

empregados a órgãos da administração pública, demonstrações financeiras completas, 

incluindo notas explicativas, e relatórios dos auditores independentes, de forma a permitir que 

as informações sejam gravadas em formato de planilha eletrônica. 

6.2.  Contrato de Gestão 

A Entidade firmou o Contrato de Gestão SF 01/2017, com a Secretaria Municipal da Fazenda, em 

04.10.17, conforme art. 4°, inciso I, da Lei Municipal nº 16.665/17. O valor total desse Contrato de 

Gestão era de R$ 7.000.000,00, dividido em parcelas iguais durante os 12 meses de prazo. Em 

28.02.18 foi firmado o 1° Termo aditivo, que adicionou mais um objetivo estratégico e 

complementou o valor em R$ 210.000,00. Em 04.10.18 foi firmado novo termo aditivo no valor de 

R$ 500.000,00 e o contrato foi prorrogado por 04 meses, até 04.02.19. 

Os recursos repassados no exercício de 2018 somaram R$ 5.210.000,00, totalizando  

R$ 7.210.000,00 para todo o contrato. Como existe o saldo de reserva de 3% (retenção de 

recursos destinados às contingências na execução do instrumento), o valor líquido repassado foi 

de R$ 6.993.700,00. 

 

                                            
2 Art. 11 Os Agentes públicos mencionados nos incisos I a IV do art. 2° deverão, ainda, divulgar, diariamente, por meio da rede mundial de 
computadores – internet, sua agenda de compromissos públicos. 
Art 2° Submetem-se ao regime desta Lei os ocupantes dos seguintes cargos e empregos: 
I – de ministro de Estado; II – de natureza especial ou equivalentes; III – de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e IV – do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 
6 e 5 ou equivalentes. Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER

CHALREO TUPINAMBA DE SOUZA (10/07/2019 16:52) e outros.
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6.2.1. Dos Indicadores 

Os indicadores definidos para avaliação do contrato de gestão estão relacionados abaixo e as 

metas foram estabelecidas para períodos diferentes, de acordo com o instrumento contratual que 

as definiu, conforme resumo: 

Quadro 14  – Indicadores definidos no Contrato de Gestão e seus Aditivos 

Objetivo Descrição do 
Objetivo Indicador 

Meta 
Contrato de 

Gestão 01/17 
(Período 12 

meses a 
partir de 
04.10.17) 

Meta Termo 
Aditivo 01 
(março a 

setembro de 
2018) 

Meta Termo 
Aditivo 02 

(Meta para o 
período de 
04 meses – 

assinado em 
04.10.18) 

Unidade 

1 

Atrair e reter 
investimentos, 
nacionais ou 

estrangeiros, para o 
Município de São 

Paulo 

(1) Número de 
empresas 

investidoras 
atendidas 

80   30 Números Absolutos 

2 

Promover as 
exportações de 

produtos e serviços 
das empresas 

sediadas na Cidade de 
São Paulo 

(2) Número de 
atendimentos 
prestados às 

empresas sediadas 
na Cidade de São 

Paulo na 
exportação de seus 

produtos 

280   90 

Atendimentos a 
empresas instaladas 
no Município de São 
Paulo 

3 

Promover a imagem do 
Município de São 

Paulo como Cidade 
Global, centro 

internacional de 
negócios e 

investimentos 

(3) Criação do site 
da SP Negócios 1   1 Site Institucional 

(4) Número de 
visitas ao website 
da SP Negócios 

68   23 N° de visitas (em mil) 

(5) Número de 
eventos 4   1 Número de eventos 

4 

Prestar apoio 
especializado na 
estruturação e 
captação de 

financiamentos para 
programas e projetos 
estratégicos da cidade 

de São Paulo 

(6) Identificar 
projetos 

estratégicos 
  5 2 

Identificação e 
assessoramento 
prévio 

(7) Realizar 
assessoramento 
prévio a projetos 

estratégicos 

  35 20 Encontros e reuniões 
de trabalho 

Fonte: Contrato de Gestão SF/01/2017 e Termos Aditivos 01 e 02. 

Conforme Análise Formal do Contrato de Gestão realizada no TC nº 72.013.354/17-09 

(abril/2018) e Acompanhamento de Execução Contratual realizada no TC n° 72.006.211/18-12 

(março/2019), os indicadores definidos não cumprem com a finalidade estabelecida por lei, 

havendo infringências ao caput do art. 21 da Lei Municipal nº 16.665/17 e a seus incisos II, III e 

IV. 

Uma vez que não houve alteração na natureza dos indicadores, reafirmamos a necessidade de 

se definir métricas objetivas para avaliar os resultados dos recursos aplicados que possibilitem 

Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER
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ao gestor público, e à sociedade, mensurar o retorno dos recursos empregados de forma 

objetiva. 

Apesar das afirmações já apresentadas pela entidade de que não é possível definir indicadores 

objetivos, cabe observar que em alguns momentos a entidade apresentou métricas e valores 

relativos às suas atividades. 

Neste sentido, destacamos algumas observações que constaram das Atas do Conselho 

Deliberativo da entidade que denotam a possibilidade de se estabelecer indicadores objetivos. A 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 13.08.18, fez constar o 

seguinte trecho: 

Com a palavra o Presidente da São Paulo Negócios Sr. Juan Quirós apresentou 
um balanço das principais ações promovidas pela São Paulo Negócios desde o 
início das suas atividades em outubro de 2017 e salientou que a agência está 
consolidada e já apresenta resultados consistentes.   (grifos nossos) 

Pudemos verificar ainda o seguinte conteúdo da Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo: 

[...] o Presidente da São Paulo Negócios, Sr. Juan Quirós, apresentou os 
principais resultados da São Paulo Negócios para o exercício de 2018 [...] foi 
realizado o atendimento de 393 empresas paulistanas e realizadas 9 missões 
internacionais. Acerca da atração de investimentos, foram prospectados mais de 
500 investidores, realizadas 6 missões internacionais, que geraram para o 
município 15,4 mil empregos e R$ 850 milhões de investimentos para a 
Cidade. (grifos nossos) 

A expressão de tais quantitativos de geração de empregos e de investimentos gerados, uma vez 

que devidamente comprovada e fundamentada, poderia servir de métrica para avaliar os 

resultados dos recursos aplicados na entidade, porém, até o momento não foi consignada em 

indicadores de desempenho para possibilitar a avaliação dos recursos aplicados. 

Reforçamos que os indicadores definidos não apresentam critérios objetivos para avaliação do 

desempenho da entidade, o que caracteriza infringência ao art. 21 da Lei Municipal nº 16.665/17 

e a seus incisos II, III e IV. 

Os indicadores não refletem critérios objetivos de avaliação do desempenho da entidade e não 

há critérios definidos para avaliar a aplicação dos recursos. Desta forma, fica prejudicada a 

avaliação objetiva do gestor público responsável quanto aos resultados alcançados. 
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6.2.2. Resultados dos indicadores 

A análise do resultado dos indicadores dos primeiros 12 meses foi realizada pelo Fiscal do 

Contrato no processo SEI 6017.2018/0072351-1. Esta análise apresentou entendimento 

divergente da auditoria contratada pela entidade, que havia referendado o atingimento de todos 

os indicadores para o período. A conclusão do Fiscal do contrato à época foi que houve 

cumprimento insatisfatório do objetivo 03, conforme quadro extraído do documento SEI 

012701589: 

Imagem 2 – Quadro resumo do atingimento de metas dos primeiros 12 meses do contrato de gestão

 
Fonte: Documento SEI 012701589 do processo administrativo 6017.2018/0072351-1 

Apesar da avaliação de cumprimento insatisfatório por parte do fiscal do contrato, não foi 

identificada aplicação de penalidade no repasse de recursos e novos termos aditivos foram 

firmados.  

Inclusive por meio de despachos diretos do Secretário Municipal da Fazenda à época, Sr. Caio 

Megale (SEI 011513739), ratificando estritamente o interesse da Administração nas renovações. 

Cabe notar a existência de ressalvas de COJUR/SF (SEI 011513018) quanto à oportunidade de 

se levar em consideração o resultado dos indicadores para decisões de mérito, transcrita a 

seguir: 

Por sua vez, sob o aspecto legal, ressaltamos, além da adequação formal ora 
conferida, que à SP Negócios, em razão de sua natureza jurídica, recai 
importante viés de controle finalístico com maior enfoque no alcance de 
resultados previamente estipulados pela Administração. Neste sentido, 
destacamos a manifestação do fiscal do contrato (SEI 011359323), no sentido de 
não cumprimento de algumas das metas definidas – o que dá ensejo à aplicação 
de penalidades, nos termos da cláusula décima primeira e 4.1 do Anexo I SEI 
4909100. (grifos nossos) 

O mesmo ocorreu na análise do resultado dos indicadores realizada quanto ao Termo Aditivo 02, 

pelo fiscal do contrato, consignada no processo SEI n° 6017.2019/0013559-0, documento nº 

015809259, em que o objetivo 04 foi indicado como não cumprido: 
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Imagem 3 - Quadro resumo do atingimento de metas do Termo Aditivo 02 do contrato de gestão 

 
Fonte: Documento SEI 015809259 do processo administrativo 6017.2019/0013559-0 

Vale registrar como fato relevante que o fiscal do contrato inicialmente designado foi substituído 

em 28.03.19, e seu suplente, em 17.04.19. 

Faz-se oportuno consignar ainda que, no momento de finalização destes trabalhos, já haviam 

sido firmados outros três Termos Aditivos ao contrato: Termo Aditivo 03, Termo Aditivo 04 e 

Termo Aditivo 05. Contudo, não foram identificadas análises dos resultados dos indicadores 

estabelecidos. 

A Secretaria Municipal da Fazenda não tem considerado o resultado dos indicadores para 

aplicar as sanções contratuais previstas e para avaliar os resultados apresentados pela 

entidade. Tal fato reforça a necessidade de definir indicadores capazes de avaliar 

objetivamente o desempenho da SP Negócios, tendo em vista mensurar o aproveitamento dos 

recursos empregados e atender aos aspectos previstos no Art. 21 da Lei Municipal nº 

16.665/17, bem como aos Princípios da Administração Pública presentes no artigo 37 da 

Constituição Federal. 
 

A atuação direta do Secretário Municipal da Fazenda à época, Sr. Caio Megale, que efetuou 

despachos para renovação de Termos Aditivos, bem como a não aplicação das penalidades 

previstas no contrato de gestão, em virtude do não atingimento das metas dos objetivos 

pactuados, devem ser comunicadas ao Ministério Público do Estado de São Paulo para 

apuração dos fatos nos termos da Lei Federal nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa. 
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7. INFRINGÊNCIAS E PROPOSTA DE DETERMINAÇÕES DO EXERCÍCIO 

Legitimidade na Aplicação dos Recursos 

Infringências 

7.1.  A empresa não realizou processo seletivo para contratação de pessoal permanente 

(subitem 5.2). 

Dispositivo não observado: 

→ §1° do Artigo 16 da Lei 16.665/17. 

7.2.  A empresa tem descumprido o Plano de Cargos e Salários aprovado pelo Conselho 

Deliberativo (subitem 5.2). 

Dispositivo não observado: 

→ Plano de Cargos e Salários. 

Propostas de determinações 

7.3.  Normatizar o pagamento de diárias em linha com a legislação municipal, considerando os 

aspectos de economicidade dos gastos previstos no Art. 37 da Constituição Federal 

(subitem 5.1.1). 

7.4.  Regulamentar a realização de reembolsos de despesas para a diretoria, avaliando sua 

oportunidade e conveniência, e considerando os controles internos, tendo em vista 

privilegiar a transparência no uso dos recursos públicos, a objetividade e economicidade 

(subitem 5.1.3). 

7.5.  Rever a necessidade de contratação de motorista particular para a presidência, tendo em 

vista a existência de alternativas que privilegiam a economicidade dos gastos (subitem 

5.1.2). 

7.6.  As rotinas de tesouraria devem ser aperfeiçoadas para que não haja custo adicional 

decorrente de atrasos de pagamentos (subitem 5.1.4). 
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Desempenho operacional 

Infringências 

7.7.  A empresa não apresenta as informações dos nomes dos seus dirigentes e demais 

membros do corpo técnico em seu sítio na internet, nem a prestação de contas mensal 

com indicação de contratos e despesas da SP Negócios (subitem 6.1). 

Dispositivo não observado: 

→ Art. 22 incisos III e VI da Lei Municipal n° 16.665/17. 

7.8.  A empresa não atende os requisitos legais de transparência da Lei Federal 12.527/11, 

conforme exigido no Art. 22 inciso V da Lei Municipal n° 16.665/17. (subitem 6.1). 

Dispositivo não observado: 

→ Art. 22 inciso V da Lei Municipal n° 16.665/17; 

→ Lei Federal 12.527/11 – Lei de Transparência. 

7.9.  As agendas públicas dos membros da diretoria não são divulgadas, em atendimento à Lei 

Federal n° 12.813/13 – Lei do Conflito de Interesses (subitem 6.1). 

Dispositivo não observado: 

→ Art. 11 da Lei Municipal n° 16.665/17. 

7.10.  Os indicadores definidos no contrato de gestão para avaliar o alcance dos objetivos da 

entidade não refletem critérios objetivos de avaliação de seu desempenho (subitem 6.2.1). 

Dispositivo não observado: 

→ Art. 21 da Lei Municipal nº 16.665/17 e a seus incisos II, III e IV. 

Propostas de determinações 

7.11.  Aprimorar seus instrumentos de transparência e divulgar: atos do conselho deliberativo e 

fiscal, atas de reuniões dos conselhos, agenda de dirigentes, atos de cessão de 

empregados a órgãos da administração pública, demonstrações financeiras completas, 
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incluindo notas explicativas, e relatórios dos auditores independentes, de forma a permitir 

que as informações sejam gravadas em formato de planilha eletrônica (subitem 6.1). 

Balanço Patrimonial 

Infringência 

7.12.  Eventos que possuem natureza de Ativo Intangível foram indevidamente classificados 

como despesas de material de escritório (subitem 3.7). 

Dispositivo não observado: 

→ CPC 04 (R1) – Ativo Intangível. 

Resultado do Exercício 

Propostas de determinações 

7.13.  Registrar os gastos com reembolsos de combustível relativos ao contrato de motorista 

particular na mesma rubrica que os outros valores do contrato (subitem 4.1). 

7.14.  Registrar os valores concedidos a título de diárias em rubrica específica de seu plano de 

contas e apresenta-los separadamente nas demonstrações financeiras (subitem 4.2). 
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8. PROPOSTA DE DETERMINAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

8.1.  Considerar o resultado dos indicadores nas renovações contratuais em andamento e 

aplicar as penalidades contratuais previstas indicadas pelos fiscais do contrato. (subitem 

6.2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este documento foi assinado digitalmente por FABIO OLIVEIRA SANTOS (10/07/2019 16:49), GUSTAVO FELIPE RIPPER

CHALREO TUPINAMBA DE SOUZA (10/07/2019 16:52) e outros.

Para Verificar as assinaturas acesse o Portal de Assinaturas do TCM/SP em https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e informe o

código 46D84C85798D0897B86C7246E836A8CE

T
C

/005304/2019           

8 - RA - 5/2019 39/43



 

 

   

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

ISO 9001 
 

 

Cód. 042 (Versão 04) 40 
 

9. ITENS PARA CIÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Recomenda-se que o órgão de controle interno, a Controladoria Geral do Município, seja citada 

para instauração de procedimento de tomada de contas, nos termos dos artigos 79 e 80 do 

Regimento Interno do TCM/SP para: 

9.1.  Apuração do valor total do prejuízo com a concessão de diárias conjugada com o 

pagamento de hospedagem, principalmente para a diretoria da entidade (subitem 5.1.1). 

9.2.  Ciência do pagamento a título de reembolso de despesas de telefonia com base em 

faturas cujo tomador de serviços é empresa que tem como sócio membro da 

administração, no valor de R$ 5.059,12 (subitem 5.1.3). 

9.3.  Ciência de que a entidade realizou dispensa de membro da diretoria com realocação 

imediata em órgão similar da administração federal, ensejando a realização de despesas 

excedentes da ordem de R$ 31.786,22, em desacordo com entendimento da Procuradoria 

Geral do Município (Parecer PGM/CGG nº 2877813) (subitem 5.2.1). 
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10. ITENS PARA CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Recomenda-se o encaminhamento do conteúdo deste relatório ao Ministério Público do Estado 

de São Paulo para que tome conhecimento, nos termos da Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade 

Administrativa, quanto aos fatos relativos a: 

10.1.  Pagamento de valores relativos a hospedagem e reembolsos de viagens no valor de 

R$ 76.019, conjugados com o pagamento de diárias, sem normatização interna e em 

confronto com os ditames do Decreto Municipal n° 48.744/07 (subitem 5.1.1). 

10.2.  Utilização dos veículos contratados como motorista particular da presidência excedendo 

as horas de funcionamento da SP Negócios, de forma recorrente ao longo do ano, com 

média de 101 horas mensais (subitem 5.1.2). 

10.3.  Ressarcimento de R$ 5.059, realizado com recursos da entidade, para gastos com 

telefonia contratados por empresa de sociedade de membro da diretoria (subitem 5.1.3). 

10.4.  Dispensa de membro da diretoria com realocação imediata em órgão similar da 

administração federal, ensejando a realização de despesas excedentes da ordem de 

R$ 31.786, em desacordo com entendimento da Procuradoria Geral do Município 

(Parecer PGM/CGG nº 2877813) (subitem 5.2.1). 

10.5.  Atuação direta do Secretário da Fazenda Caio Megale na autorização de termos aditivos 

do contrato de gestão com a Secretaria da Fazenda Municipal e falta de aplicação das 

penalidades contratuais previstas (subitem 6.2.2). 
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11. RESPONSÁVEIS 
Nome Cargo 

Caio Megale Secretário Municipal da Fazenda à época 
Luis Fernando Furlan Presidente do Conselho Deliberativo 
Juan Manoel Quirós Sadir Diretor Presidente 

 

 

 

Em 05.06.19 

 

 
GABRIEL R. LOURENÇO DE AZEVEDO FÁBIO OLIVEIRA SANTOS 

Agente de Fiscalização Supervisor de Equipes de Fiscalização e 
Controle 2 

 

Em 13.06.19 

 

GUSTAVO FELIPE RIPPER C. T. DE SOUZA 
Coordenador Chefe de Fiscalização e 

Controle I - Substituto 
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Subsecretaria de Fiscalização e Controle 
Senhor Subsecretário 

 

Elaborado o Relatório Anual de Fiscalização da São Paulo Negócios, referente ao exercício de 

2018, encaminho os autos para prosseguimento. 

 

 

Em 10.07.19 

MARCOS THULYO TAVARES 
Coordenador Chefe de Fiscalização e  

Controle I  
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Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Relator MAURICIO FARIA

Trata o presente da Prestação de Contas da São Paulo Negócios (SP Negócios), relativa ao 

exercício de 2018, consubstanciada no Balanço e Demonstrativos Contábeis apresentados a 

este Tribunal em 29.03.19.

Para o exame das referidas Contas, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização aprovado 

pela Resolução nº 03/18, a Coordenadoria I realizou auditoria e os procedimentos levados a 

efeito pelos analistas desta SFC, com base no Manual de Fiscalização, na legislação vigente e 

Ordem Interna SG/GAB nº 008/2005, resultaram na emissão do Relatório Anual de 

Fiscalização (peça 8).

Endossamos as infringências apontadas, bem como a proposta de determinações do exercício.

À apreciação e deliberação de Vossa Excelência.

LÍVIO MÁRIO FORNAZIERI
Subsecretaria de Fiscalização e Controle Subsecretário

RCDB

005304/2019
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     À 
UNIDADE TÉCNICA DE OFÍCIOS
 Senhora Supervisora

      Por ordem do Excelentíssimo Senhor Conselheiro MAURICIO 

FARIA, intimem-se os responsáveis indicados no item 11 do RAF para que, cientes do 

teor das conclusões alcançadas no Relatório dos Órgãos Técnicos, apresentem a este 

Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações e esclarecimentos que 

entender cabíveis.

     Instruam-se as intimações  cópias das peças 8 a 10.  

                                               São Paulo, ____/____/______

                                                CINTIA REGINA BEO
                                               Chefe de Gabinete Substituta

CS/ac
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Ofício SSG-GAB 9402/2019
Processo TC/005304/2019
Assunto Balanço – São Paulo Negócios S.A. – Exercício 2018
Referência s/n
Encaminha Cópia digital das peças 08 a 10 dos autos.
Observações Pede-se o uso das referências relevantes acima.

Cópias encaminhadas não devem retornar ao TCMSP.
Respostas devem respeitar a Portaria SG/GAB 06/2018, cf. DOC de 08/12/2018.

São Paulo, 30 de julho de 2019.

Senhor Diretor-Presidente

Em atendimento ao despacho do Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Mauricio Faria, encaminho a documentação supracitada para 
conhecimento e manifestação em face do ali apontado, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a contar da juntada deste aos autos, nos termos da Lei Orgânica e do 
Regimento Interno deste Tribunal.

Ao ensejo, renovo protestos de elevado apreço e distinta 
consideração.

JOÃO ANTONIO
Presidente

Ao Senhor
Juan Quirós
São Paulo Negócios S.A.
Rua Líbero Badaró, 293 – Cj. 12 C - Centro
/irm
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Ofício SSG-GAB 9403/2019 CORREIOS
Processo TC/005304/2019
Assunto Balanço – São Paulo Negócios S.A. – Exercício 2018
Referência s/n
Encaminha Cópia digital das peças 08 a 10 dos autos.
Observações Pede-se o uso das referências relevantes acima.

Cópias encaminhadas não devem retornar ao TCMSP.
Respostas devem respeitar a Portaria SG/GAB 06/2018, cf. DOC de 08/12/2018.

São Paulo, 30 de julho de 2019.

Senhor Assessor 
Em atendimento ao despacho do Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Mauricio Faria, encaminho a Vossa Senhoria, Secretário Municipal da 
Fazenda à época, a documentação supracitada para conhecimento e manifestação em 
face do ali apontado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada deste 
aos autos, nos termos da Lei Orgânica e do Regimento Interno deste Tribunal.

Os autos permanecerão à disposição para vista e extração de 
cópias na Unidade Técnica de Cartório, Cadastro e Arquivo deste Tribunal, das 8h 
às 17h30.

Ao ensejo, renovo protestos de elevado apreço e distinta 
consideração.

JOÃO ANTONIO
Presidente

Ao Senhor
Caio Megale
Ministério da Economia
Esplanada dos Ministérios – Bl. P
70297-400 – Brasília/DF
/irm
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Intimação 1444/2019
Processo TC/005304/2019
Assunto Balanço – São Paulo Negócios S.A. – Exercício 2018
Referência s/n
Encaminha Cópia digital das peças 08 a 10 dos autos.
Observações Pede-se o uso das referências relevantes acima.

Cópias encaminhadas não devem retornar ao TCMSP.
Respostas devem respeitar a Portaria SG/GAB 06/2018, cf. DOC de 08/12/2018.

São Paulo, 30 de julho de 2019.

Senhor Presidente

Em cumprimento ao despacho do Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Mauricio Faria, encaminho a documentação supracitada para 
conhecimento e manifestação em face do ali apontado, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a contar da juntada deste aos autos, nos termos da Lei Orgânica e do 
Regimento Interno deste Tribunal.

Atenciosamente.

Roseli de Morais Chaves
Subsecretária-Geral

Ao Senhor
Luis Fernando Furlan
São Paulo Negócios S.A.
Conselho Deliberativo
Rua Líbero Badaró, 293 – Cj. 12 C - Centro
/irm
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MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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Unidade Técnica de Cartório, Cadastro e Arquivo
Senhora Supervisora

Encaminho o presente para prosseguimento, acompanhado do(s) 
documento(s) abaixo relacionado(s):

Ofício 9402/2019 Juan Quirós Diretor-Presidente/SP Negócios
Ofício 9403/2019 
(Correios) Caio Megale Secretário/SF à época

Intimação 1444/2019 Luis Fernando Furlan Presidente Conselho Deliberativo/SP 
Negócios

Daniela Yano
Unidade Técnica de Ofícios

Supervisora

TC/005304/2019
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Ofício SSG-GAB 9402/2019
Processo TC/005304/201g

Assunto Balanço -- São Paulo Negócios S.A. -- Exercício 2018
Referência s/n

Encaminha Cópia digital das peças 08 a 10 dos autos.

'''''"''" H=Z$ãã8M! $2m.*,cf. DOC de 08/12/2018.

São Paulo, 30 de julho de 20] 9

Senhor Diretor-Presidente

#
consideração. o ensdo, renovo protestos de elevado apreço e distinta

JOGO ANTONIO
Presidente

Ao Senhor
Juan Quirós
São Paulo Negócios S.A.
Rua Libero Badaró. 293 -
/ima cj. i2 Centro

C'ód. l}38 (Versãt} ! l)
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UNIDADE TÉCNICA DE CARTÓRIO, CADASTRO E ARQUIVO
 
 

 
 
 

Número do Processo: TC/005304/2019
Unidade Gestora: São Paulo Negócios S.A.
Tipo de Processo: BALANÇO

CERTIFICO a junção da peça 16.

Em 05/08/2019.
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Número do Processo: TC/005304/2019
Unidade Gestora: São Paulo Negócios S.A.
Tipo de Processo: BALANÇO

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Mauricio Faria

Encaminho o presente a pedido de Vossa Excelência.

Solange Cristiny
Unidade Técnica de Cartório, Cadastro e Arquivo

Supervisora
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Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Relator MAURICIO FARIA 

Ref.: Solicitação para intimação do atual Secretário da Fazenda acerca do Relatório Anual 
de Fiscalização (RAF) 2018 da São Paulo Negócios (eTCM nº 5304/19). 

 

Solicitamos a intimação, adicionalmente ao Item 11 do RAF (Peça 8 do eTCM nº 5304/19), do 

atual Secretário da Fazenda (Philippe Duchateau) para que apresente as informações e 

esclarecimentos que entender cabíveis, em relação aos apontamentos presentes no Relatório 

direcionados à respectiva Secretaria. 

 

 

Em 06.08.19, 

 

MARCOS THULYO TAVARES 
Coordenador Chefe de Fiscalização e Controle I 
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     À 
UNIDADE TÉCNICA DE OFÍCIOS
 Senhora Supervisora

      Por ordem do Excelentíssimo Senhor Conselheiro MAURICIO 

FARIA, expeça-se ofício ao atual Seretário Municipal da Fazenda,  nos termos da 

sugestão contida no Memorando da Coordenadoria I (peça 19) para que, ciente do teor 

das conclusões alcançadas nos Relatórios da Auditoria, apresente a este Tribunal, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as informações e esclarecimentos que entender cabíveis.

    Instrua-se o ofício com cópias das peças 8 a 10, autorizo, ainda, vistas 

dos autos em Cartório e extração de cópias nos termos regimentais.

                                               São Paulo, ____/____/______

                                                ALEXANDRE CORDEIRO
                                                       Chefe de Gabinete

CS/ac
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RODRIGUES SILVA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MAURÍCIO FARIA D.D. CONSELHEIRO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Processo TCM nn  005304/2019 

Balanço Geral 2018 

A SÃO PAULO NEGÓCIOS, pessoa jurídica de direito privado, 

,,em fins lucrativos, com endereço na lua Libero 13adar6 n 293, 12 andar CJ 12C, 

Centro, na cidade de São Paulo SP - CEP 01009000, inscrita no C.N.P.J sob n 

28.743.311/0001-60, por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosamente a 

presença de Vossa Excelência, requerer a juntada da procuração, substabelecimento, 

autorização e Estatuto Social (Doc. 01 a 04) para os fins de habilitação/creclenciamentO 

nos presentes autos e vista/extração de cópias do processo, em razão cio recebimento cio 

ofício n. 9402/2019 que embora conste prazo para manifestação flã() foi encaminhado o 

relatório de fiscalização. 

Termos em que 

pede deferimento. 

7 
São Paulo, 09 de agosto de 2019. 

7 

ARCÊNIO ROtRIG4i1ES DA SILVA 

83.031 

Rua 13c1a Cintra, 756, 7 andar - Conjunto 72 - Consolação São Pauio/SP - CEP 01415-002 
Teis. [Ii] 3257-4707 [1113129-5553 juridieonjrodriguessiiva.adv.hr  Este documento foi assinado digitalmente por MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (12/08/2019 07:58).
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RODPJGUES SILVA 
sociedade de advogados 

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento de Procuração, SÃO PAULO NEGOCIOS 

de personaSdade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com endereço na Rua 

Libero Badará n 293, 12Q andar CJ 12C, Centro, na cidade de São Paulo - SP - CEP 

01009-000, inscrita no C.N.P.J sob n2  28.743.311/0001-60, por seus representantes 

legais JUAN QUIRÓS, presidente, CPF: 137.733.818-59 e BEATRIZ GUSMÃO 

SANCHES PEREIRA, diretora, CPF: 186.249.728-17, nomeia e constitui seu 

bastante procurador, Dr. ARCÊNIO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, advogado, 

inscrito na OAB/SP sob o n2  183.031 e no CPF/MF sob n2  041.606.218-05 com 

escritório na Rua Bela Cintra, 756, 7° andar, conjunto 72, Consolação, São Paulo-

SP, CEP 01415-002, a quem confere amplos poderes, para representação perante 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo e demais órgãos públicos Federais, 

Estaduais, Municipais, em qualquer dependência ou serviço, para propor qualquer 

medida e praticar todos os atos necessários na defesa dos direitos e interesses 

da Outorgante. 

Conferem-se também os poderes de substabelecer a presente no todo ou em parte. 

São PaJe 2Td agosto de 2018. 

JUAN Q• 
Presid 

SÃO PAULO 

/Z 
BEAT/Pft GUSMÃO SANCHES PEREIPA 

/ Diretora 
SÃO PAULO NEGÓCIOS 

Rua Bela Cintra, 756, conj. 72 - 70 andar Consolação - São Paulo-SP 
Teis. [11] 3257-4707 13129-5553 juridicorodriguessi1va.adv.hr  
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RODRIGUES SI LVA 

SUBSTABELECIMENTO 

Eu, DR. ARCÊNIO RODRIGUES DA SILVA, advogado, inscrito 

na OAB/SP sob o n 183.031, substabeleço com reservas de iguais poderes, na pessoa da 

advogada DRA. AMANDA SILVA CLEMENTINO, brasileira, solteira, regularmente inscrita 

na 0A13/SP sob o n 394.689, com escritório localizado na Rua Bela Cintra, 756, 7Q  andar, 

Conjunto 72 Consolação, CEP 01415-002, São Paulo/SP, os poderes a mim outorgados 

pela SÃO PAULO NEGÓCIOS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

sechacia na Rua Libero Baciaró, n° 293, 12° andar CJ 12C, Centro, na cidade de São Paulo 

SI - CEF 01009-000, inscrita no CNPJ sob o n° 28.743.311/0001-60, nos autos cio 

processo n° 005304/20 19, em trâmite perante o Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo - SP, que trata cio Balanço Geral de 2018 da entidade e está sob relatoria cio 

Conselheiro Mauricio Faria, podendo todos os atos que forem necessários para o fiel 

cumprimento deste mandato. 

Termos em que 

pede deferimento. 

São Paulo, 09 de agosto de 2019. - 

ARCÊNIO RODRIGU'13A SILVA 

1 

2 

Rua Bela Cintra, 756, 7< andar - Conjunto 72 - Consolação -- São Paulo/Si' -- CII' 014 15-002 

leis. [ii] 3257-4707 111113129-5553 juridico(rodriguessllva.adv.br  
Este documento foi assinado digitalmente por MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (12/08/2019 07:58).

Para Verificar as assinaturas acesse o Portal de Assinaturas do TCM/SP em https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e informe o

código 253FCCDE1929DC8763D5E49C29322B93

           

23 - SUBSTABELECIMENTO - 013736/2019 1/2



VERIFICAÇÃO

ASSINATURAS

Código Verificação: 253FCCDE1929DC8763D5E49C29322B93

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes assinantes nas datas

indicadas (Horário de Brasília):

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA em 12/08/2019 07:58

Para verificar as assinaturas, acesse o Portal de Assinaturas do TCM/SP em

https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e informe o código acima ou acesse o link

abaixo:

https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br/Check/253FCCDE1929DC8763D5E49C29322B93

           

23 - SUBSTABELECIMENTO - 013736/2019 2/2 - Este processo possui apensamentos



RODRIGUES SILVA 
d a d 1,  d a \ O a ad os 

AUTORIZAÇÃO 

Processo TCM n2  72.013.354/17-09 

Pelo presente instrumento, AUTORIZAMOS o Sr. Ismael 

Mauricio Scheer, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG n 

64.486.166-6, a ter vistas dos autos e realizar a extração de cópias do processo n 

005304/2019, em trâmite perante o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 

sob relatoria cio Conselheiro Mauricio Faria, que trata do Balanço Geral de 2018 da 

São Paulo Negócios. 

Termos em que 

pede deferimento. 

São Paulo, 09 de agosto de 2019. 

ARCÊNIO RODRGUEÃ SILVA 

OAB/SPÁ443.03 1 

Rua í3cla Cintra, 756,70  andar- Conjunto 72 Consolação São PauloíSP CEP 01415-002 
Teis. [11] 3257-4707 liii 3129-5553 juridicorodrigucssi1va.adv.br  
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Diário Oficial 
Cidade de São Paulo 

João Dona - Prefeito 

Ano 62 So Paulo. quarta-feira, 24 de maio de 2017 Número 97 

GABINETE DO PREFEITO 
JOÃO DORIA 

LEIS 

LEI 6' 16.665, DE 23 DE MAIO DE 2017 

ieoojees de Les e' 179117, do Eaeoutiso, aprosado es 
lorera do subotituliao do Logssfasiuoi 

doior,"zaoitl'orEnooiuruioairi'.tirui,nien' 
viio ruisiol oriiir,orr'o ilo'rrorii.ri,iduu Ido 
l'arilor'úeojoiroi' 11'oiei,souios rrirmo,tior 
a11etaç005 nas servo' 14511, do ló de 
sarabre do 2007, e o' 14649, de 2040 
ãeeennliro de 2011/ 

lodo cOFIO, Prelerto do Mun'oipio de 165 Paulo, na uoo 
das aoribuiçõee que lhe são toeleridas por leb fac sabse que a 
Cãmaeu Muriiurpal, e- erosão de Ode mais de 2011, deoretou 
ecu proitrulg005eguinloloi: 

COPiTUlO 1 
DA tÃo POAVO NEVOCIAs 

Solão 1 
Da Aeeominuçgo, Dutoção, Sede e foto 
Ate, rIba o Puder Seeoulioc aslsriaado a inoeilorssetvisu 

sosial eutAaomm e ser denominodo São Paulo Nsgooios - 5P 
luegasio, pessoa tosidica de direilo prisodo defino não eoor,ó' 
vinoso, de Interesse tolationade otilidada pública. ainnsdadu, 
purucuperação A Seooetunra Muisingiol da fasenila, 

81,00' Negonros negsn'so'ã pelas duspourçbes desta loro 
por teu eot450tn, que dioporã sob re coco ob1otisos, alisrdados. 
o15rutura, orysrrroasãuetunoinnaniento, 

8 2' O osraruso 500ial da SP Noçosios e soas allsoaçãss 
lerão oprouadot por deorets, 

Aos, 2' A SP 1,1e9 siso, uunr ceder loro rro Mssnusipio de 
,ao Paulo e duração por tempo iodstsrmmnado, edsçui055ã pe,. 
osnalidude jutidrva a partir ão insorrção de eco uro oontlstusiao 
notegiotrutisilde treos  nau jatidi000. as qisal secAs apreusolu' 
dos sestatuluorespeslluo doureto de aprovação 

Seção II 

D. 
Obtetu 

At5 à" 051 Negauros 5e50 tino ObletO' 
rdonimfroareaiticulor oporlunidaúee de rnooslimentol 

nos eetoree 000nômi005 dsfinidoo comc aOtrOtlài000 talo 
Poder Esesutiou. 

II- aotioulor'ee com Ferre publinul e pr000dos, sasocnais ou 
setrongemnur, para a promoção de oportunidades de negósios 
no Munisrpiu de 500 Paulo e de oapoeealóeo  de prodsieos e 
serviços das empresas do Muniorpio, 

porentielroorsieregem do Cidade de Dãu Paulo, no 
êrasrl coo éoteiisr, sumo polo de reolsoação do neyóuiut. 

IV ' artrvular parceriau insnisaui000is, publtoaseptiooi l as, 
para estimo lar inuestumentos nu Municlpru da tão Paulo, inclu' 
sise atuação em rodo. 

A - a,".' miuuus inu055imrrientOu, iuouvcmrais ou 
bemsomo promosei 5 etlimulstaeepansãO do empreses 
inotaladas no Município da São P0010; 

VI ' auoilivr na proposição e irtipleirientaçuoilemnieduslat 
pela odministração Pblioa ssmafioalidade de otimisor o 
ambiente da nagdoios es M0050lpiu; 

VII -  etiimularas,ingãu de tueniso ile e,onosrnio ouliutonuo, 
em espeniol 000peralroas, peso proporcionar cpontunidadoo do 
trabalh m o crerão para a população e oisoaçãs de tua, 

VIII 'ali, ar e.ou mas otmurdades rolaoiosadau som ao lisa' 
lidados pseotutus nos insisus dnste oi'tigo, 

à -Outros atioldades e prcletos apsooados pelo Cssselhs 
Oolibarat'mI, ilesde que e010rlomeote rolacroeadus 000 tntisus 
10611, 

Aro 4' Pelou realusação do sou objeto, ate Nsqbusss 
0000ato da geolão nom a Prefoilora do Monicl' 

pie de São Paulo, por mero de 5eueetaora Munioipol da Fasenda, 
II ' pOdseã uelebror uonoênlor, uontrolos, aluoteo e pasSe-

ia, com petsuas fieroatolueidrcae do dmseitn publton e prroaslo, 
nais 000to. esleungcisas ou iceemnacionauo, otendnlasasssmgãri. 

voas do 0006000 do gestão. 
III - poderã oelebrvr cuntnatuo de prestação delsiço, 

tom itueisiçuer  pe05000 fsomcas nu juridrcao, meilrantetir500sso 
Iiui5atoumooirnplmlriudo, oempme que nocoudore ser rosa a solu-
ção mais econbeiiso para atmngir Ar sbjetmouo pmesmstco no usn-
mato de gostao. obosisaitos os prinsiproo da loàalid,sde, mmpes' 

ssalmdads, muralidade, publicidade, enum,uoruomdadenolrciésiuma, 
Seção III 
Do Pamimonis o da eeeeoa 
A,0 50 parmerilnsu da Se llogduiov soro uurmatrturolu I. 

ecerso de bsnssdmsemlss que adqa oir ou amarem a ser'Ihe 
0000rporados, 

Ore 6'Com aeolinfãoda5P6eg0umOs, voseus  bens e 
dirertcs renãs resertrdss ao patnim0055 da Preleirura do Munt' 
clpro de  São Peulo 

Ate CoriutmturrãO receitoe daS? Nemacnmus 
os recursos que lhe lorom tr005lsridco em decorrência 

de dotsçbet c on t, gcadas no orçamensu, cméd5100 edioionair, 
dansfetências 

 

II ' os reoursos prouemiienteo de vossltalu de gestão. do 
noeaêoroo, auoiduascostsalus oelebrados som entidedss, 
srgvnisaçleaeeimptetas, públinas ou poisadas, 

151-o, duaçôeo, legodas, sabsençàose sarros revursos pose 
lhe orem deltinodas. 

IV - st odotes d005roentas da asploraçãs económica da 
seu patomrsrãnio sm , osmu renden551 re de sullasi5es aplisaçoes 
tmnonoeiraoe de ucoda ou olugael da bens itruscis e imbecis 
de oaa proprodaoãe, 

V - oVrron ielerrou pure Ilo Jarnorribtuidor 
VI - ui d000iuo loi lo ulronoo judouol 

10100 IV 
os ürganisaçaO 
tubueção 1 
Dos Óryãoo 5periores 
Are 9' Suo orgão upenoreosla SP 90900100 

- Cunseilro 0e14iera5,00 ó,gourulegiado de sleliharaçào, 
composto p0s8 oito) rnombrooareopaotioossiiplentao, 

II - Conselho fiscal Orgão oolegiado de tienalrsação e 
controle interno dos atos do Conselho Deliberativo e da Dite' 
lona 60000tioa, composto pot à três) snembrosetespeoltooa 

III - Diretoria Eoeuuliva. orgão de doeção e edo,s,itolisção, 
oornpootu por á sinos) merirbeos, sendo em deles o tsitolst' 

-Presidente 
Poiagealu uniso 0 detalhamento da somposição, aOatti-

buiçOeseusnompetênoiao dos Contelhoa da que trata ente 
are)90, assim somo a forma de canolha e slestitoição desci,, 
membros, letão eotobeleoidoe co esiot000 da entidade. 

ArI. 9' Os ma,nbiso doo Conselhos e do Diretoria leensti' 
oa,o Piesidente do Conselho Delibero5ioo es Oirsloi-l'rasideo' 
te sesgo nomeados pelo Pselsito, entre sidodbao de repuiaçao 
ilibada o de notorro oonheumirietrts. deseirdo ser atendidos, 
allariiatioanisnts, orri los reqisitiros das slineas 'o' e b nin 
inuiss le, oiuenolatioeniento, os resluisitos doo insisos II e III: 

1-1er aopasiênsia profissional do nominsmo 
a) 5  (ninso)  anos, co sesso publros Ou pnisado, na Asca dc 

atooqlO da SP lisegôstos os em Arca conesa Aquela paraoqssal 
forem indicados cvi lon rgAs de direção supe Os 

O a Iquasio) anos osopando pciO monos om dos oegusntes 

sorgo de direção ou de shelia ouponmun cio eniptosa de 
porto ou ohleto osoiiã 50i5511ron55 os do einptsoa putilios ou 
do sooteelade ile soosisinua missa, eiiterideii  -oeooi000,go 
de ohelia superiot aquele situado nos 1 irluiol nloaio lrserãrqui' 
cos não oitatotsrsou mais altos daesnpeesa, 

tosso em csmsssão co função do osefuonçaeqoioalense 
a DOS-lá ou ooperioo no setor publius, 

àcargo de docente ou de pesquisado, em -1de alua' 
çoo da empresa publica ou da 500iedede de e5000rnia mista, 

4.4 iqoartol anos deaeperiênssa somo profissional libereI 
em atioidode do- ou iiiditetomente oinoolada à ereo de 
atuoçãn la eniliresa publisa ou sociedade deeoonsioiainrslo 

II' ter torsiaçiso acadêituruo 050ipotssel somo cargo para 
o qual foi indicado, e 

III 'não se enqsiodrar nas hipótese, do inoleçubufidaile 
presisias nas alineae do snniss Ido saput" do ano 'de lei 
Complementar n' 64, da lê da mais de 1990, com as altera' 
ç055uottOdusdee pela ter Complementar n' 115, de 4 de anho 
de 2010. 

8 Y A esta soto ossial do SP Noçboios pudera dispor 
sob eco sonoatação de oeçuro da retpuistobifrdaile civil pelos 
a dsn ins 5 Ir edo te e 

D'O Direlur -pressilonteeos demais membros da Dure' 
crio Eserotiva podem ser ileotituldoo pelo Pretsits a qualssiisr 
tampo, do ofcic ou por prnpnole do Conselho Deliberativo, 
aprosada por maioria absoluta de teus membros. 

§ 31 sadoda a indioação paiaoluureroriu óaetuOsa 
-de teuneiariu do lsiado, de tecressiso Municipsl, de ti' 

tolos de sorgo, sessi soisu lo peieiaimoonte em, sseraic puldios, 
denaiureooespeuiol ou de direçãue055eusuuaerento superior 
no Oiãnisisttaçào Publisa, de dirmp ente eseorutasis de partido 
polihoo e de Do,lo, de niandalo iv Posler legislatias de qual-
quer ente da ledaração, ainda pos loentiaoloo do cargo, 

II - de pessoa qus atuou, nus ultimos 36 Itrintoeterti 
meles, somo poreiuiponee de eltrotara deuioórss de punido 
pousios ou em Irebalfiu oinoulodo à oigsnioopão, estruturação 
e ioalisoção do campanha slsiruial, 

111-de pessoa quo coeiço uargc em organisaçlu sindical, 
IV - de psssoa que tribo linmsdo constato ou paruesis, 

osm o tctrreoedos ou uoerpraslur doinsudante ou clertsrite, de 
bens ou seroiçus da qualquer naeurnaa, som stydus da adira' 
erssleaçàu de-, empeesas públicas maeisipais ou autarquias 
muniopaioemporiodo snlessoe o IfIsêsI anos ante, da dota 

da nomeação, 
- de pessoa que tenha ou possa ter quolquer forma de 

uonfitc de inreresse soer brgãos da odntunsttração direta, 
presas publi505 munrorpais ou autarquias municipais 

êarOuedslOs preoroto nu incio, Ido esteio de-se sair,' 
bem tu, parentes uonoan9usrnuo os ators ole o testeirn grau 
das pessuasitele itinroiuiiadas. 

8500 administradores elertos dosem paoioipan ou posse 
e anualmente, de traieamantus esperrftuuu sobre leojiolação es' 
orelãrra e da sarnado da oapieais, úioulgação da istsrmaçO,a, 
n505roleinteensi ubdigo de 000rOula, o Oei n' 92846. de 9' de 

040055 de gAlã - lei unlisoiiupqão, e demais remas relasio' 
nodos os ausdados de empiesa publica ou da sosiedade de 

Ant tb. êslisrã riripeibda do pantinipar de lorlaçcns ode oco 
osnlr000du pela erripseraeilemais oryãss daaderiniotsaçãn 
rlireta, iridirela. furolaiuirial ou aritarqurieoeimiireoo qiso tioss 
enereoou0500iosiisi iliretuteu membros da Diretoria (oeoutiva, 
Conselho Dclrbeeatiun ou Conselho fiscal, até tese meses apdo 
eco doeligamenro. 

Ort li uplivam 'se uvo mombros da Arretoriu Eoasutioaoo 
limitaçáet o piasuo definidos pelo Ler Federal n' 12.811. de 16 
do maio 30201 - lei do Conllilo da lnlouesaas. 

Subseção II 
Do Conselhu Dr'lrtierasiou 
Ao, lã, A. Coirunitru Delibera siso soerpete 

assial da entidadm sulorto à ealilina' 
ção pelo Proleitn e polslicaças por meio de deerelo, 

li - ulrruuar a pniíoioo de atuação institucisnal, Ori Guio' 
tununciuuomuestatutv social do en5mdade e o OVruriOlo do i 
goorã000lobroas oam s Podar ê500utmoO, 

til -  delubseor sobra o ptanelements ertrvteçmoo do à? 
Neçós moo; 

50- doliberar loble os planos de 5rab0150 anuais costela' 
brios de 000mmipanhamomitu e osoliação irmduomueoeelalm0000 
0001,010 rle feolão lrmmado somo Psilen Ese500isu; 

O - iiefmbsoar 00600 a propoula do sigamoseuas plano de 
aplioaçóes apresentedos pelo Omreto,ia éoeoutioa; 

VI ' doliborar cobre as clemoossraçõrr oontãbemseosso' 
psotiva p,ettaçãs de uuntas da Durseorme olevotrua; 

AIS - deliberar sobra apsoposta da Disolorma Esecutisa 
elemento ao plano de gestão de pessoal coo plano do oarfcs, 

salarisae benebromos, avammrr ucurro suboe o quadro de pessoal 
VIII - dnlibesar sobre a proposta de Regisnento lnterrv, 

000tendo os p000ediniemmluseserorrm adorados para comitro' 
laçãs de cbra,esePamçOv, bem tomo poro somplasealiesa' 
çõe,, elabosailu psiu Dmretcmsa loeuusuoa, e ooau pvseeriuoaa 
alteraçbes; 

IA ' fisat o solor da remuneração dos membros da Drremo' 
mie toecunmoo oompatuoems com os psdrãas eslobslesrdos para 

curgc, em saiAm udo supesios ao sublmdmv mensal do Chefe 
do E000aliso, 

' ooeooeo ouleas 0005pelfnsiao qoe o eslot000 soosal lhe 
alhi,.iu, 

01 ganansmmapublroidedeeatranspaeOsicma dessas 
delibe0000es, 

XII' opoosvs o prãoira do soma, atmaelades a prslelos, nor 
lesmoe do mios 0111 do are. J.  deslo lei, 

8 1' A Conreltis, em siluações desidamente jssenlioadas, 
puderã r,almoare500mdonae uudi000mus o 050ssdias pubioa050.' 
bre as propostas de omlomon5o  plano de aplicoçbec, polimica de 
stsoçaomsustitooiucal o plamiolarcoitru oslralogiou da 15r51550i6ã0, - 

6eiri vosso ao asalialãnseprovt0050s de onnlas. 
82' DCorisnitio deluborara insmluarite resulujõen por rrrauo' 

r,oabtslura do selo membros. 
tub,cpãv III 
Do Coeseêmo Pissol 
AO. lã Ao Conselho fitoal sompote: 

liscalmoar a g005ão admsnus5rotssa, orçumen5aria, conla' 
bã e polmimunial da 51 Negsomos, oompmeendendo os atos do 
Conselho Oeliboratsuo Ida Diretoria fsecstmoa, obseosadu 
disposto oro oorrtrato de geotão 

II' mlolilieroi solar as demonsmaluas uontobsiv, 
111-dar pmiblnsotailo e IraoopemOsrumu as suas dotmbsraçber. 
Poropralo sonos. O Conselho frocal dsbberarã por mamona 

abeoluta desevismembror. 
Subseção IV 
Da Orretosma Iseostmea 
Amt. 14 Ao 155m5t0r.Precdenle sompe5e. 

dimiçim e coordenou os asiondades do SP elegooisu e do 
Dmretusma Eseustuue, 

II' cumpri sIso., vuompriroeslaturo moral es, dimemioes 
da 51 Nogostou, 

III -cumprir e lasor oueipimr ouunsraso lo foolâs seleliro' 
do num o Poder Ess000ruo, 

lo - nepiesentam a SP NoçOsnos em lobos ou lura dele, 
Oro. 15 São atrubuiç005 da Ommerasuo Osesaluso'. 
1-elaboram, roesuial o planejamento essroségroo, 
II - elaboratessesatas os planos de trabalho, bom somo 

pscdsoc os relato'rmos de aosrrnpamnhomenlo e asaliação, on - 

uls,moeotelotmsu 00 uolitrolo do gemtão litrsiado oorn o Podam 

III ' anomposhor morérnau rolooantoo que lhe tomem oub' 
metidos pela Odssieistmação Monroipai 

IV - elaborar a proporco de orçamento, pais apreoioção e 
delibeooçâc pelo Conselho IlelibematusO, e aseouta'lo, 

0- stabomam ao demonss(010es 000tabsis; 
VI - preclam can100 ao C0000lhs oalmberatuos sobre a eco' 

uuçãs do u050050 da Sessou, 
011 ' elaborar proposta dc plano do gestão da pessoal e 

plano de cargos, oalarvsoebenelmuios, aosimm osmo delnirio o 
qoadmo de pervool da eolidatãe, 

0511-elaborar propolra de segmento 105em0, contendo os 
p001edimantos a serem sdoçodos para ooeoraleção de sbrol e 
serviços, bem somo para oosrprasealienaçlsseouas pssre- 

lo - eoer000 as demao almmbumçbes que o eotatuis cola-
belmoer, 

suboeção A 
DoQuadrod,Pecooal 
AO, 16,0 meçmme Iurídmoo dos lunnnonãonos da SP Negários 

serão da Coeooslmilação duo laus do Trabalho - CLI, 
go' 000ntmaraçàodapesroal permanenraseoàpoaceduda 

de processo selctioo simplilioudo. 
§ 2' O processo selelrso deosma sem poeoedmda de sdmlat 

poblmoudo no ãmãrmv Olroral de Cidades sbseeevnã 05 psinOipiOs 
da umpcssualndadm moralidade e publisidade. 

Ors,17,Oormnoois do rcmmrsnreraçãudo pesooalda5PNago' 
sioc deserão ser astaboleordos empadrOes oomparíseio como 
o lo  ado as o mrluionmes e 

00, lOAs Isnçõeu iloo mesibror mIos Coocolhou Delulie' 
matiooefiooal eeoão ssns,dstoslao lersrço poblino oefauanie, 
aedada soa remosetaçào a quaiqsmer Iltulo, 

eamãçrslo univo Ao Conselherros e pimotorel da SP 9,' 
gocioaeosseas empregados não poderão e--ootmo arn' 
esdade na enudade, reoioamtade os não, oum 00 sem oiooulo 
emptràalioio 

051, 9, As reisuneoaçVes do Dir010r'emesidenteedos 
membros da Direrorso çceranusa da 5? Ne900soo serão Inc.-
da, pela Cuorelho Dcluliaral,00, com pecusero com os padmOes 
eseabelacidol paro o ootgo, em salor não rupernor ao rsbrldmo  

ilun Chclo rio lre,,itri,ic,idouuilnm,iu, 

Suçuu O 
Ou Contratu da Verrao 
AmI 75 Para os eleitos doera lei, eirrenda-se por 000traro 

de gescão o inarrumenso lirmadu entre o Podar Poblino e 0sF 
NOgVOmOo, oom 0m15a1 ao lomcnboeeaa005ão de armvudadoO 
oolbamlaO 00 dcornonluigienos euomromri005 da Ci dade 

8 
1' 

Compete ao PodeI lscostlao, nu supervisão da gestão 

da SP ge000mOl' 
- ilolmnir ou ttmn,Ot itu iuriliato itl gestão, 

II -upr050s vnsalmserm o smçamento de SP Negoouos paoa 
secensção dar atrundader preomlsao no Ooiilrato do çortãu, 

di000 fmooal lo 00,1,000 de fsstãoeseopeotmsu 
suplrato tom loimação de comiro sspemmsi 000dàmioo osuo-
paçtsel. 

I2olOodiaãt demarçodeosdu eocrsmoiooPodnrêoo' 
osstnso apreorora o relalsois de çesbãoeemrlira pareoer sobur 
ousipmimeoro do 0000rato de gestão pela SP Negócios. 

ort, 21. Na ola6010lão do u050ralo deàestão 
ser obs0000dos os prmnonpuss da leçolidode, mmpes000lidod' 
moraludade, publinndadeoeoononmucndade, bem somo os cima-
belasulas suas morbo 1 e lIdo srI 140 e moo orto, 165, li,2s 
160 do Les Omgãnroa do Msnmcupmo da tão Paulo, prrsonao-o', 

la especolmoação uSo poogeamesa dc mobaltio; 
lias mera, e oblesmvososerem olrosgsdaaesslespou;.oi 

pt0155 dececoação; 
III - urtlerioo obçc5isos de aoaluação de deoeonpou.i .. o 

setem slilmsaoãol, med1005e tsdloadotes de qualidade e pnuoo 
tio idade; 

IV '  nrstãmrol para ouolvsção da aplisotão dos vi 

repassados. 
I1'0 nonnrats da gestão dosomimsoanã onnda' 

'os ormtbsiçóes, mespunsabrlrdades e d, 
Publico e da SP Ne9500t; 

II - es penalidades para e soes dc nnadmmplemonmc Vou 
oUtmgaçãev, 

III - limites eoottcruol paro a despesa corri 100nuuuou., i.u_ 
e santagens de qseãquer rasssrcsaasemem peroebidos tiol. 
empoegados da SP Negboios; 

IV - ao te000s Ar solairiontarius e lnnaocemroo dosiuu,,r,ioi 
ãsceouqão do 000trors, bem como os bens publi000sriu.oi 

§ 2' São asuegurodor 091 Naysusus os oredutos pmo'uisioi 
nu omçaments cal reopeutmoom libemaibes lunanneuroc, de mli' 

d050monm000grsma do ilaoemboloc pmeonito no 
gestão. 

8 ã' Ao beme, mvusss ou imbscns, Serbs doslunudou o lo 
lsefãoios, diopensada a lnomtução, mediansa permoOsão mis 
sonso e-oiãusula repressa no uutmtmatu de geslão mi',iuuu - 

rida outoomoação Isgiolalisa potassa eranoferênsia, pu.in.m. 

8 a' A Poder Ecesutsso megulasmmesitarã o duopoclu uunim, 
anmgo, dsspondo tambbm sobre o ouompanhaments e tuiiol,,a 
çãuilaeseO,uAbu do nontralu de geslbo 

0,1, 22, 530 obrigações da 5P Ne9uuio5: 
aprosontar, anuolosnlo, 00 Poder cseoutuoo, oio II 

da leoemetrc, rslalormuumrounotanc'sadu sobreaeoocuvãnu 
uonmtratu de yesldo no escrouomo 'ammtomior, uonrn a çvsst.iç,nu is,' 
monos duo vecumsoo publuoos mais aplioodus, a asabaçvo 51u.si 

dVlontrasocas omálisei yeresoiauo nabnooms, 
II -menrreter ao loubunal d. Costas da Msnmcmpio es l,ouu,.i 

o Moniompol do bDv Paulo, ate 31 de morta do ano vcçouu.,o 
au teomunu do eseromoto Imnanoeiro, as tosrao da goitão.iuuu..I 
aprosadas pelo Cooleltso Delnberatmso, 

III' dn5u1901cme01et stsolisoda, sos respectivos ouiuor 
moemos, a neleçáo ãos nomas de teus dsrtgentcs e doo ilonn.,u,u 
mlireiAtol do corpo tsoniuo; 

IA - contratar O ssãmsler cuas sontas e demonmluatuinu 
rootábemo à amidurorma estorna inslepoedombe com çisrsOililuul,iuln 
srotmnio de à domo) ao."

A  ' ulendst todas ao eeigêooiao da sem federal n' 1201/ 
do lede nuuembso do 2011,. legislação munscipal melenoorru 
tvamnoparhsrs'ta, esseto intotrroaçóes de srsãemn csOratri,sis.0 í,iolu 
das pela saro, privado; 

AI' manter ríbsc elatobomno com prestação da contam n,ou, 
saio ao oud.sdãv soou imrdmcação dcl 000itoacos, despesa e 
delibeioçbes da 5P Naçooioo. 

9,1 29, O lribuesl de Contas dv Munnolpco e a Crrn000un 
lo Oulmnmsmisrootão Publmuo lo Cãrrmams Murniompal de São P,iuilr, 
tomo somo as demais osnmu050es naquilo que eslu ser som loa 
ãr,a de abroegãnora, tm000iisarãoaaoetuçac g000ntramr,lo 
geslãs e dererisimrmara, a qualquer Omitipm a adoção dos mcoulm 
das qse julga, neocclorias para sotri gim coeotsars lalnor os 
itmagmslarsdador que udantifioao 

Seção 01 
Das Dispoam5ães Oatos sobre a SP Ncgooios 
AO. 24,0 SP Nogóoies tara pobli000 es Auãnmo Oiiuual mio 

Cidade, no praso mammrno de fã usrosemttoi dmao, osnt.rdou ii,, 
sua 5ns5e1açã0, o aau Fegimento Inierno, 

0r5 21,0 oslalutu da SP NefÃosuo sara aptosodo por dn' 
00010 da Preteuto, almAs uprsoeçao pslo Cunoel0s colubnraiuoc, 
no p500o dotO iseasectal dmasepOlaosainstatalãu. 

500ãu AlI 
Das omoposmçôeo Voam, 
ML 26, Voas Podei E5005tios as5ornsado, nos termos do 

00,02 da sem Federal o' 4,020, de 17 de remarço do 1064, a obimr 
oredirosespeoiome ate o Itesile de RI 2 900 000.00 domo cmi' 
16005 e qainibeotos mml reatsl, destinados ãoobeituima das doo-
pesas nesussãrias ã coesliluirção e insralaçãc da SP N5000ies, 

Paroàmulo snmoo A impacto lirsaiiusiro As instalação da SP 
Negã500s não osmpmome Lera as malas lisoaro no aseroio'is de 
001 1 e nos dois eoctultmam robsaquenteo. 

rnspreoecuiaoflolul 
d '' ro 

d0000mmeio 

qaoofa-toira. 24 da moço da 2017 do 02,33;40, 
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CAPITULO II 

DA OLIERAÇAD DA LEI N /4107 DE 16 DE ODTUBPO 
DE 2007 

Aol 2/ A lei e 04.10/, do 6 do aoAubro de 2001 POISa 
Aoig000room0010guinlos alloroçoes orando denominação 
do oco CAPITULO IV eoodilioada para Da /00 Puolo Paroeriae 
- IP Paroer as. 

Aor 13 
LOA solo o lo, 000 co 000loolo 000 

os odo 100 Paulo Poniioo IP P moo. 0010ulAda 
o Ieoroi001a Munroopol do rOe0001a00000aoeP0005r000, 
lerdo por ODieis soorol 
E soiloilroor o Auronrio ou orrqolenoontoç.ro 000 Pougrarrna 
Muno paI de Paroerroo Pulol uo-Piooiloo e do Plano 
M. oiorpuI AI  
II ão oS 00000 alio ironolerodos polo Mu0000pro ou 
qoro Sonham lido odqopidOe a qualquer lindo, 
III 0100, coo Outrol ulioilludoa roloorooaolos oo Pio-
ororo Mono 01101 lIs Poroor000 Pohlioo Piraadao e co 
Pioro Mor oipol do De000Io(oroçdo 
IV El/ulular p001elol de loliAeolrulUro, oonoeasãea 
poiOerill pobl000 P0 oadAe. d0000toll101aoe001ros  pio 
oloo do niercale p000roo torr000er000hoid000 110/ 001 
/ ooaol ar /000051 olololo'oreOlAlaO,  coo/orne oloetnleo 
Ireodos pelO Pod -e Eleoul000 
A aooilioi o Poder [dou! uo lo promoçao do dela/- 
solo mar/o 0000õmooa O 100101 da CoLado de 100 Paulo 

mobol000çao de sIlvos do Mon000poo. 
AI  -aios boi õrojioaee0101aoleu do Aol ir 00110000  Tu-
bl000 ole aol 000100000 looboro Voos oleorr iln 1000000  ores, 
no loiirruboção e e plume010çao de pr000ioo  de 00 

poro000ao publico pi000doo 
ilel000000eaçio, pornerior em Seiol 1000001 p1011101 do 
05000001 P000IOO. 
Ali aouooerr000irororooilorloornluororud0000ro 
loA dodeo pre000los neole 011190. 
Puiag0000onto. A IP P000cir000oje010r 00-0 00 0000000 
i00000100 pos/rio das Impresso proosdes o10olooloei/risOo 
aoo010iei100e 000 /aç000 0000, ooirraroiail, oabolholoo o 

louloliOl lNPl 
Oro 11 O oopoloi 100001 dA LA P000e000sse0000nop0000 

por açles ordonar000 ou pIo/dono Oro 00011naoioas, sem 
oaiornon0000i podenilo o Mooniolpoe inleqralaã lo em 
obrirheeo ou e.lo eno 1010000100 no 1.—lo loojoolo/Jo 
pelo 000nle 
9/0 PoderIo poilioipor do oapolal do 1/ Paioe0000 e 
00000 e O Falado de loa Poolo, laco oomo enDdodeo 
do odn iniolraqeo Dueto e lndooeio da On000 do Estado 
do /00 PAulo e lo Moonrolpoo, 00, A no/o, onaeolodoreo 
prioadoo dnoilcqoo o Murrioipionraiolo-ooloo oro orno/lo,  
a lsodade doeis de 1000  loroqoo-ioio Por —de)
moro —A doo 01001 oom doe/os 0000 Iboeroodo o 

oposto no § 2 dente aiO 90. 

9 E A Ir PoluelisO lo oiti'iO por 0 'II 000100010 AlIce-
bIco (retal a000000l o 1000000 de 0011 çuiilrio aborta. 
tom oeloiea moboioarioo oudmil'dos O nogo000çeo elo 
bolsa 00 mersodo de bol000, desde que reogoaododo co 
Mueooipoo direito de udo em ilalereri000toOmuleriaore -
lo-os/les de oornperãr 000 lo Conoeilro ole Adeolcoolroçlo 
oudo oosemhieoeuoerai pieooairienleeie000daooio 
010a0010 100000 da entrd0010 e, alado desde que oboer 
uodo o oontoole direto do Mui000rp o ess dolo do § 5° 
deIte arliqo IR) 
VII /6 Poro soro 0100 ioçao de odor 001111001. a IP 

P500nriao p0010ra 
1 oelebrao paol000pai Ou o/leiloo nos oonlratos que 
lerIam por oblelo 
a) a oroololioiçoo rio paroeeial p061001 poioodaseoon  -

lo) o eolouiç2o doo 101000001  de ibeoello000aooçAo e 001101 
de rileieloe po01100, 
o) a eiaboraçOo dos eorudos 1000 001 a oue le e leio o 
ao 12, inoiso II desta lei. 
li -00000nlor total ou 1001/iolmenle d oeilooeobroyAçoeo 
11e000reirle1 dos 0010lr0100 do que 100100 00100101 deste 
001i90, 
AI -oontlae empreorimos eemilire dlii 100 000000001 
101o61 coou sobras mobol000iosoboersad0000noiltao 
emaroolao da Corr000too de Vodorao MoI 
lo - odquirir olorioore da' elo 00000000  ioolu0000 sei 
00/Orados de paooer101 publ000 pioolLas. 010o000rOdiloa 
ir u los e o elo ovo mobiliãoolo. 

O pleorAr qorantiol reais IudejussOroaseoonlnotet 

o100i000i/oorou/oririi000soeport000çoi lo 00100101  deoou-
rrosempreooetonrrolodoo por ente pu bloco ou privado 
000 loimar0000lroouou100000toocoiroorg000 e en 
lidudeo do Adnoinitlroçao Pobl000 do dorso, do Uslado 

I. Moirioipoo ole 1000 Paulo poia 0/Ole oealloenin 
oertiiirerotol priorotonos oro Muroioipru ole boo Paulo 
supor lodos por 00000000 /uroreoidoo pela OP P01000000 
erro oopeo ai nos a,., de —deed000ç2o. rionepunes 
e oe gur 00 Çs, 
01/ /rtmasoonaEnroo, onoliuoieieesuo de 000peroç2 o 
eoorolrot000iroluoreeole poestoçeo de 00100101 00010 
lryAuo e eorlidsdes do Odor orotiaçao Pobbiuo do outros 
entoo /edeiol co, alam de p00000io 00, 

Outros 000sidodeo 10e0e110r100 ou ouso 
pomento do oeo objeto 000iol o da 0000o /ior,ohdaolos 

0000/oorociloi do 011 050 Eltvloio 
Puio0iafouioioo 1100 000us pies00000 Pel, 1000110 AI 
e pairioipaçao 500 sooiodode ompielaout coro que a 
emposso publica a 000iedOde de dor 
10055 oobsid 00000 rol dele/bom oonl001o0000noiio 
11000 dooeno adotar noslsreeo de /rooa101or (0051000 000 
900110001 /lI tonlruie propor000ro1000roi050rOla. 5 
/oalaiooi0000ea 000 rolos do eagooio _)55p) 
015 1/ Constituem 10001001 do LA Porcer ar: 

..........-- tInI 
AI TE A IP Paiol/lo oudoie, polo 000 000ulâo ole 
coo oloie1000o. oo'iebior 0000000iuO uOioo °lA000e°' 

dudes do pdminooloaçao Pubbvo do Mun000poo de 000 
Paulo, bem olmo dos demAis e/les ledoraiiuoreoor 
rabo modiorte prorolso iioitat/iooeobserosda o e 

gio1o100 pert oreoote. leio 100  sepe000lioadoo de 
Poraojoalo 010000 000u000iutosoelobiookoo 10010  Ir Polue 
ias, pata oqursoças de bens clero çou -a. p 000didol 

de p.00edomenlo Os i000000 simpbo/000do o 000peotarao 
oenopre qooe polsooei. ao Oon do çoes empoe000050t cl 

corpos da Aileoorooliaçoo Puloi 00/00 lermos do 
doo 1/ do C0000toiuoçOo Pederol coo ioorooros lerdos 
deoonitaoaçao e liOilOçlo 0005tanloe da iogisloçes 
/0200060 INPI 

'A,C /80 01 Liaeosoenrodadee do Odisoinoolração 
Piolihoo Mu000i1ooI Doloso O iod reta oleoerau Oonlralar 
o-aoiusrooroierole —1 O Ir Par0000aso000-iuoçosml0000- 
000duo oo oboroeLiooiodadno 0000000 da ooropi110." laR) 
011. lIA O iegione de pessoal do Ir P00000ras cera o 

do CAntol do000 daI Leos do /roba (o CO / 000dooio 
no,00000elrebaçaaapreuia açrol0100 em 001000010 
10u11000 de Troam ou do /000010 loto los. lolOOI0001sl 
lo /001011  deuioe/oo dooeçaoeeioeoouraoneootoob 
50100200 os d,re000tee do Conselho do Adiernoslraçao 
/081 

CAT)/000 lii 
DA AIIERAÇÃO /0 lEI II' 10.601 los LO 00 I)ELOMePO 

DE 2001 
Aol 28.0 'uopot do sol. 0' do Lo ir' 04640 do LO do 

desembru do /000 p00000 olgorar osno050guonte redação 
ArC 0 Por0000n000ioçaoileoe000lo0etotooioi poriero 

o LADA oor trator /0es5001 pop,m, 000edoor te 
lelel000. do qual se daro amplo poblioidoder bem 050100 
000101 torro 1010 dores do Admonoslroçao Puoblioa DoIdo 
e Indireta lo M000iOi1000 de Oco Pauboo alostodos aio 
cose fi., podendo ai/da 00/trato, quando neoeese000s 
soro çnt erpeooelitadoo de 1,1051105 

)NP) 
CAPITULO IA 
DA CV/o°porAdn DE PRioO.EtoAMEN/0 060000100 Moi. 

NIC)PIO 06/Ao POVOO - PRODOM 
Ai LI (VElADO) 
COPI/000 O 
001 DIIPVIIÇVEO 1111015 
Aro 00 Apirou le 000 membros do Dorelorra Ee5oui050 da 

IP /0100/051 Oriado pelo ler Mun000pai e°  / 411/. do 16le 
oo1io1o002e000/ei000oro-losia E10000lIoa daCoieponh0010oo 
Poulo de De00050iuoos000lo e Mobol 00100 de Ar0005 - SPDA. 
0000do pela bel Mono pci n°  14648. de dO de desenrOlo de 
200/ ool,opoolorroo are 9"deotober 

Ar 11 IrIA lo isiltrora crI 01 gol ruo dolo do suo podLAouçoo 
P611110 UPA 000 EolDlLICiPI0 01100 cooU O aos LI do 

lo 2017 404 lo loonoloçãu ole [[o P000bo 
1000 COROA PREIEI/0 
Ab0100RbVeO P0651001, IooroIaroo Munioopo/ de 0001oça 
iOLiO 000NO'isíO tlMEcrHbtOb NETO leorela000 do 00001-

000 Mo oipoi 
0 011 oado abooiuOoio do Vosernu MuroouipAi lei LO de 

ir s 0,1/ 

RAZÕES DE VETO 
PROJETO DE LEE §1°  179117 

O/coso Alie5  SE, do 28 de meia de 2017 

Rol.: DP-56P29 n 44702017 
Ien)oOt Provido/te 
Pus 0000 do 011000 como rolerenooado elsa PIes dE/co 

en000 nIco 20010110 00(010 25 Ptojelo de Lei n°31011/ ile 
00lors 

e
d
n
eIto oe

,  Oo 
u. bpeoO a

a
d
u
o
tu
e
r
m
000

0r o o doIdo mau 
lo oI ta ano

iot0
0

0

a 
Puder eoE 

e ovo o ol do 150 Pau00 
Nod0000l- IP eue10000l. 0000rodoot eltoiao055  000 Ocos 01°  
/401/ de 10 de outubro lo 2001. e 00" 10 049 de 20 de 
d0000irlrro de 2005 

000000 901. 050 do e—Eyroyoa Ca roAro 0000ioodo 
tosto orogonai rorndoar lo lubololurioo doupooiçao quero 
000101 0112020 das 000eo aselu)i espioorladuo. 000 pode 

0010 110 1 00000tinyE rIa de u000u P000iOI/ 00000 
o ooioposiiuro aprlouda ot/gindo O 0010010 teor do seu 
artogo LI 

Oelundo a  ledaleo ooeiida nesse doopoe los no oo 
p00 cora pr000steeresoyeçeo, e porroo de /1 de desembro 
de 20/9 da Lei n°1659 de LO de j,mh, de 1971 que 
dispoe000re000nlril000çaodoCon00000hade Pi500slasreoo 
lo rIo 00201 do Mroniripio ole 100 P1010 /0/DOM e 

0e0099/ ° o I°oili0001rbonorlotitoiaçaojiorldi0001000tis000 
oe050olooeueeeoproojoiiioo, lo eno nomu dOO ounlrolotomui000r. 
a1iroibçaodeeooa000rroors0001de pelou aledeemp coes 

01001101 da  edolao  da 100050 ioi e po /rnr, a s0000/erInoio dor 
lieioseit te 100 poro o Podor Pubi ou Muirroiioal. 

C0000poe a050ooalor. Ou- 01010100 los 0010isrodl o do es 
1000100 do ept)olads do Adooiod1le0150 Muoroipol IndIreto o 
prupuolo iegoololoea por dotdomi a15000 ooi000 0/ole iogsi 
laroog060. § 1.0000011 aloneo do 00000000urlao Pedurui 
e AboIo 1/. EL. 000100 IV da Lei 0/001000 do Moa orpiol. 
o do i00000troa reservedo 000iuoisaenenre 00 Executivo Acuo 
podeoro cor dol eronie eco que uma medida de—  poote 
50 podero asco e/ot000eoen te adotada opos a leal Oaças 
de pre0000 esbudoo 000ruo do sua osnseniEnoioe opoolo 
nodade alta/gordo lod os cc ospeolus doo dasorronses 
iroiu000e os de cunho operaoiorai e iovaneeiou Lem 0000 
o do/moças dos 000eseetoloteç assollodao 200rolonoodado 
da poeslcçao de teroiços de 0000rolOAio do ontoreosçeo e 
000000nioAçaA ao Moio 011010.  sob peno de oaiohoaçao los 
olouododes deoeeoriioiobao lelo 1010101010 dos Õogaooeento 

100/011010 robroaoloos0000 000 iour 0110000 Ou rode roerlu 
0001 otoa dodeu oVal 0000 condoA  o da irrloroor0000 111 00' 
000000000100.o olool 000tao 000 Pos/ei loro colo 01 pleoneooiaolo 
ooroortaiouo1Vo'od00000i,odao. crsrsopooioi Oi000do-rioioO/000 
ou ,0000000000 do e/000errooa deeuoi000/oioroOodi000000/r00000 
rodo de modo a prover o prestaçso de sersi005 pub)000s 
ooer te/o, 0000000rr000i oeierrdade orsiusiso rao apenas 
contemplando ao domaldas da pupol0100 em sua plenitude. 
mas IOeobem de /uoina proatiso, arê anreoopando 11100 
demandes. 

lue teso, som e erroçoo do 100re50ioa Munjoipai de 
Iruuaçoo e /eorroiogoa IMI /e lestobeieoimee/u da nova 
Poiltios Muno pol do 000enoo/ça de /eonoiugoo da ir/olmo 

Voo e Csmon0000Ao - PMO/IC 10010010 o 17.1530/ /1. lo 50 
/000r0000erpoolonletmoi000 demoodançosqoienl000temo. 
0000 600000 da oon000t000çao da C000rotenaoloria de VoltaI 
de Teoeoi000joa da le/ooma/eO e Com000ioa1000- CO/iC. Doer 
aloorro da reoonlojooraçdo do bolos 05 p011500  desem/reioho 
doo pelos 010000 ad o ooiotrolioos 00 11505000 Munlooloal  001 

/eu000b0000 da boI 00 00000  0000 uio 00000 IMTIC de rIo 

Porlooui000iroiroo' ou quo uoirorreo Eirrproso Moio ipol 

de /001 10u00 do iol/o00000000 e 100000 rio,00au - PR000M 00 
rrroodal000 iorom oirrdo mIos soe/Ou doo cobeiodo destoou, 
o lira do obroy000ioedode ole 0001 010(00 do onrpooso para 
009urs seio 100  o 000dumenle, ooiterooao de seo paIol. 
0500005 de onero lor000edorO de Ioio100s do hoopedogeon 
para o 0dm o sOruçeo 000eoo paraodoonoeyrodor000riale 

loca de soOu/sol de le0001000e da oo/ororoolos eoonu0000 
000. som osso declina/do se 1/au proesiaenlO, O i/leçr0000 
001010C100/tia da 001000505 oloi0000es detsln0100ia 

Desse borrra neen.00 poo ceoro qooe 000e nouo popol da 
PP000M. aliada 000 inotrioroonluo 000 0000000000 
pela /000 PbM/iC 1100/0100 rOndiç000 otijeloeal para o/ioe 

o eia (ao orrre o oolm0005trelao Dorutaeaerrpoeoo seio 
reob000li/ edo ololoioiluooury500eoortoiiail0000000ioip000 lo 

aoronoeoiaceoaturidode poro 000110101 sobuiOcolou 
rooiogi000, oruunst2rruia 90e g/rora geoi)000 ole o/iuolr0000 0000 
01000 pruprios de ootrbus 0v loodoo Ade loro o roloudeioçoo 
do PEODAM oco d000roo 00 de rnododao adulodoo pela 
Odsron000raçao 000ela. mas tombem de iorioiari000 eoroeladae 
pela emprero oerodo Coroo que, detde o iroro O do 2017, 00 
sOds 00(010000 e0100t19000s são atngiroequoilbioo /1004 

auonen1000satoO/oçoo doobooeiomeihorarouio000 
01400 000000alo eepaodoi a base de su1u1aeoinuoadoras 

AsIle co//coto d 000se desse eslen0050 toolunto do 
03005 000arogodriooeeopelaoioneio oOiladO os ou 
oroeiolo do e/000e00000a n/plomentalao das deerendos da 

Aol50000s000bao Moiro 01  ai, beV 05100 oonoodareede a 000'  

oor dado doo 1o9000ee000ododos rrouiou paro lo arco do n, 
r0109 a lendo por oonsequ6nooa ioroediara a reqoal lossçoo 
000 002010 atooi da PR000M, oisousoiogor5000eoioerree 
oportuea oeslonçao da enlIlesa.  000500010 prese/lido pelo 
arlilo 23 da poes000le propos Ouro 

leeeasosndoç105 eoid00000dus 00 00011501 
oon poleir000eoao paro oimeoire a 
arin3inds o noe 10 1001 do seu 000190 29, 0900 Ora lobo 
0000 liundoroenlo 000 § / do artiou 42 lo Lei Orla/loa  tIo 
M00000pos desobso o ossueto ao reeeomo douco 1900900 

Aoelemoren000 iEe 50 meoe pioteslsa de apreço e 
no ns dolo0 00. 

0000 DOPIA Poele010 
A. Evoe/ontrnoiero lerhor 
VEREADOR MiLtVII LEI/l 

Pioo000n5o da CLI 01.0 Moorrioipol de 100 

PORTARIAS 
PORTAREA 130, DE 23 DE MAIO DE 2017 

Iodo 00910, Prefello do M00100pie de [lo Pasiu, 
useodo doo oleibaib500 que lhe são oselorodoe poe Oco, 

5010(01 
Ao O'iooslotai/ 00010o 11 lioloobloo o50ae1o0000ç50dcc55u 

do oonoiusoou sobe a 000sesoo de beooe/ 000 de auxilio —de 
peloo 500rprlOoa orouioouip000 pouliulsr000. 

AlI 2° /ao dne,goe, do 000po de /rabolloe 
- 000iosar o modelo de auoiiro —de adolado pelos em 

1101000 opoiol000rlO Silos vai 10100105  e rI 0000 Oraojeios 
II - propor modelo)o) do op100çao dos benetoo rol de ouo 100 

ooudeoaeo)oroo)odolodo)o) pola000rpr0000 do modo que o 
o/erVa propoora dooero cortei 

0. 0000aOA de elmo do reipronooa poro r001ealao  de liso 
ma 

 

m000lo de regolomenro ooreroo POlO 000001050 do ou-
000oaprop0000 rrdo POISOi0000ioliuOçO0 de lei000rooe 

R. ooar en o ralasoros coe Ioor000 pelo o Comorê ole 00011' 
panhaonenlo do odmi0000robao lodrrotO. Coado pelo Veooeto 
35.9/O do 76 de ereoo de 2013, 1 $1,1 o tonto Vr5arrre/ldrio 
-h0000eira rOn lermoe do De000tv 1118/. de DO de100eioo do 
2011,  qoe ololiloor,orao sobre sporopuoio oorriuor5o das colooresol 
e tomarão ao derrrooprouodonsios reoellar ao para qole selo 
poosiuel soor00000açaoeo opliooçlo doo direorroes ruo coo 

001 100 Grupo de IoobsIho leoA 001guoloo oomposoçao 
O C000porobooa MeOopoíteooa de //olrola0so de 100 Poobo 

- COHOB-OP 
o) dlu0000 C000r do )/eoeoodo. 
0) Carolina 1 mao, 
11-000 P0010 /u000000 /00 IPloorI 
a) Abor000 inIoo Is Isordl 00010, 
1) Maio00 nobelbo. 
III 000 Poolu Voboirooi/o IP Orboioieirru 
o) Vulolemor 001100, 

1) Valdete Alono do Olosnoro 
IV Iioiooeoa rIr Ciroenoos000liooi000al do 000 Poiolo 03 

IPuore 
a)IOueMoi000Ilordedoo lairlus 
6)/oioon,oEio,o0ome1i0l0A 
O 010 Poolu 011,00- IP Obial 
e) P000Io la/brio de Manos Alm000le. 
0)0/0 P5oO0 bloqoe de 10013. 
Vi 000 P,oiulu 600100001 IP 00e0000ioo 0/0 
A 001mor tueere, 
bl 000 aoro 00100 lbooes Migooi, 
VII - Companbjo 100 Paulo te Dese000loornenlue Moobor100s 

500 de Alioos OIieo 
a) Ca oVarj0010 de 0I'aoora /00db 
6) Ono Ou la de Co margo Cor lo, 
0111 Coinp000Iioa Poulootaroo de leouoolosaçao- 1/0  16(0 

PI/IZOÇÃO 
o
O
)  lenlio 

  00
u
5
b  vsC0e0OlsrCa Memdoe, 

Ao60l 0goi
o  

E 000 P000Io Tranopurne 00. IPTiors 
a) Aids Lo Luordos Cardoos Oiquoeira 00000, 
b)Iie'reoloo O,onrooe Campoo, 
9 Ompieso do Tecnologoa da Inlolmoçio e Coom000roa100 

lo M00000000rio Se Olor Pooilo - PI000MOOP 1)0 
a) SonOra MIM. Eoroebo: 
O Pobo,0000 Ii100 Broto, 
XI Comp.rhio de Ergecha'io de /s2/eyo CII 

loso Oduardo Rodrogoes da 00100 
Wulror liq000iro Poqoeno 

III leoíeloria Monocipal da loeend000000eoretoria do 
/0100010 Mu ioipol 

a) Mooirioio Alihoro MOR - RI /1/00392, 
a) OolOaoo OIi00100 de Moocdo. RI 616/09.0 

9 
/5 - o I/liel000000 loobocorelorio duo ory0000 e os 

bOoretoroo bonarleoros o Preaodso 000 das 6eopoeeoo lo/ui0000000O 
re/eoiduo roo "001000  0/ole ooliyo ioderao. o quabo1uerlrloori000-
la, ondooar oul000 Ide doieo, poo meio de oh000 à /ubsecrotaroo 
do Tesoors Monoospol poro rlog000aouioopss0300 do Isiopo de 
lo a bolbo 

§ 1°  Competora aos oopreoeiriOnlos da leor000soO Mono 
opol do Panerr0100scotelor000il e0500tlsO, 000n ottibuoçao dei 
aompetcrre POlO 00000001 01 cor les organi000000/ poldros 
ola000insnroo prodou dos, 000)010 odiou eiou000000rhao asocapootouoo 
oorreopoodlns000 relerenteo do ooes000çoee, aos anolanoe/tuo e 
asoonulusoes ob000ao pels Grupo de /oobalho. 

Are 40  Elba Porterlo elo trara colo 00001 00 0)070 do soo 
p001 odÇao 

PREIEI/URA DO MONICIPIO DE 100 PAOLV 005 20 de 
maio toLO) Xobdoio000çao ielOo Paulo 

0000 DORIOO. 11/11010 

DESPACHOS DO PREFEITO 
6010 201506010591-9 - SECRETARIA MUN5CIPAL DE 

EDOCAÇdO - Nomeaçoo doe oandodoEO0 ept000doe - 
Conousee pobL000 do segsosee pala piousrroonoo de 001gev 
J. Peolcees, de Eeeieo Rundomenloi II e fnaono Medoo 
- Deepoeh o eornese: 330066402111056M0A1 0 cOca 
das elernoeeoo de eoesioçáo que on0150em 
eopedieele, eepoo)olmeeeo ao joetoli000ia0000poeEol, 
pela [oosoearoa MoonioopoI do Edo000ção 000Itsodao polo 
00eoeol000a Mo0000pa1  do Goeldo, 00000aeeomoeolosloçoo 
de 130690121 o ooeaidesarsdu oinde, 05 psoeanoaeeoeleo 
Rauurloebo do EeueeEaeia Moeboipai de 0estoa 1I07004E1, 
lo 5000cEarsa Moeoolpel da Paceeda E 1131451 o do 
Eonta orçarneeEalia Rieoece110- IDF IET 220961 50 905 
s0000see 00000 peeEee osçomeelãeoo'lrnaoseoeOe, qoc 
oiessnoneoeairi calor a oolociEo000 ooeloreie as diop000Ooe 
do boi llçomersáloa 10.006050 do lodoso 14.85Ei26/4, 
bem osmo da bel Compternoeeoe 1611200 AU/ORIZO 
o nomeação de 1/00 condidaros erro duoos etapas, son000 
pioonoora deIrl000rdd ori osooe rolhod0201/,e osegund000e 
1910 oard00000s em ouloOro de UOiO / denore 00 aproos no 
100000100 PobIioo de loogrooeo pouso prool/oenso d000rojoouaoov 
lo Prol/olor de Errsi100 Poroib0000eootal 110 10100001 Mrl100, da 
Classe doo 0000r1es dotarreooilu Mao000soroo M0010001ioI loa 
Qoo0000s dos Pooboss0000il da Eoto000300 

SECRETARIAS 

GOVERNO MUNICIPAL 

00 0 0100o0 io ,)0 o 

PORTAREA 891, DE 23 DE MAIO DE 2017 
10110 100IOo,00C0 OIMObOIINI 10610, louiol,o o do buacr 

ooMoorioioouI,0000000d0000rpelenoia qceIloeboiooroleodapeIo 
O/orlloo 01002 ile LI LI 2000 

/610)00 
bsoner,orooenhoi 001/10000/ ElE/LEI/rIO DO IILA/ RI 

04/ 0900 do uoiyo do Aoo/000r 1 Rol 000-oV do Oopooi000 
berol de 100u000s 009001 oos, do Coordenodoris de Adroinio' 
1001000 lsoi00000t, ole bordar a doo 000erou Mosoroorpol. ole 

lo cc 100105db soreraiooe do 0000010 l6.0/0120I O. 
IECRE100IO DO 000IRNO MoeaICIPOC cnn 21 de moos 

de UL/t 
1011/ / ROrIClICO 11Mb 0011101 00100, /elreoaroo do Osuor' 

l0Mo0/Olotoai 

PORTARIA 892, DE 23 DE MAIO DE 2017 
/101/ FRANCISCO IEMEO/INI NETO, lerr000rou do Goser 

00 Mu00000p,ol oro uso da coioopoOe rolo 0/00 110/ fui ooirinordo polo 
Deorelo 11190 de 0001 2203 

P01000 1 
100001103 
0001001/E DO PRIR6100 
/ 006010 MARIO /0111100 EA/0 P11405051 do 0000 

de Osoessor çeonioo Ii ReI 0001 12, da,Gaborere do P0510110, de 
orou i000000ei000ir000000000lslalote lo Ou rolo 54 05/020/O 

O - ANO (1000 1002V DA 00000 0000/ANO, lIS 0161//3 
dooargc de mllertor /0010 co tIl Pel DAI-/O di, babo/elo do 
Prelrorro, lo pr001lroento erro 0000000000, 00000iarrOe lo DsoretO 
15/6100010 

SoCPI/ARIO DO 000EONO MJ00ICIPAo aos 20 d5 losio 
202000 

10010 IRONCIOCO 5tM000I/11 NETO, 5c01c12r o do 000er' 
ro Muniorpol 

TETULO DE NOMEAÇÃO 455, DE 23 DE MAIO 
062817 

1/010 FRANCISCO llMlbllllal NETO,  leurdtOo o do VIseI 
no Mo0000poh no uso do 0000palê000s que lhe lco sonbor do pele 
Decreto /1 090, deOl Dl 2011 

RESOLVE 
000 MEOR 
0011106/EDO PREFEI/O 
/ - 11161000 MARIV 0011/1100 EAIO 01049 144 1, pera 

alsroor000iyo do 000010111 leItoso III, Rsh 001-El. 010 Valor 
r000 do Pr/boilo de pr0000roioro 5 o 00000000o 000sol0000e do 
Vestelsol 16102014 

0610 11000 10020 /00 10000 SAN/ANA, RI 8163//3 
polo eoe0000 O 00190 d00001soor lopooiol ReI OVO 01, do 
Dali/etc do  Prelooto, de pr000rroenlo em oomis000 000slorle do 

Deurelo 011/1020/1 
10001 01110 00 00/06500 00001C1100, aos 21 de —1

lo (VI / 
llolld ldArouloCO OlMIolbINI NETO,  lo000loiro do Voser 

no Mono pai 

TiTULO DE NOMEAÇÃO 456, DE 23 DE Pa1AED 
DE 2017 

0/010 IR/nICIOCO IEMI00101 NETA, lesrelaoo do lloaer 
no Mun000poi 00 uso da 000001oeteoioio 0100  lloe 101 000lcooda pelo 

0500010 18 092, de OE.O/.2013 
3100006 
NOMEAR 
IECRE/ARIO 0000016000 MOFIiCIPVO 
/ EOEIO 01 OLIVEIPO 001COEICELOS IV 20002 041-4- 

lIPOSO poro eseloer o salgo de Osoes001l ReI 1000/9 da S. 
petvi000 Veoal de Pe000rlot Ooiy 011000 da CooriOenaolcr000 de Ad 
5000000lOsi0o e P000000000 do 0000elloi3O du Cl0erroo Ma,filry,1 de 
p1000noerlloe00001nos000000st00001 do Decreto 962/1020/O 

O - VINICIOII VEREII OlMO lO 49/0000100 oro 
ooargod000seosoo Tecroo 060/00101 do lec0010ra do 
Governo Mionosopol, de pos oererlo errr 0000 0000 tontr,lrlc dc 
DeureOc 1/06020/1. 

01C91 10010 000 VDVt 0150 Mot0ICIPAl oco 01 de moio 

do 201I 
10000 PRANCIOCO IEMEIoHINI 00110, 10001010 do loOoer-

no Monioipol 

SEGURANÇA URBANA 

)IVO))'Io)l')(I)If-)rl) 

DESPACHOS DO SECRETARIO 
2010-0 249 lEI-O - 000liero de Aoao(o Poioroa RI 

8/1.60/ / Esunsi0005 eon 1staro Prob0000io 0000- 
GAlA: (orlo Rodrogoes de oaelora - OOEOOP 2a0110 - o 

00010 dos elorioeirbos de 00000/000 0Oi05tAioles 000 
20/ 0-0.209 185 1 nsoadomsnle as eoano/astaçoesooarodos 
polo CorreeduriO G. lo boaoda Coou Mer00100lbrt0000looe 
000lhOeooioo base no 00019064 0000000V da Oci /0110009 
EXONERO osetoodor (0110600 DE ARAOIO PEREIRA - 
IR 601801/0010 /uloro roo alIo/O 112 oroioo VI 111 LEI 
/ 3010001,000(20 /3, paroyrolo 10 20000 /1.219)00 00. 410 AO 

1°, mOIrO AO do 0001510 15 / 01/4 001 )rlraçooi ao OrrooOo 1° 
11081110 orligc / leaotryo /0 00150 00000 d,o O/O 

/3510101 
2016-O 189.079-2 Gil roer Cooroai300 lora - 01 

0/6 10/ - Eolinçbo olo dou O o 110 dos elonren100 de cor 
000501 00000/les no preleote RI DOlO 0.1190/02 noto 
da rui l0000ioloil0000000 esoro lo pulo C000rojo ludo 0011001010 
0uaoda 10001 Metropol000na que acolho. e com lave os ootogO 
0/, incIso III da Oco / 0010 01 DETERMINO o EXILNÇÂO 
DO FII0 0000i iulgoeo000io do 1001010, vos qoeooeioodor 
Ido eoorelodo 000torme publioado no DOC de 2110102011 

pol000a LI 
2019-0.240 IDE-E ' lomoel de Andisdo lo/O A//o - RI 

8013100 letonloo do Isolo-O Viola doo cIo rienloo de 
0000 0000 uoir01000tss 010 pleoo'ooln, P02006 0.040 006 1, roto-
damenleamaoiloot0100eoar000 pela Correged0000 Geral da 
600do Coarl Iotrr0o[rcioso010 oçooeaoollocet000r )loor 000 015030 
Ii, i000so til da 000 / 3010 01 DETERMINO a EXTINÇOO 
DO 66010 soer lolgoelonro do meooto, voe rloie000i000lor 
lei e000ieroolo osrotorero tubliosolo no OAC di' 2/ 00020/ / 
pagineI! 

2014-0 000 594 O Deiek /000000 RI Itt 0100 1dm 
çãodo /eilo.Aaostadooeloieeiotood0000rs000000000l100res 
no pseoeolo, PA 2017 0000.194.0 osladomenteOr0000- 
escol au eearada pela Corrc-ojeoioiria Geral da Goarolo Ciorl 

Motiopol)toro qae soalho 00000 base no 00140 li, 000000 III 
da ler / 1110001 DETORM0510 a 011100600 DO 01080 tem 
ulguri 00010 do ir0000lo, oco quous0000dOl boi de ll todo 0000lur 

me pubisoodo no DOO de (1/0000201 / poglno OE 
26/7 2 [[2.962 E dIlI1 RoseIra 01001 RI 9/1.9/6 O 

01000/O. leoreoaçoo ocr 0000900 Psobsl0010- 00000000 
llEriara Conoe00050)oS 1000100 - DOE 1/0260903 - A solta 

oeeop.re.ee.u000flvEol 
oIro 100 

A IMPIRERrISA OFICIAL DO ESTADO SA gaearr/e a 000lerniocodode desie d000reroento 

'1, 01010000 0110 q000do oosualozodo di/mlome/te mm porlol www.inoprvnsooTiooal 0001.01 
qoai/d-Poiro, 24 do oeoaoo 202077 as 02.1347 

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (12/08/2019 07:58).

Para Verificar as assinaturas acesse o Portal de Assinaturas do TCM/SP em https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e informe o

código 497B8B5AEBBC738980D5312DF98CF712
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iario Oficial 

Cidade de São Paulo 
João Dona - Prefeito 

[ - Ano   2 São 1r1T7rkr.r1- i7Tde P 

GABINETE DO PREFEITO 
IIJAIJ DUPlA  

DECRETOS 
DECRETO N' 57892. DE 22 DE SETEMBRO DE 

2017 
Rrnsciu Ires' l6 680 ,i5 A de d 
eonrit,riidi' 2016 5riodiipsio biadiolcuroc 
de ueyiuiaiivaeliuier,le.ileiernubitruadac 
sal paorrrelau de pedestres corirrruidas e 
rrranOdae pelo Mrcniupro 06620 Pau/o 

1000 DUREs, PrelsiJu de Muniu/pie 8e São Paulo riu uso das 
asrliuiçlss que Inc são eonlerrrl.rs por lar, 

O ECO E 7A1 
ArI 1' Caberá au Oepurtarrrenlu de llurrurisçãu Pubisus - LU-

ME a relormuluçãu ou inusaiaçbu de icrnssoção rues p  sorrias de 
pedesOes do Muriciplo de São Palite 

Alt 2' Curepele às Preleilusas Fegrsnars eroanrrn6ar ao Depor-
t.urrrento de IJarrenaçác Pudiiiea -  LUME suicibação paraarslurrrsi-
loção ou rrresa0eçào de ikurrrinaçdc dos pausareluo de pedestres sob 
sua tueipelirrura lerrsioriai 

P.aagealu uesco A uuliuir.sçuâo sãouerã cordel es seguintes dadus 
- andereçu completo cern irdoação da hEra do çurio Mapo' 

gsaleu similar; 
II - croquo te prujero de relcrrrralaçãu ou rrrslulação de ria-

000açse, 
AI respeIta da oonsrdea aos Orgãsse de çeausruaçãc, 1~ 

ré - lotus da respecersa paesasela 
Alt à' O Deporeorreoto de iiurrnreação Pdelica- CUME devero 

elaborar o projero Jurnsriosàseiss oorrrpaseuel sorri o sUuaçãu local da 
passarela e eeeosctar aio returnrutação ou Uriplastação. 

§ 7' Pio soro tIo pessarelos torráradas ou pseserosdoç sahAra 
os Daportamenso da Ilrerrinoção Priblrea - ILUME troOu der prese' 
almenros para a aprouaçãu e rrriplantaçãu do proplu iusrninuticnos 
jurutu aos uryãuri de preeersaçdai. 

E 2' No ruru da paosarslos da parlasoes e serem construirIas, 
saberá Co Prelelorsa Rsgionase obrer ursA as Departamento de 
llurrrirr.uçáo Pdirlrua -  IJUME o pruletu luerinctéorrice e psucskecsar 
ooseuuçlre rIs iril, ses5ruluro necessária poro o suo implunlaçao. 

E à' Nos eaoss em que a s iuminaçdu reistetite semeetresneu' 
liureicln caturra ao Orpurtarrerilu de llurririiaçãu Fdelica - ILUME 
lircmourn a sua odrrruaçUo 

AD 4' Esse drrcieso entrorã em urgor na dota de essa psrbliraçãe. 
PREIFITURU DO MUNICIPIU DE SÃO PAUlO aos 20 de selem-

tire de 0017, 464' da anulação de São Puulu 
DÃO DOREs, PREFEITO 

BRUNO COVAS LOPES NenretáeO Municipal das Pretersuraa 
Ileasu nau 

MARCOS RUDRIIIUEO P614100, Secretario Municipal de Servi-
ços e Obras 

ANDIRSON POMIBJI Necrelarsu Mrarsuipal da Justiça 
10610 FRANCISCO SEMEDHIPLI NETO, Secretario do lluuerec 

Ml 
eutulcadu co 101r010iia do 60,eira Munropol, eis OU do 

sernelilvilo 2617 

DECRETO N' 51,893, DE 22 DE SETEMBRO DE 
2817 

lura isia'ie, Louiciueii ii UnrS,r du 
2nu0.,c de siso lialaalcr e' 14482 do IS de 
pcVua te 20517 

JOÃO OUROS. Prelario de Msunisipie de São Paulo, no uro doe 
atrbsiçães que lhe sOA onteridae por lar, 

COIISIOERAIJDO a ilnrpurlãnora da açUer de conscientrseçãu 
osubrlieação da uosiedada em 501nu rIo ..",e ao câncer de 

-a e da enlrorsamenro à uiulEnela meteu a malhes 

sE COEI A, 
AOl' Fruam rncluslos, ne Celersdrrio de Eventou a rrm es 

eoenes Fórom Fole m Meo" e Grro pela Vi e
a

d
em ia 

leadce pelo ãrsululo Voos, urane o meses de
d
mrço

- 

e oulubro 
reupmshamenss. 

Parãgeslo usina A Preirsrurio, pnr terrA ria ecos Orpães eomps-
lentes, poderá pressas o apuro e colaburação à malseação do eueeto 
de que Clara O 'capur" deste adrAu 

Aro?' mIo sárepesas decnrrenses do eseuuçãe deste decreto cor 
rerão por sonsa ia desações orçamentário prõpsieru saplemenraulai 

Alt à' Esta decrete erbara cor srger na data de soa publicação 
PecEOrTllei 00 MIINICIPIO Os SÃO PAVIO, aos 22 de ssten, 

bIs de 2057, 404" da tardação de Não Paulo 
JOGO DORLP, PREFEITO 
ANOERNON POMINE Neeretârtu Mcsriripal de Juetsqa 
IUEIO FRANCISCO SEMEOHINJ AETO, terreIárrs do Acuernu 

Mirr riu sial 
prilrlru,rvlo riu Sr'urs'lalra lii C,000rno Municipal, em 22 do 

sotorrbre 1k 8617 

DECRETO 14' 57.894, DE 22 DE SETEMBRO DE 
2011 

0r/,rieiulrcu Der/a...de ile Fe,ri,/,,r 
'0016, a rei aprererrleda po/uioeOldc,i 
publrcorrnonrorpair o,nruladou ao Depene 
Picprro de preeiitõnora Social do Munrcrpru 
de Ide Paulo . RPPD, alises e apcuerr' 
tudor, na forma que eipecrlroa, eslabelece 
a Olirrçalenredadn de enrrc, ao IntEIra 
de PreerrdAiicia Municipal de São Paulo 

IPREM polos drgdno O enlidailem da dilnrsr 
niolração Municipal DiretA Aclãrquica e 
Fundaeiooa pela 02maio Manrrcipal e polo 
Tribunal de Omitas, todos da Monroipro de 
620 Paulo, doo dados e infoeirraçoer que 
orlrccn/rr,r di'rnurserurdoteoirionrcrpais, 

u'rmreeuladcsaupPPU 

16011 düFlu, P,iinrsu riu sturirurpru de 600 Pau/unucuo 
diu ulrrlurldco que lhe sOu uunlnrldor por lei. 

CIINIJDFRABIDO o disposta ne artigo L 711, morso VII, da 

lei ti' 9.999. de 29 de ou5usbru de 1979, no artigo 92 da Ler r' 
9 157, da 1' da desemÃro de 7980, e nos arerges 2 e 24 do Lar 

IDOSO, de 17 dedeserribru de 2009. 

DECRETA. 
Art 'A ouleto de inlurrnsaçõeo e dadus pesscurs, para Fins 

prsui  de
,  
nururror, dor eersrdoses municipais, osruueernarsuoe, 

uinuuladus au Rogrrria Prupriu de Freviuiémrera Suuiul du Monier' 
pio rio los Podo - RPPS de gire rrale e Eein' 50970, de 11 de 
inala de 2005, boni censo de cccl rsspeutiucr ilapendenle, rolo 
processada por meio de oretenro de rogrrtro sletrtnroo de inter' 
inações da osyuraduu. deirorririrado Declaruçãu da Funirlru'WSE, 
gerensiado ecprrooranalruurlu pelo lnrtrlsito de Preuidênsia 
Muniurpal de taa Paulo - IPREM, corrulurrle duerliceletrinicu 
www pieusr1eriosa.1rselnilrcia.rp.9ou Si 

AlI 0' As uipaumeerrsidudes do Adrrrreiulmaçãu Municipal 
Ditoso, ooldrrpsirea e Puerlaoional, a Càmora lorinrerpel e r 
Irilcurial da Ccsllav da Murilciplu Iodos dc Mucrcrpso de São 
Pardo, deserão ocular au iosnrlore do PreuidBncia Municipal de 

São Paulo - IPREM, a baus da duilus uadoclrasu de seuu alua/e 
rervidores munroipais, ati005 e aposentaduo, vinculados 00 
Regime Psóprru de Precidêncra Municipal de USo Paulo - RPPO, 
bem corro de ceus rospectroos dependentes. 

§ 1' Além du drspostc no ',.por' deote artigo, deoeeáo 
tombem ser enusadas ao IPREM, mersalrererte, as atualisaçõse 
doa dados cadas5rsre doe sedue eures muolorpets ali eelenidos, 
censsmplondo ao nomoaçtres, 500lriburçóes preuidenoiorios, 
uenormenmoo, esunelações, saulecras, aposentadorias, licenças e 

outras 000rrénsias de mesera naluresa 
E 2'As unrdadeo de recursos Suerarse dos brgãoseen -

tiriasios do Adremnorração Muororpal Osreta, AutarrpuicaeRvn' 
daoioeal, da COmera Munrorpal e do imrbcnel de Contos do 
Munrorpiu troam sesp005aseru pela oumunrcaçào, aos seeurdsres 
ulisos eapesesrtades, sobse e obrrgaloniedaole da meatuação da 
dmlaraçãu de lamilra 

AlI. à' O servidoreo munrorpaun atsooe e eposentadss, 
culados au Regime Psoprio cio Pseoiciêncro Suciul do Mueicrpio 

de São Paulo - RPPS, dnoerãu aprassosar, anualmente, a Deula-
ração la Pam,Jru Wcoa que sereleieoartiyc 'deste deuretu, 

medranrecpreenohrmeesc do respemrroo lormrdãrio contracte 
do sitia wwwprsaidetrura preleilura sp goc.br, sob pena de 
suspensão de panjomento de ursa ramcneração até o eletivo 
ucrlipliilrerrlu cieouacicrirjuçãu, 

P,srãrslcrrn/cc Curdundo'se de servidor ipin lenha inDico' 
sadceur rirlenrreriterru sesorçu publico niurrrurpal, a Declaraçãu 
de Paerrlia-WEB misserá ter eletrenleamento preenohsda, era 

ria "caput" dsoreunigo, co peasu de are 60 
loasoentsl dior, osntadoo da datado inicio sle eoerolcso, sambAm 
sob poira de suvpsnsão do pagarrrerrse da remuneração ate o 
etetrcoramprrmenrc dessa obrigação 

ArI. IA deslaraçlu de Ianiilraaque se relere eule decreto 
tem caráter argiloso e é de ueo eselosico da Adnnreirrração 
Publica Mutriurpai. 

ParágraFo coroe Doentes do da dscleraçãe do tamnlra seta 
ulrlirada para lira do dmspuslo 90 artigo 89, rooieos III e IV, da 
Lei n' 8.989, de 29 de cutuhrc de 7979, bem somo para proje-
100 de eotudoa alucariais e subsidiar a oomprssação de relação 
dndopsndRntio p., 0005100 do reslssrimente do beeelros's do 
peneão pur morta do segurado 

Ao 5' Do ooror omissos serão asalrodos e tlesididos pele 
IPREM 

Oh 6' Cabera ao IPREM editar portaria estabalosando 
prasco, oondiçSee e outroe prooedrmerlss edmrerstralioosne' 
sassãrroa aupetaciuralisuçãoe9elenelamento do Declaração 
de Famrlre-WlB preolala norte deerelo 

ArI. 7' Este decretA entrara em sigur no doto de sua pu- 

blicação. - 
PREFIITURA 00 MAtJll,lPlU DE 580 PAULO, aoa 22 de 

setembro rir 2077,464' da lordação de São Paulo 
1220 00818, PREFEITO 
P8060 ANTONIO NPENCER OEEEU, Secratsris Municipal 

do Gestão 
ANDORSON POMIPJI, Secretáiie Municipal de J050çe 
10610 FRANCISCO SEMEARINI NETO, çeurelariu dc Guser' 

no l.tirnrirpol 
I'ubl,iudc ria loiroi,rriu ilu 60'unri,u Munirirpul, 0111 22 de 

rolr'rril,ru Is 01111 

DECRETO 14' 57.895, DE 22 DE SETEMBRO DE 
2817 

r/a/rIria a EI/&uld da Ida Paulo luogociuv 
IP eAr,lru'cit 

1006 DUplA. Freleilu dc Muiruipiu de Suu Fualo, ncuuu 
duo atribuições guie lhe rIo tcnleridao por ier 

08 C REI A.  
VIr, 7' Fiou rerllieado o íesaisrs de 990 Paulo plegóoioo 

- SP Negouius, apruoado moe tersmnoe do arligo 12, Inciso 1, da 
ler, n' 16655, de 01 de maio de 2017, e antIgo 4', incIso 1 do 
Devieturi' 57.727, de E de junho de 2011, na uoslorrmsdade do 
Anoso Animo deste dectelo 

Ao 2' EIra decreto srstnura cor srgur sia data dessa publi- 
cação, eeuoçanlo o Decre5c n' 57765, do 29 da lontro 062017. 

de PIIEPEIIIIRA 00 MOrJICIPIO DE SÃO PAULO, aos 20 
setembmo do 2017,464' da lardaçãr de São Paulo, 

1000 ODRIA, PREFEITO 
CAIO MEGOJE, Saometãrno Murrospai da Fasenda 
ANDERSON POMllli, 0eçretánno Manrsrpsi de Justiça 
12610 FRANCISCO SEMEGHINI NETO. Sectetário do DouRe-

no Municipal 
rublnoede ra So'urt-sotia do Oeueeno Msrrsrpal, em 02 de 

setembro de 2017 
Ar050 Ãe'ros rosegmante do Decrete n' 57899, de 20 de 

setembro da 2077 

JSIAIUTU liA 100 PAUuJi rOuCO /111 - /P 56110/ Iril 
CiIPIIUJO 1 
DA DEBIDMINAÇ.AO, NAIURELI, SEDE 8 DURAÇAO 
Art, 7' A São P0010 NegDunos, dceaaonte deergnada SP 

llegoeios, é sarurço suoral autOronio, dotado da personalidade 
sUlca de drrerto pmruadu de fIna não eounÃmnoos, ler in5e1es' 
te uolet,uo crie utrlrdode publica, icsiituldo pslo Decrete n' 
57707, de E de junho de 2055, somrlerrne acl000ação preursta 
tio aosgc 7' da Lei o' 75 EAS, do 13 de inala de 2017, e reger  -
-se -apuraste Eetaruro e pelos drspomiçãescontsrluonamelerimla 
lote derrete, bem como pelas demais eormae legais oplroáoetr. 

11' A 50 Negcunor terá sedeeluru ou Msrrrcnpno de São 
Paulo, rito e Bsa lmbsru B,md,mmo, n' 191, e durallu  por tempo 
mdc terseo edo. 

§2'A SP lãegõsius adqcrrrrá personalidade srm/drca a partcm 
da rnironiçãs de seu a tu uurretstutmoo co reç'rerro cisil de pesocas 
urdirem, ao qual set2o epretentadmt e Ossatura ir 
decielo de aprsuoção. 

Ei' A SP Negaciusésinuolada, por uooparaçãu. a SAcre' 
torro do Manicrpol da Pesrndaeoomeesatelobraraomnlrato 
de gesmão 

§ 4" A 5? Nagóuios amuará ciii uornlvrnurdada uorrlos prin 
crpsue da leaalidode, rmpsasoalrdade, moralidade, poblilrdods, 
esonamreidadaeetrusénusa. 

CAPIIOLA li 
DA IINALIDADE 
ArE 2' A SP NegOoror sota por linalrdede promesem a 

eaecuçãu de pclrtroeo de 2esenvcloimento, espeuralmenre es 
que, no ãnrbito da Murrscrpru, cositribuarmr para a alraçãu de 
snueoeimeslos, nasiorait eu 001rangeiroo, emrsmslem a eeparsãe 
de empresas, peomesam epsreunmdedee de negócios, potenrials-
sem a secagem da cidade oomo pulo de realieaçue da negócios, 
inuerlivem a oriosãc de lcmmas de e0050mia sslrdoria, em 
espesial para propomcionor oportrsondadet de —da e trabaBrm 
bem como promosam a rnoee500 mesnológisa es espeetação de 
prudumosatarorços. 

CAPiIOEO III 
00081670 
ArI, à' A SP Negouruo sarO por ubjeso. 

- identnhoom e articular oportunidades de inoesrrmentes 
oot setomes eeonômrsoe definidos como atsrallgscss pelo Poder 

II' aitroslor-oe cum entes publrousaprraadus, naorooate ou 
esl000geiroe, pare e pmcmeção do opomrvnrdadeo de negociem 
na Cidade de 100 Paula edo eepunlaçOee de produtos e serviços 
duo empreeau do Morricipio, 

III - polcmrsrolreur a nrruoem da Crd.trle do São Poulo, no 
Ersarl e no çelerior, como pulo de realnoação de oegõoios, 

IV - arinculam paruerrus urslimouisnaro, publrcao e pmrsadas, 
pata eolrmulai rruesrrmentoe se Munrerpno de São Paulo, ioclu-
emue osuação em rede, 

- atrair n0000 riruemtinieOtOs, nacionais uu estrangairos, 
bem como prumuaereevtimular oespanaãu deempresar rosto' 
ladas no Munmolprc de Não Pardo, 

Dl - auodrar ne propsorção e implementação de medidas 
pela Adrirmsnttração PublIca ocri a Sntalidode de olirlrleal s aol' 
bienre de negocios ro Morrulpto; 

011  -eslimularaoniação de lurmas de economia solidária. 
em eupecmal 000pererlout, faia prcpororonras opurtutridadet de 
trabalhoersotla para a populaçãc ocr sItuação dotou, 

VIII -atoar em outrom atisidadno relacionadas som cc breli' 
dedas preonstam nos 1001000 desle arengo, 

IA -ou5rae atrordadaaeprore5uo  ap1000vlos pelo Cunselhu 
Oelsberatruo, desde que esrritamente teleoronados aos morsos 
Ia 011 

Ocr. 4' Paraaesalseaçiu do seu oblato, a SP Negoulos 
- irimará oentraso de gee5ão ermo Prefeitura do Munici-

pio de 080 Paulo, por meco da Seoseraria Muoionpal da lasende, 
II pudera celebrar culsuêiirus, 000100111, ajuttuoe porcarias 

com possuas Iluicos e lunrdriaa de drrsi5u publrsu a pnnuadu, na' 
ou rntemnucronans, asertdislauateergRnmoiae 

do conmrato do gastão, 
III ' pudera uelebrun l000ruras de prestação de serviços 

com qumasmruer peeooas trsiras ocr 1msrldicas, ietericarte prememao 
Irurlalonso riroplriioadu, sempre que eurrssdcre ser ousa a molaçOu 
trisim scunt nrsia para atingir um oblcli005 prelistue n.  currllutu 
de gorrão, ubsonuados os prrncspior du lngulrdudc, rsopeusooii-
dade. moralidade. publicidade, ecosomisrdade e elitiArisse 

CAPIIU6O Al 
DI PATRIMONIO 1 DA RECElIA 
AD. 1' O parmimDnio da SP Ne980ios anIs uceurrnurído pelo 

acercou de bens a dsresmoa que adquirimos urersm a ser'lhs 
rncurpurodus 

Ort. 6' Com a esrinçãu da SP Negooros, os eeca bens e 
direiros serão neoenisdos ao pasnimOoio da Prefeitura do Muni-
uipio de tão Paulo 

VIm, 1' Consirsoisão secestar do se elegeures, 
- os ceouroee que lhe lotem tranmterndes em decssrleema 

de domações cucuignaulas no orlarlreermo, créditos adiossoass, 
mranslerêommauourepaoses; 

II ' cm renursos peosenientem de oorrramo de gestão, de 
oonoênsos, atosdoseconseamos selebrados tom onsidadet, soga-
criações e empresas publicas os psnaadaa, 

III - es doaçáes, legados, suboeeçbes coactou oeecrreos que 
lhe lesem destinados, 

IV - os saluras decorteoeco da eeploraçáo soorOnsica de 
seu paemrmõnim, como sendrmonror resclmarees de aplisaçbes 
fsoancerrao e de ocrda ou alrrgssnl de bens mósens e rm0oere de 
sua propriedade. 

O- Outlas receitas que lhe saiam amrrbusdas, 
VI - um decoireoles de deossáo jsdisnal. 
CAPITULO A 
DA C0MP051ÇÃ0 SOCIal 
Are E' 0SF NegócIos tela oeme aeeocrades os rrembmee do 

Conselho Dalnbemarmvo. 

§ 1'U admmasãu dos assuuiadoo dal-osa mediante sua 
eomeação pelo Preleite de Msororpso do São Paulo, oujea alor 
desde logo propiouarãa a posse dos nomeadot murro membros 
do Corbelha Oalcberatsou 

E 2' Consllton direito de aasuccudo demitrr'oe guarda Isbiar 
oonseorente, medI ante apreos000ção de pedido de demissão 
diniáidu diremomerre ao Pmeleito. 

1' /uidepondonlcrncnio du e-,uisu da ilc,i,ruvu 
mia, na. 11010 mira ao associado odoeilc do plcon'aircAeiuoc0ru 
cucunipentação da qual quer nolureOa, tala  a qcm htolu tun 

§ 4' Os assaciados não leeponnderãl, sol,dãria cc sob 
sidianremerte, pela, respcneabmlrdadee e obrigaçóes suo 
asmurnsdasuuusoenoidou pela SP Cego our. ou quais lmuairieo' 
mlativa000nle a campo do património social da enudaulo. 

Art. 9' São direnlos doe alsosiadeu 
-eaeroer cargo os lunçãa por oumeaçáu, 

II - participar das assembleros gerais, disoulindo e vosacdc 
co matetios preorstso ra reepsmtrae ordem do dia. 

Arr TI São moeres dos osiccmudos 
1 - colem pele ubediérmcra dom noorrral ostamumarmasereiju - 

II - esercer, uom solo e elrcrorcma, cargo ou lcnuãm iam. 
qual rnnlrunr srdv sleitoc ov noir,eudvu ria Iomrnra detle Eulaloto; 

III - companeoel às ammomblerus; 
IA - ommmrnioal a SP Noàdllos, no pr000 de ali 50 IrrilrIul 

dmuu da rempeotioa ucurréncia. toda e qualquer alteruçlceumi 
seus dodca cadastrena. 

AD. 77.8 perda da qcrrlidode de amootrode serã de Sri liii. 
nada pelo Prntoulc a periuu no hipoteoe de i.,1a cauaa, alIei, 
recorlreolda em prucedimeolo dimoiplinar 

8 5' Aplioude opera de soelusão, caberá reorsrto, POI pcsirr 
do asmociado ssslumdo, etraces de norrliloção estrsluditial ,sc 
Preleulo de São Paulo, 

§ 0' Qualquer que sela o mutios da eaclusão, coo tia 
asmosiaslo duserlo de pleuras indenreoção ou ucrnpcnmoçlc dc 

qualqaernarsleaa, saias que Irtulu lo, 
CAPITULO VI 
DA OFOANIZaÇÃO 
Are. 72. Sãu 009ãv5 ouperiumes do SP N0000iui 

- Corselho Delrberariuo Erção colegiado da daliUer,ii,,ii 
oompes5e porg dm01 membrotesespeceroos  siilsltnlos, 

II - Cooselhu liscal 01900 oulegiadu da lisoalisuç.mi 
eonmrsle mnserro dos olor do Ccnaelhe Deimbararruo e da lhes 
teria Eoesalroa, ocmpoerm por à 11h51 membros ereopeiliv.i'. 

III - Dealonra Eeeuotisa' orgão da direção e adsesmnierialoc 
cempmsra p01 5 lomb) membees, sondo um deles o Onenci 
-P ias ide o 1 e 

Are, lo Os membros das Cuirsalhua e da Dilesoria [solunm' 
oa, o Presidente do Csnoelho Delrbelamiso e o Orretor-Plesidu'irre 
da IP Negócios uerão nomsadoo pelo Prele,lc, u5mndrdus c ,  
roquisieoueas demaiu roroluo peorinenleo ocratantes da loii,' 

6.665, de 2051, oa guana poderão de iinmedraro, rumar porio 
para o pleno eaoroíoio do arue meandalos 

5 7' A Dcreror-presidenteeua damoms meinbrca da Dor' 
cone cseoaliva podem 501 desmiluidos pelo Ploleilo a qualquer 
tempo, do mlliic ou por proposto do Cormelho Deliborritice, 
apr000do por maioria ubooluta de meul mnmhloc 

§ 0' Na hrpclere de aaeãouia das funçâeu do mrreilibros 
Conselhos Delibelelruo, Fiscal e Drmetoria Eseoatmua, loese a 
rosa romoação polo P1010510. 

Alt. 14 Omsmsaribsus duo Cosiolltoa Oeliberutracelni.iL 
nàe poncebelão remunereção pelo desempeobo das 1riuçoio 
de conselheiros, que eerãm eorsidenadao do Serviço puslilií 
releoants, remsatuado, qsardc los o uaoc, ureumaruimarlo d,i, 

despa000 som deelocameolo, elimeolaçáe e estadia paro 
participação naa revnrõee de Cmnuelho 

ArI TE Os Conselherecseaess uaplontss. bem tumcei 
Drnetsles da SP Negluies, não poderàu eeercsm outra atisidado 
na entidade, remrmnerada ou não, usm ou sem 
gatíeio. 

ArE lá Oslrierribsul da Dmlntul/a Essualisa da SP Neàoic,,  
serãu rnoesridoe em ecos cargoa mediante oaesinatuna ,ru 
termo de pomee. 

O t,umo de p0000 deuera ser aosirads no plasu do 
amA 10 ltrintal dias da nomeação sob porma de irielucacca, li/ou 
jumsullcati'ua 010ila pela auloridade que procetleu ã oonir,,r,i,. 
e devera sorter a indroaçOo de, pelo meros, um, dusricrliu 
reoebrmenlo de ollaçõel e snlimaçOes de procamses edensriilnu 
risusejmidmciors, relatioor a aros de gesilo, oenilo permurcli 
alteração do dvmmcilio cndmoado somenre niedronte ccmrunic,i 

8 2' lo inuestidirma lisana cundicionari000psesenraç.riiili' 
decl,srullc sle bens euolnmoo, no lcrma 
mcunrcipal sigenle, que deserã sem ulualivadaorioulilioiileo,iu 
iélnomro do mandelo 

Seção 1 
Ou Co-llnu oalduoralnso 
Ame 17. O Conselho oelrbelalmoo e o olçãc icaerrncm' 

soberano da 05000roção, cosrpoeen pum E 101101 rioilihrcs 
mespeoti005 suplerres, todua nomeadua pelu Preleitu, os qu.00 
se reunirão sor Aseembiara Gemal celsbesatsua. 

E t' A Aseembleru Geral Oeliherorioa s,rã insrolada em 
prmmeiranososoação, coma maioria absolusa de acua membros 
tem aegsssda 000000açãu, inicia isola 
qsiolqsemnomero deliberando pelo maioria simples doe AlIes 
doe preeentoo, eendo se dncirbem tomados por core aboio, 
rosninal ou mrmboliuu, os, ainda, pue aolaniaçãu, cabo nos momos 
presistos nesse lalaluro 

As asoeambleros gnmarm terão looliruslos rmimesrralmen. 
es, de lomeesa sedmna,ia ou ee5racmdmrra,ra, a qualquer tempo, e 
serão tor000adas pelo Plelsilo ou pelo Psesideste do Conselho 
DeliberatIvo, mediterre edital pablicado no clarro Oficial do 
Cidade, ou troado na seda aucial da uoauomação As, ainda, en-
oiada a lodos os e000crados do (Artelho Delrbaralrot, FOI 0mb 
do e-mail, com anteosdénore mnsnma de 70 Idral dias de siso 
roaSeaçãon conlersiu o boaS dia, mAu, ano e hota do prmmenta 
500000açáo e da segunda 5/Isolada, ordem do dia e o reIne 
de quem000n50000, eoluo ros osecu preusmtom neote Eotasirto, 

§ à' Ou mnmbtos do (coentro Delcborutrcc Irmão mandato 
por praso rrialebermimmado, aconlar da dela da patce. 

onl 74.00 Cormelho Deliberalioo uompeie. 
- aprovai o etrarulo social da ecludade, somrmlm à resmlmcs' 

ção pelo Pralertc e publicação pur mero de deoretc, 
II - delibeser uobleaalteração do este loro sscral da cmli-

rIade, encaminhando ao Prelemmo pata matilicsção, 

III - deliberar sobre os ocme em oçlro e deolrluiç005 dcv rI- 
bloe'da liretonia loeluliva, 

lmprenslacuflclal Págireo do Diário Oficial certificada pela Inspeensa Oficial do Estado de São Paulo em 23/09/2017 07r43;26. 
- 

N'de Série do Cenlificado; 2121938ADB6794C104B661C300F3769C1D302F1A 
) Ticketr 26365490). www,imprerssaolicial.com.be  
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sabdo, 23 de setembro de 2017 

IV aprovai a polui tu de abateu unos racional, atuar 

1 

ortalroi0000eolstuta social da eirttdodoeauoritraru do 
morta usblvrado varia Poder Essoativa, 

V - dei beror robre o pioneiereento ettrstegueo da SP 
ti eg 5 o io 

Vi dvtberar sature os piarias de trabalho anuais e sereia  - 
anos do atomparhainot lo e aoaiiaçao, niuiuivrve a rotativo ao 

ountroto de gettao firmado somo Pudor Eeenritioo, 
Vii debberarsobie a proposta da ortameoto e o piano de 

apiicaçDoo op euenraduo pela 000tor'a Esooutiva, 
Viii dei boiar subis ao domooustiuçoes oantãbeio o a es  - 

peol 50 piostatas de cantao da Direi000 Executiva, 
IX - deliberar sabre a propuosa da Diretoria E000uiiva 

referente ao plano de georao de pssooal o ao plana de targou, 
solar osebonefio os oosim sumo sobre o quadro de pesoaai; 

o dotirerar sub e a proposta rle eeginienru tirocino, ave 
tu mio et lnrotodimentue000rem odatndoo para atontra5açoo 
deabratesein tu, . bem oumo para tomprao eaiuenaçVet ela 
hnrarts pela Drratsrsa ExeCutas, oou 00 no p00rsarso alseroç050, 

ai ficara 00100 da reinoreraçou doo meu bras ds Diretoria 
E nrourisa te mpativns com as patlrees srlahelnmdrr para o 
cargo um vai sr moo osperior ao oubsirl o mamoal da Chato ris 

Xii gararrr a pobh idadoearrsnofar000ia do ouso 
dii herateno, 

XVI apuovar o protira de outras atuo dados e proietoo, nos 
termos do inciso IX do artigo d' desta Eo5ata5o. 

O Conselho, em 000uaçueu dovudamonte ius5ifrsadac 
pudoro reaPsar e oaoiltsnar aud êiroiasesunsutrae pobIisasoo' 
o"as prupasoao de arçame000 placa de vpfivaçses, publica de 
ai000au rnotntuouoeoi e pianeiamenta ao5ratag000 dv enuirtade, 
beiri cor a si asaiaç0000pssstaçoes do —na'.

is 2' Aonsiribru do ConsoE a usos tão pudor vuoipaioior 
pessoal Crise aresnuao loa laoultadaaposvub hdad nu e de a' 
iii e550rvoeu soto rabiou niorarua submetida a dolibo açuo, 

rnodiarntsoemnuuo de onirnor noaçio escrita vo eistrounisa cv Pio 
tiderite do Co iusilio Gol Ice alisa, otv a data o liorario peurstos 
parauanunru dou trabutror 

§ 3' as cunhes da Camieihi, lueliberariuiseraa prosididas 
pela seu Preuidonle os, na sao aottno a, por outro Conrelhe o 
0505ilcido pela orarsuna duo presentes 

400 dshberatoeS tomadas pelo Conselho Dshberalrou 
deveruo conotar de ala lioandu d spensado oveo arqciaamecto 
no registra do õgaa nomsa penla, qauada irão cc de55 rarem a 
produeir etautos perene teooeuuao. 

5' Poderes posdorpor das reunioeo do Conselho Dolibero 
Ova os O retoreo Eeecutruoo tom direita o 000 mas sem direito 
O voto, e outrao pe5500e osiouudodas peis Pias dente. 

§ 6' Os membros oupleirleo da Cortou bo Oeinbeiatiso 
onda rae esticarem suhotnlarndoas membros isolaras, poda 

moo poraicipar das ruuini005 do Conselho com lireito a voe, tios 

Aro 13 Do oronbroe do Consalho Dehbaratruo perderou 
sosa oor liçoo sri uorado rIe. 

rei inda mediante tarso nesse sentido endereçado ao 

omnssooemreloçaa aos devoreo que lhe lotem onpoe  - 
lotem nntmn sstot0500 o; 

Dl 0000lnnaç000mpraonsso penal oom 

ao 
Iraco tads om ia gado. 

do Co Ars. tõ O Pr001dorto noelh o Drhherarivo lura  
5ir1ui55e5 tom pe50n0i05 

- oorr000arepreosdo as carioca do Canselha Delibera 

torrar publicas e laser oumpnr ao detuberaçues do uive 
sou o Dsliberatrvo espsdrrrdo vt atua persirerteo, 

Vi ' desidir, 'ad referendum' do Conselho Deliberativo. 
qaaurduorecuroeiideauegsrrcioetusrifitad,orieuite, oubre 
isratoruao da 000ipelenoia da plenorio 

IV dar poise ao Dito em Presideirtesaus Diretores da tl° 
nunreadus pelo Prefeito. 

taçav ti 
Dv Cvi oelhio fiooel 
Aro ti O Conselho Fiscal e orgao colegiodu de hrcahsaçao 

e osntrole inlerno dor atos do Conselho Dsluberal voe da Dite 
rola E sevalrsa oonipcsto por d Irõs) membro te reipeoli000 
sapienleo, com euandalo por prazo mmodoserr nado a sonsas da 
dota da passe na seguir te osr lormidado 

1 uni representonte da buorelor O Maio erpal da Fa 

II'  1 laml represeotante da becrotana do Governo M. 
cic,pal  

iil'_ 1(icei) reonesentande do setor privado mediante sorvi. 
ledo irvie escolta da Poeteito. 

Oro 22 Compete ao bsetelba Fisoal 
fisoalosor a geoton adarin001rasiva, oça

d
m

ev

entaria
s
, nontabl 

e patr mna
b 

P
o
t oo oomseenos o aios do 

Conoelio Osfl e
go 

 Direr Eeeoro 

 

observado o 
on000n ade ssran, 

Idelbea
l

breasdeso mo estoossosetabsis  
til dor publicidade e rraeoparenoaãs ovos delibesaçoco 

1 O Conselho Fiorai doliberara pos maioria absoluto de 

5 2 O Cossslho Foocai revoise 3 ir meotralmsoro ou, 
eetiaordrnooamvn5s por scns000çao lv soa Prsnudeo5e, do 
Presmolerbe do Conselho Detherat so au do Diretor.Pretiolento 
da SP Nogooros, perm ttitaaroahsaçoo dernonuonsorrtvars 

§ O' Do membrso voplentee do Conselho 5 voai quando mao 
cosi verem au tua sito mdv os membruo 5 tulareo poderuo panicipar 
das reuciveu do Csessihv som direito a ouc irias cem direrrv 

40 adodo Conselho Eia ai, o p de gaalifvei dos seus 
irienibrvo, podaca rohortao aos urgbos da ad inirriotração da SP 
Negra— no formações uu eoolaressrorntov dsodo que relas vos 
a ao Ia ção liv aõeudore, benoarrivaelabvraçao de dcii ouro 
traçD000vctatuoiterpocif 005. 

§ 5' O Preuder te do Ca iselhv Provai sera eleito dcoloro 
cc nico bras do nolegiadu pari viro psriaviv do 2 ldoisl 0000, 
vededa areovnduçso 

E A Diretoria Eoecatva de550rtara viii revpoimvavei pela 
000rdeoalao dos açsoo necesoãriao u realnraçoo das etovodadeo 
zielot ao Conoeibo Fn005l 

Aio 21 Os menibros do Conselho Fuosal perderoo croa 
condição em zirtude de 

- renuncia noedoonte 00010 nesse cano do endeosçade ao 

11 dostitu tão, 

tas 

III - omoseos em osiogas aos deseree que lhe lorem topos' 

' IV - 000rdenoçao e nprocesso penal o om sentença jLd,c.1 
tracei borla em milijado. 

Arr 24 Con'pereas Presidente da Conselho toscul' 
are preo odor 00 reuniDas dooctonjoanlo, 

li ' tornas pulniioas e 000er comprur os dei beraçoes do 
Conselho Fiscal 0100 oorac chieto de aba registrada oronoisgi-
ootoenteeatrfnvivoda na sede da tP wagDoios proseleorooando a 
silo putriocaças ,ro imprensa oliorsi esoaso de eoigFncra legal 

00 ocos 
beçoo iii 
Da Dor000no Eeeoutova 
Aro 20 A Durnboroo Ese000iva e orgao de dorsçou e admo' 

n050raçãc composta pou O Ivonool membroo sondo um do-les 
motor Presidente. 

E lOs membros da Doresvrua E escutusa lerao mandaro por  
praev undesermonodvoeenav demnsoovess 'ad nvbom". 

0° O Dire5or Preaudoste onrasubotu5oodu nav 00,00 falsas 
e ompedimenros temporativs por um doo diretores pvr ele 
das geada 

§ à' Go dennaro Dure soco ser tu sulsolirundos, nas faltas e 
eunpedar ei ovo teonpouernoo, pelo Doresor Preouoteuute ou pvr outra 
Dure5vu pci ele desugurado 

5 4 Do Guressues da SP NegGouoe poderao eco deetutuudoo 
pelo Fuebeulo, com pouoeouuu dsluberaçuu da Asoemblesa Geral 
Dotuaordunau aoonsscudaeoeol coda i ou ternoos desse estatuto  

Art tE Corr psie 00 Dnnelvr Prasidemole. 
1 dirigis e 0000dsoaras os vudades do SP Ney0000s e da 

Diretor a Gseouctva, 
II oampuuu e faoer oamprus o eelat000 050isl e as direlriose 

da SP NngOo os 
III oumpuoro fazer cumprir 000rtrabo do pessoa celobuado 

com o Podou E500volsou 
IV -representar o 5P riegocmoe cor viso ou lora dele 
- ropvnsentau ncztutucuunvimente a te Negociou rias suas 

relações com autos dr ler pohõcaeotnenuuotommjsrob 
Vi - oapedur atos ernsvlaçõeo que oonsobssancmem ae dein 

beraçseo do Diretorias da Cuunsolluo Deluberabluo, 
Gil oumpruuefaornoompumrao dollhcraçons do Conselho 

õclmlrouatmvoeasilnouu000ncrunasuao da Girernuia 
Viii - doomd u sobrs atuo de duope000 eonovmmentoção de 

IV dumugrocarolerare corrroloreeeecaçao das alivudades 
da te 6ngEci5o praticando os aios neosesa os a tesos lecti-
va adurriiriubras va vsçamoentar asfunaunoeira, 

e - ovbnetes aaprenmação do Co solha Detitv erat uv outros 
0550ntos do inrereose do SP Negnouus 

Xi assinar om oontanoc oaln on Dm000 Or oomroen cO 000- 
000000 avsbes,cf eqaeseaatmvo on str000erotos doo qaamomovutse 
000uosutsiçau tIo dirsisoseubrsgaç000, omoohraçav de desperta 
cria napsação de receita, 

Xli - preencher os foinçoes do sslrzusouta opemou vital da SP 
Pio goouvv, 

Xtii - ducidio "ad refeoumdvm ' da Osusborua tse000 na, 
qooands a argOncsa sobie matoouae da oompeteeosa desta assum 

XIV deiegarocmpetenomau quando meoeosarro parao bom 
andanoeno l dos trabaihoo da SP Neg00005, 

XV esoroer oacrao atuibaiçoes las  uSo Inem duvmg modas 
psiu Conoeiboo Deluberat 50. 

Fotografo urino. O Dur000m Prssnmlonrc podeua oonsuusamu pro 
cursdoroumpodorasosposuaun poca tepresentá lo em moo ou 
boma dele uncinumuve para recebar outaçoes unusna s e nsomhooçoes, 
bemun 0000rv delegam auepresemntação estuaiudmooul a qualitoer ivsn 
suo mamoso tom 5m,otadio da SP No'qavioo, mod aote PornanlÇall 

Ar5. 07 Voo almubu çose da O meter a Eeeoutisa 
1 elaboma000sevutar o plariejamse010500ralegmoo 
ii eloborousaseovsvr ou plaoov de Oi,tbaltno, bsm cornv 

puoduisoros telatonune de 000ml000hamercOoenvat aoao, is 
ciosos o rslaluvo ao sont uts de gestoc loumedo com o Puder 

til suo panher rna5v ao uolcvaitne pua ibo fsro m sabino-
tidas pela Vdrnunnotroçao Mvnrcmpai' 

O elsbnraraprspasru de arçamocto para apreo ação e 
dei lneraoãv Conselho  pelo atuuv,  peluber beijo acoimo ootoara lo, 

onlaborsrae d 'monusmaçcuccontaheis, 
VI pre000r uon5oe ao Conselho Velubsuan os sobue acatou-

toada ooirs0000 do çs0000, 
Vil elaborar piano de gestao de peaevai e plano decarguo, 

salãmuom e heneficuos, acsonn csnro olIonor e ut animo te pessoal 
do ensudede, 

VIII ' elabusio p00p005u de Esgcrmemnrc Interno, coo eenrdu 
os procsdmmcnuosaosrem anlutados poma o ocuratuçao da 
obras esemuçot, bem vcmu para ssmprsoeaimenaçseseezuas 
pvstermtreo alteraçoes 

Pararifaoruno Incumbe aos nembuco da Eirttorna los' 

culauspuentnnar poluI saesooiaimente e SP Negõomcs, por 
del000leo do Duretvr Presideurte 0v com seus umnupeduineuntos, 

li prvporac O rescr'Preo dente da IP Negociou a daongea 
çun ds luoncuonar os, 

lii - apreveotar à Duceturna Esevcutmie 
aI rir estraimunemise vomelatoruos de acorponlnannemnrc da 

fancionral de supero eao, 
P1 piando sclmsisadnr se rela000uos de aoom panhamento Ou 

.a a,.lonouvural de tapenvi030 a ou de sobsmd aro elabora' 
VOo dos rolatcruoo de acompaoihanansv usai 
doo plasoc dc 5uahnlbo oc000s; 

IV pansicupar da elaboraças Os nvmmas operavovmems e de 

sus mar cnn 000janro como Puesmdon5eou000tvdaunente, 
medi ante nl°ougnaçaa do Pr se, esiden os docuomeo sob de que 
Orara o inciso Vide aotmgu 26 desce Euualamo, 

VI dulegam aribuÇO11r salvo aqaelas privou vos da Duuetc 
eia Eoeoubu'va na fnrna dosua hstalams, se som voniemlo'  pala e, 
reeultailos do s tmabafhos do 000a treo icnnmcnai de suopersusuo, 

Vil - esenoer 000rsu atrnboiçtec que lhes foromr doomgm a 
doe psiu Doisroria E secutuvo ou pelo birsuor, Poident, da VI 
heijnv os 

Vis 28. A Dmmelsr a taocutoos fil,ts os podeneu e ao umnoba 
Veto oormler das pelo presernle butaiolO e pela boi os' 16.665, do 
201 7 para stegvuaro for, onumenta magolom da SP Neco.au, 
podeodo decidir sobreaprarhoa ris (cd ns osaboseupemuçoes 
qae se nefavucnaremsn 0cm O objsls 000mal e goa neo viam de 
ounnpeteni000 eeolovsaa do Convell o Delnbsmatuvu Fisuul e do Ou 
toecr Pres donit ou qae dulce mac esii am previu monifestagao 

Oro 29 tem prej0000 da compeoleoma da Dorebar Proouderro 
previota no me0000 IV do arOugo 26 deore t00000so, ocuro VutElor 
pvderarnpreuenbarorivaoa paosovanente a SP Neg0500, em 
co- ou fora ibm ao' lumoVou do mi_ou roopostu005 arriho tons 

e pode co, podendo,  pa a coses  fiec, 050tbmbour puocorador com 
puderes espeumaro, orolvcive para rooeber 000açueo soou maio a 
mmc snfusaçõss 

Ant 50000retoma Eeeootooareonnrsauordmoaruaeestreor' 
dmoaonai arte por 000e000çuo doo odor previdente, panmntnda a 
reoinoaçoo da neammn005 umrta aio. 

CAPIVULO VII 
DO GliOVEO 01 PEIVOAL 
Au ti O regonre u000ios dcs errpsogador da 9P Negonmss 

usnas da Caureol daçõo Ias heis da Vsubuiho CIV 
§ 1' A comotrotaton de peeeoal peom0000se sorO presedoda 

de processas ele tios eunuplutucada 

§ 2 O p000eunv osleinvo a que oe ru leme o § V dsoho antigo 
deasraoer precedido de edutni loublucodu na Dmumiv Oficial do 
C darleechoeroarO as pu o pune da mpeoscalndade, 00000lolantu 
e poblucudada 

§ 3 Esoetoava do dunpostc nu § 1' deite orslgvopevsoal 
cunrratedo paro gurXncnnaonessoramento, oulov  fumoço 
oe000 de bate prcv'mnentn aro aiim re qmoantmtatnsoeobahetecuilo 
pelo Conselho Deluberot vu. 

Oco 02 Osnmuemu da renner uaao da pesoaai da SP NeOo 
vuoerieonroaseresruhsiuomnboo cio padroee 000patmuems com o 
epinoado os empreeuo mumuonp050. 

Oro 53 Os ss000rrera0000 da Dureior Presudenue ed0500eon 
bnoo' dv Oiretonua Executivo da SP Nny00005 corOo fooadou pelo 
Ccnsolhs Dcl heror000 ocimp0000es com os padrosseutabale 
mudos para soarço em valor neo euperoor ao eubsmdio mensal 
do Cboebe dv tesca vo, baum 000mnv deanrãu atemuder aenornmav 

Iomlorumsoranompanomieanto a rublus dodc. 
CAPITULO VIII 
005 030ltiÇÔtt E 205 CONTRATAÇÕES 
Aos 34. Psruuoeecagao de suco finalidades, o SP Negociou 

poderoadquolsur coo olemar bens mnvemo coo nOvelo co celebran 
osn00000ç de oboos ao de pressuõuo do oarcoçoeoomquatquem 

noivos ou laundusa do direito privado vu pubhov, sommmprs 
mios euermders ter essa o oolvçoo mosvant 00n alota poro 0gurco 

o h1eb mv no. 

§ As aqoomeuçoeu, 00055a1000e5 e aimenaçoee de qae rasa 
e, te aro iv serão reaiooedaoemesoummlaromnodadeoommmoorevmobo 
ou snao aol pnOprma de 00005atoo an ovunlo pnbn Coesclbo De' 
liberativo 

§ 20 nnarraai de que Irama 051 devia artigo vbosraaru co 
eegu moes primtmp000' 

da poobiusudade, impessoal monde, momol damOs, e ocomnom 
dade e elncmXocoa 

li-do julgarrmennto ublesuso; 
III do jaigaments doo propootar leito de zosodo com se 

ormtérmss fixados na especiboeçes, 
IV da igualdade de oondmçSeo corre sodos ctfsrosoadores  

CoPITUOV IX 
DO COfiVEATO 06 GESTAO 
Omu 35 Enbende'oo por 00010aro de georso o montransento 

1 mato moe a Prefemtcsa e o SP NegVonoe, reter ouobae à 100 
peraçoo entre os panar, para fonentoeeoeouoçao de ativsdadeo 
de dntemoolvnmemto 

1° Compete ao Podeo Executivo, cx suporomeao da Vestes 
da SP Neysemos 

1 dclii ir os turorsos do ounbratv da gestão, 
II apousam, arnualmreuntavauçourrem lo da §P N0000nos para 

a eeecufao doe atuvododes pmevi0055 no c000raco dx geobto 
III - nuoducar lnnoal do 0001rano de gestav e ratpenrmos eu 

plounte com fonmoçuo de entoou oumpermum anadeconco nompatusei 
E 0 Ates oluo 01 de março dona ia eae000000 o Poder 605 

cmmtn000pomnuanã o rel000muo de 9ssea000mmsmrã pareceu ii o 
ovnnpnmmunto do com Iraun mio' ãoetao pola SP Negocuos 

Are 00 Nu alubooaçav do ourmmmato de gns000, devem ser 
obnemvadol om prnroonpoov da legai dade murmpeusuuimdade, mm osalu 
dade, publmomdadeeeuoomomunooudode bomrmoumrncvsoeuabnlcnudoe 
nos nnomsot 1 e lIdo ormogo 149 e nos amOogos lOs, 162 e bOi, co 
dor da teu Org00000 do Mun copo prevendo se, oopress000n te 

oespooulmcoçao do programa do urahalha; 
os metao o obletmossasntu mar ngimtoteosrespe000uos 

praens de uso ooçou, 
III os cnuterios ohloimuOo de ovaliaçou 

1,1 

m desnnrpenlmo a 
exrsm otulssadoe, 000duante ondunodoree de qv miudude e prvdu 
iv idade 

IV osoroteomue clara aualuaçao da api oaçao doo mevuruos 
tepatsados 

Ei O oontmslo Is getsao d sono nora mambem. 
.av atoohuioçoes, tesponsabifudadeo e sbrmgaçses do Polier 

Piohi voe da OP Nogocino, 
II ' os pemmalcdadse para coeso de unadmnpiomomto das 

obrmjmçcet; 
111-00 õnntcee coubermos para adevpeta oum osmvceraçao 

evanrageous de qoalcçaeu unaeuruaa000rern ptrcebndav pelas 
ennpregadvu do SP Nagoobot, 

IV sorooursot orça enoaouosefmoacoenroo deetonodos 
à eoenioçao de 0001ramo, bem como os bens púbõ vo sos e es s 
municipo 

 § ' Oco aooagumrados O SP Negócios os credmtoe prevst500 
no orgamnentonas reepeosuvos õhenaçsns fonanceirao de acordo 
0Dm o su000gromu de detem bolso presusto no ovoeraOv de 
yeouão 

§ X' Os benv, ir 00050v mnnoueoe eerao des5mmnadvv a SP Pie 
grar-r duopsotada aio açor, meduanle perm000000 de voo ore 
s0000evlacuoonloeepretoenc ocolm000 de ge5000 meguemuda ao 
oormuztao lrgmolanmoa puma sua tronslerorcua, quando 000essorna. 

63' O Poder EcscmitsvO reguolomtnraró o duspcstv 005ee ar-
rugo d somo cOo uaunhem sobre o aoompaoham0000atisoaiisalão 
da eeeougac do oonsrato cio gestão 

An5 01 05v abrogoçoso do SP Nagoeivu. 
1 apmcvenrluu, anruaturoamuto, ao Poder Eeecvuovu, ale 06 

de levareuro, ralo sono corcmoon000e iaOv sobreaaeecsçuv do 
oontresc de temia'vina eser00000 anterior, vom e prentaçeo de 
sonsas dos ter creta pmnbl ost nele aplonodot, o ecalmoçeo geral 
do Oamlrabc 505 anãlmoes yerenomaoo mobuveis, 

II ren005r as Tr bumoal deConbas do Mumecoupuo e a Camaro 
Muneum pai da San Pamuls, are 31 de mango do anc oogmuumtc ao 
termino do esercum cl narrrcmro, azotosos mIo çrttão anual apoo' 
v,sdav pelo Conselho Oalmbor00000, 

III dmuulaarernamnber auaulusada unos roopeotiooe000nvsoo 
mm'Ier'met a 'olaçao doo 'nonas de sois dirnijontes e ice dsmamo 
mor bron do oorpo acoimou 

IV soori adar e tubmeren suas oonu500edemumotnolmuos 
condabsus o auditoria 0500nno independente conn por 

 

mod oudade 
mdc rna do 2 ldcot) anos, 

arendor todas as ueoen moo prs005sas na Ltm Pademul 
0°  12527, de lt de noucnrbto de 2011, e log siaçammoarboupai 
rcfnnenre a tranvporencma, essebo ccformaçosu do ordem ettrate 
goa pocoudas jiola teor pocvadv; 

VI - nonecnier sismo elxtroirhoc como preonoçeo denomobuo 
mento e co umdadoo, 000n a ndmoaças dos oontrotob deopaoo e 
demais dafobcraçoeo do SP Negociou 

Art 10 O Trmh000i de Contas do MmuticmpmoeaCcnmmotão de 
Odmin050raçao Poblica ria Comoro Municipal de Sac Pasolo, bem 
oonoosolninasocmm050es, mamuito goz essiacrem sua Orea 
do obrangenoma, lmooalmcarao oc'eeuoção do conbraro de g005ac 
e debern ronrão, a qaaiqaer oempo a odoçoo das medidas que 
altar rneuamluruao pomo uvero gur eve0000cr fafbmac ou rrayu latido 

det que ndemotmlncar. 
CAPItOtO O 
DO MIC0615MO DE 005050 
Aro 10 Ate NegOcuos a segmiraro oou meenbuoo doe 5s1000 

omi1mvrniresemia Ourerorma csnnumbmva o os meio de  esorsrorio cio 
ad 0000cua contr orado a debrua Oecn005 cor pdorassoo lvd'cuams  e 
aol munui motuzO oco O'clmuobut 000euObs 00 050 eetmsoO mroond,st 5 pnr 
000s rei humanos somo ee000noio de soas 

E 1 loca eotammdsda ave cninptogaduo, prepost050 moro' 
dvbar os que touol anos asuodo moo lunrotes dos podereo a eles 
comoisrmdoc pelo SP Nsgo0100, a rosurdo poodegãs prsumola no 

capvt" dotie arn gu. 
§ 2 O ugenre 01u0e for oommteeodo ou mespoccab fmeadt, 0cm 

emansioada em 160010, tmoara rhrugndo a rae- 
samoura SP Negocios doo volerot nlc'omvomnmre desenmboi000lco 

Aru. 40 . A SP Negno ou assegurara aos meiobrco doo onyavu 
superuomese do O retorma Es50000va, aoantrotaçac de oey500 de 
respaoosabulndade civil dvuonrreouoespuotuoosmrandatot, par 
alui relaniosmadco vvrrmveesrcuoo de 500e larmçoxu, evocoudcdos 
aos enpreyadoc prep0500aeunur0010rmos 

Oro. 41.0 SP Nsga000e podsmã tem 20000louda, a qoolquem 
oempc, num o oes 000s500500 a omposenh lidada de soma uohrevm 
venuno o macutecçao de seco oh louvor coe ais, por nurp000a de 

fmnaecensooe hvmaeoc manuo mam cd lostuçaoetpree 
ao do Ptalemto com postosmor dtlmberoçoo da Aeoamblena berai 
osbmbouabv,ceopeumahoremoreovmovouada moe reruruvu desse Io0aOu 
r. paro coco lo alndade, moo pvdemodv o ooiugoado deloberoruerru 
O 0000 bavvravel de 2l3 (domo seeçoo) dos p00000nes, sendo em 
prumeura ohomnodo, com a maior ia doo associados, e, em segun-
da obo moda, uma hora opoo a p00 nemna, voara puesença de 103 
luiri aerçoj de secos meunerno 

DECRETO N  57.896, DE lEDE SETEMBRO DE 
2017 

Cem/ana de ri t000l rcnub pana Ir au 
unta VblAObbP moraoob 

rcuiu riu 5 rolou V/a eomnloruv, rinceltdro 
o mInar raçun dc proujra na hral nuacnu mal 

000 OOEIV Prefam5o dn Muom 1 iO de 000 Pomolc, OrO coo 

das almmbamçces que lhe soo oommoemodas por teme na vonfor trota 
de da dcspovtv no artigo 2' riu ou O da bem tedeoui o' 4.132, de 
1005 setembro do bObO, 

EEC RICO 
Arr 1 Ficar deolasados de mm000ce000 ovomol para seraco 

detapsoproados judicial monte ou adqvmo dos mocha 050 acordo, 
pela Companhmu Metospol una de Ilobutaços de 500 P0010 

CORASSE, co oecusuv panoouiareo omla0000 00 Dustrilo Vila 
Modermos Prufootuca Fsgocural do Gola Marm010mia Go ibnernnn com 
asca 00001 do 20.140 GGm° loorbeecumlo mml eotnoenoosoqsa-
cenba mctmoa qomunlnaminol, ind cudos na planta P OX.T fX Xl da
aoq0000 do oeOarraumuoonlo de Desapropnmaçoev, cm bado 06. 010 
do Izioveusa udmnnustr0000 na  20100254 954 O, delnmu5adue 
peloesoguirr500 pornninbrou' 

1 Ovo 1,000 12810 OOm° doce cmii omrzcensos e senensa 
mroetrov qaadradvo) deluuroutudo pelo penimetira 1 20 4 1 

II arca 2, oom 02 1100Am1  duos md ansuue000v contem la 
mebros gaad00005) dei notado pelo persmarro 06-lES 

AnO. t'Vo desposas de000rentes da ssoouçoo deste deoreto 
por bota das dobaçvav orçam entosmos propruos, uommoug 

00200 es orlomonto do cada eoercm000 
Aol J.  Eame miecrebo antraro em vigor no taba do 000 pu 

blmnaçuo 

PFbFIITGRA DO MVtmiCilmIO DE SÃO PAUtO, aos 02 de 
estembmo de 2011, 004 da tuondaçac desça Paulo 

1000 DOEIO PREFEITO 
FERNANDO bARRANCOS CHVCRE, lcoreta000 Muomoompai 

de hubmtaçao 
ANDLRVON P011191 Sncmnbánoo Munscupal de Iostnça 
IULIO FRANCISCO XEMEVHIXI NETO, Os merudio do 000cr 

no Man ompal 
PulO nado ea 5emtcrara 00 0ovoono Mn000nopah em 22 de 

estenobro de 2011. 

DECRETO N' 57.897, DE 22 DE SETEMBRO DE 
2017 

dlcrcuartji V 1 Cc ruia ` J7 90 
1 boulezortlmn dm21000 

IOdO DOXIA Poeleniv da Munmempmo de 500 Paulo, no oso 
dos abrmbamçnus que lIme sao von Som dias por leu euvuoOa dc que 
scnnsla do provasez adnommri005ab vo or 2010 110.3012, 

O ECO ErAm 
Arr t O artmo 1 rio Sacr000 n' 41970 de II deoleeenn 

bro de 2000 utsoa asgoror 0Dm aoeguunOereol,olav. 
'Aro. 'fica declarado de smtof dode pvbluoo nos termos 

da Leme' AETS de Di dc' noveonhro de 5951 com 
alberaçzes pvuser00050, aemmuodade denominada ASSO 
CIAÇAO PEO/ETO RAIZES, CIaPI O' 10 931 02510001 
05, sndoa0a o Muonunopuo cl' 500 Pauiln 'INRI 

Aol 2' Este decreto cromara em vugom nu dar,m do soa pa' 

bicoçao 
PELFOITIXO DO MurNiV'lPlO 00500 PAIILV ezs 22 de 

setembro mlx 0001, 464 da lvrrdaçoo dessa Paulo 
IOÃO DORIA, P6500110 
ANDER900 P0611111, Seoraturuz Municipal do loosoça 
lUdO fRaNCISCO SEMEOXItil NETO 500reOarmo do Vount 

mmv Moumuompal 

Pabi'cado co semretar a do Osuermo Miou cnpol, em 00 de 
,em 

 

mhnomlnvull. 

DECRETO N' 57,898, DE 2286 SETEMBRO DE 
2017 

/ drrduza/onruçoe000 snorntor, 7 oUX 
II de rrranoo ole 2117 lAn  ultpan obre 

o liii crarrnemlO daI ncparrÇcas, pabircam 
rrouriuipund da Àdnrr mrrctaCaa Onera Aoiat 
110 oFuitdacOdt no ano de 2007 

1000 ODEIO, prelxubo do Mon000puo da 5ev Fado 11. uso 

dai aOr,  h000lsac que ltne coo ucmlenidus pom leu 

o E E REI Au 
Ar5. 'O anbuao 2' da Debato mv' 51030 do 31 de nmarçv de 

0011, itassa ougonam voun Oa teXamnces aloeraçoeo 
'Amo 2' Na oemano nounonnnrobmua mIo Nebob guie Som' 

prueoodeoper udo de 24 a 00 de deocm'nbra, enase' 

mana oonoomrmzia1050 da Ano Na,.,  que oompneende a 
pocroda do 01 de dezembro a 6 de /.bnbibc 00 organe 
do adunonms5naçoz Ouneba, os 005onguoa5000 
podereo, a meoegnmo do teor O bulureu, oroonosar o racuuoo 
conpanaadn medianre o lormsçao de dl oot bnunmao de 
rnauioiho que sa 500eea'aa paz rocpec5mvas semeaeas, 
deuando o espedoonle pane alerdu emmlc ao pubiuus 
ohedevsron boiando nsm trai de Imoe000n000coOs de roda 

onudade 
'INEI 

Vnr 2' Cabana ao au0000nd,ohles comperen Oco dos orgaoe da 

00500nn000oçao Duneta, doo Outarqamanedas landsçses provo 
deoronan a adeqaaçav dum aluo la espedidvo ao dcvpoouçOes do 
0000go 2' do 0en0055 o' 51005 de Xl de março 002011, oom o 
oova remlaçao 000lermda por n'uso deonebo 

Aos, 3' 0050 Deonoto e0000uma euro ooyum o a duna de 

p ou 6 li o uf ao 
PELPLITGEX DO MONICIPiO 00000 POVOO oco 02 de 

sateurobuo do 2011, 464r da louodaçãc de 02v I0auiO.  

lOAS IVElA PREFEITO 

PAoLO ANTONIO SPENCER VEOEL Seunnbarun Mvnuompal 

de 0e0500 
ANOEEION P0611111 000reOar o Municipal de /acnmça 
1000 IRANCISCO 10M[GHINI NETO, Se rerimuo dc Gooen 

no Munucipul 
Poblmuodo na Oconelasma da Vove000 Mumocipai em 21 de 

sebembro de 2011 

DECRETO Id' 57.899, DE 22 DE SETEMBRO DE 
2017 

/to troduri a/retaçoer nrm osnc005 n 
07124 ole O lo ao lido 227, cri 
n/041 de do do ajuctu 202007 que 

no pedOrconnnr de recolo raanatm auVectera' 

nau &lunirn lan din 0c000radizaCàc o Pance 
nau e de (cpu InicIal Oumna sem eleita 
usnca 0'dOirdon Id00019a lI/do 

hnurp0000' 57007 de O de mclv orOro de 

2017 ilr000ntujan ,r0000 bccnploc a Moonmn' 

1 pai no Vacile 

1000 00510 Pccl0000 do Mounmclpmo de Sto Faoic, no oso 
dai obr buiçõco que lhe são sonfenudao punia, 

O E E O EIA. 
Ant 1 A Tabelo 'C do Oneso la o Ocaso II unto 3ronsec do 

Oc000uo o' 50.024 te y de ag0000 de OSTI lmaartr alOeoadnc nu 

seguonra souobormoodode 

- na Tabela 'c ', (01300 de Pnou menIr em Cem Soco da 
Ccor000sçao do Ato mmi5500000, E000rd500 e lolraesmnutana do 

O na colvumo 5otu000u Musa dv Cargo, a durn0000 moamoo doo 
cargos melu5mscs àa oagaa TTtIS, 10116 e 11210 possa a sogomao 
com aeoojommnderedoçoc 

'Umnetor de O smsav Teusoca" INRI, 
II oro Omeec II, Corgos Troesler dos pomos Qozd o Eepec ii 

cO de Corojos de Prov mrme050 em Como a000 05 rrnoomenmoo da' 

cargos toOuboons as vogas OOXX, 1000 e 0150 bom neo Imoadus 
eoeeg0001e oonboromnmdoda 

aI vagas 0100 e 0610: 'Lmone pm0000rueebe em ocmuoeoc pele 
Profeubo denbrecesvcduraemonompalo porladoros de  diploma de 
zar0000parcvr' INXI, 

VI vago 01E6. 'lnvre provum coto em coromnosso polo PralcmOo, 
densos pustaduneo de diplomado nuuei ommveremtomcc' usEI 

Oro. 2' Na Tabelo 'l', Cargos da Prou moi ou nn Counmooas 

da Coondnnagac de Admuo ebraçeo e Fcounças CAF, do Vneao 
li 1 ntegn005e do Deocs5o o' 51 545 de 25 da agoveu de 2010, 
na colvona 5 m050av Nova a doo oeomrnaçec dos oaogoo reloloaos 
ai saos 11121 15205 TiTiO, 2014, 2655 e lESO, paevaa 

ougonan com oregammreiodaçoo 

'Ouroarregado de Senom000 Garomo' /NEl 
Vos 3' Ocre deomelo enlusus em o gan no dzla do soa pio 

blmooçan soreado sem oton5o a alomna 'h" dc o 0v V da a togo 

TI do De000to n' 01 557 dxi de oclenrbno de 2011 

PREFEITORA IX e,qV°olClPiO DE 500 FALIS, ,uu ii de 

sotsmbrc de 2017, 464 da lundaçao de Sac Paulo 

i000 ODEIO, PREFEITO 

PAULO ANTONIO SPONCER UL000, Osorecoumo Mu mmompol 

de heObaa 

OSDE050N l°OMINi, 5e0505a0m0 Monouupsi de luet'ça 

JUdO FEANCOSCO SEMEGHINI NETO. Sanrolaruv do 000cm 

os 01 on ompal 

Publ 0040 na Seoretamua Os Gaverno FA-11p11 em 22 de 

setembro da 2011. 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo SdCm Palolo, 62 181)- 3 

1
pvøn*aR'Eftca Página do Diário Oficial cesEsficoda pela Íeaaprersoa Oficial do Estado de Sao Paxulo em 2310912017 08m02m45, 

N5  de Sede do CerlEficodom 2FBFF231F67953761A5B98E81155C319BC912C6E 
Ticketm 263655101 . www.imprensaoficial.coaeg.be  

$810 Lb8 AU 16,141 tio, 107e0Ec 
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TRIBUNAL DE CONTAS  DO  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
                ISO 9001

  Cód.  293 F (Versão 01)

À
UNIDADE TÉCNICA DE OFÍCIOS
Senhora Supervisora

      Por ordem do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MAURICIO 

FARIA, a documentação deve alcançar e ser juntada ao processo TC 5304/2019.

                                               São Paulo, ____/____/______

                                                ALEXANDRE CORDEIRO
                                                       Chefe de Gabinete 
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