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Ao sexto dia do mês de dezembro de 2017 às 14:00h, foi realizada no Auditório da 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL (18º andar do Edifício 

Martinelli) – a Décima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo 

Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. (1) Instalação da 12ª Reunião 

Ordinária. Havendo quórum, a reunião foi instalada pelo Presidente do Conselho, 

Secretário Municipal da Habitação – SEHAB – Fernando Barrancos Chucre, que 

cumprimentou a todos registrando a presença de: Vice-Presidente do Conselho e 

Conselheiro Titular da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA – 

Secretário Eduardo de Castro, Conselheiro Suplente da Secretaria Municipal de 

Serviços e Obras – SMSO – Secretário Adjunto Luiz Ricardo Santoro, Conselheiro 10 

Suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL – Secretário 

Adjunto Marcos Camargo Campagnone, Conselheiro Suplente da Secretaria Municipal 

das Prefeituras Regionais – SMPR – Secretário Adjunto Milton Persoli, Conselheiros 

Titular e Suplente do Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU – Srª Georgina 

Helena de Freitas e Sr. Miguel Gomes Lima, Conselheira Suplente do Conselho 

Municipal de Habitação – CMH – Srª Luciana de Oliveira Royer, do Secretário Executivo 

do FMSAI Ivan Shirahama, e de técnicos convidados das Secretarias SVMA, SEHAB, 

SMSO, SMPR, SMUL, SF, e da Secretaria Executiva do FMSAI. Seguindo a pauta 

previamente encaminhada, passou-se para (2) Apresentação e Posse dos Novos 

Membros do Conselho, assinaram os termos de posse o Vice-Presidente do Conselho, 20 

Secretário Municipal do Verde e Meio Ambiente, o Conselheiro Suplente do CMPU, e o 

Conselheiro Suplente da SMPR, seguiu-se para a (3) Assinatura da Ata da 18ª 

Reunião Extraordinária pelos conselheiros que estiveram presente na ocasião. Na 

sequência foram abordados os Assuntos para Conhecimentos, iniciando pela (4) 

Posição Orçamentária e Financeira do FMSAI, foram apresentados quadros com os 

resumos da posição de execução orçamentária da Fonte 03 e posição financeira. A 

execução orçamentária apresenta no total dos programas suportados pela Fonte 03 do 

FMSAI (Urbanização de Favelas, Mananciais, Serviços Técnicos Especializados, 

Regularização Fundiária, Intervenção e Controle de Cheias, Indenização de Benfeitorias 

e Obras em Áreas de Riscos Geológicos) em 30/11/2017: R$ 424.233.000,00 30 

aprovados, R$ 351.437.635,43 Empenhados, R$ 224.766.718,88 Liquidados, R$ 

213.541.472,46 Pagos. No quadro da posição financeira em 30/11/2017 foram 

apresentados os registros dos repasses de recursos efetivados pela SABESP ao FMSAI 

em 2017 que totalizam R$ 413.121.910,84. Com os valores empenhados, pagos, 

rendimentos e cancelamentos de restos a pagar, a posição financeira do Fundo é de R$ 
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108.651.700,28. O Presidente lembrou a transferência de recursos da dotação da 

SVMA que estavam numa dotação incompatível com a execução no Fundo e foram 

repassados a SEHAB e SMSO, e do compromisso de uma possível devolução posterior. 

Na seqüência foi apresentado (5) Orçamento Readequado – Decretos de 

Suplementação foram apresentados os Decretos de Suplementação realizados para 40 

adequar as dotações do Fundo ao Plano de Investimentos aprovado, a saber: Decreto 

nº 57.861 que adequou dotações da SMSO (obras de Controle de Cheias), Decreto nº 

57.872 que adequou dotações da SMSO (Serviços Técnicos), Decreto nº 57.901 que 

adequou dotações da SMSO para intervenções de interesse da SVMA, Decreto nº 

57.907 que adequou dotações da SEHAB e transferiu recursos de dotações da SVMA 

para a SEHAB, Decreto nº 57.941 que adequou dotações da SMSO e transferiu 

recursos de dotações da SVMA para SMSO, Decreto nº 57.957 que adequou dotações 

da SMPR para viabilizar pagamentos de Despesas de Exercício Anterior (DEAs), 

Decreto nº 58.003 que adequou dotações da SEHAB. Na sequência, passou-se para (6) 

Informe da Posição da Inadimplência da PMSP com a SABESP, o Secretário 50 

Executivo lembrou que as eventuais inadimplências dos órgãos da PMSP com a 

SABESP são descontadas dos repasses e os valores ficam retidos em conta específica 

até a sua quitação. Lembrou também que em agosto a SABESP efetuou a operação de 

saque de R$16.49 milhões desta conta específica para a quitação dos débitos vencidos 

há mais de um ano, conforme Deliberação nº 14 do Comitê Gestor do Contrato. E 

informou que foi realizada uma nova reunião entre SMG, COBES, a Secretaria 

Executiva e o Presidente do Conselho Gestor do FMSAI, e estão sendo tomadas 

providências para a solução da questão, a partir do próximo exercício, os recursos para 

as contas serão carimbados auxiliando assim evitar débitos futuros, e sobre os débitos 

passados, a Secretaria Executiva irá encaminhar a lista com os débitos quitados para o 60 

reembolso. Informou ainda o valor atual da inadimplência de R$ 17.905.571,33. Em 

seguida, passou-se para (7) Orientações para a Prestação de Contas do FMSAI 

2017, foi lembrada a necessidade de prestação de contas da utilização dos recursos do 

Fundo nos moldes apresentados pela Secretaria Executiva em atendimento aos Incisos 

II e VIII do Art. 11 da Lei 14.934/2009 e aos Inciso IV e X do Art. 2º do Regimento 

Interno do Conselho Gestor, que dispõem sobre aprovação anual das contas do Fundo 

e transparência, e considerando a Portaria Conjunta Nº1/SMG-SMIT/2017, que dispôs 

sobre os processos administrativos que devem ser autuados no Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI. Foi apontada a importância de ter um técnico responsável pela 

prestação de contas em cada Secretaria Executora. Foi informado ainda que as 70 
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intervenções com recursos do Fundo serão adicionadas em mapa digital, que será 

alimentado periodicamente conforme ocorrerem as liquidações, trazendo maior 

transparência e eficiência nas prestações de contas. Passou-se então para os 

Assuntos para Apreciação e Deliberação, iniciando pela (8) Apreciação e 

Deliberação das Autorizações “Ad Referendum” – Resolução nº 57 Foi apresentada 

a Minuta da Resolução que aprova as autorizações realizadas pelo Presidente do 

Conselho para atender demandas urgentes, acompanhada de Nota Técnica explicativa, 

que esclarece as três autorizações efetivadas no período. A primeira autorização se 

trata de adequação em dotação orçamentária da SMPR para pagamento de DEAs de 

medições de 2016 de obras já integrantes do Plano de Investimentos aprovado na 80 

Resolução nº 56, conforme detalhado no Processo SEI nº 6012.2017/0000743-4. A 

segunda autorização foi para a inclusão do item “Desapropriação Viela da Paz/ João 

Caiaffa” no valor de R$ 86.941,50 no Plano de Investimentos do FMSAI, tendo em vista 

necessidade de atender ação judicial e considerando um saldo suficiente para 

atendimento, conforme detalhado no Processo SEI nº 6014.2017/0000465-7. A terceira 

autorização foi para a inclusão do empreendimento “Heliópolis/ SABESP 2” no valor de 

R$ 3.500.000,00 no Plano de Investimentos do FMSAI e remanejamento de recursos 

entre dotações para atender as demandas de novembro, o empreendimento em 

questão já integrou Planos de Investimentos no passado e substituiu outro contrato no 

Heliópolis, conforme detalhado no Processo SEI nº 6014.2017/0000098-8. Passou-se 90 

para deliberação, as autorizações “ad referendum” foram aprovadas por 

unanimidade na forma da Resolução nº 57. Na sequência passou-se para (9) 

Apreciação e Deliberação das Modificações do Plano de Investimentos 

autorizadas Ad Referendum do Conselho. Foi lembrada a data limite de oito de 

dezembro para a efetuação dos empenhos, e considerando que a reunião estava 

agendada para o dia seis, não haveria tempo hábil para as Secretarias efetuarem os 

empenhos. Como a Secretaria Executiva já havia recebido e analisado as necessidades 

de adequações ao Plano de Investimentos das Secretarias Executoras, foi sugerido que 

o Presidente do Conselho aprovasse “Ad Referendum” tais adequações para ganhar 

tempo para as Secretarias efetuarem os empenhos. O Despacho autorizatório foi 100 

publicado no mesmo dia da Reunião. A modificação do Plano considera ainda a 

utilização do superávit não utilizado, no valor de dez milhões, que suplementou R$ R$ 

7.941.356,28 para a SEHAB e R$ 2.058.643,72 para a SMPR. Considerou ainda a 

disponibilização de R$ 6.696.275,07 da SMSO para a SEHAB. O Presidente do 

Conselho aponta que os recursos foram destinados à SEHAB uma vez que esta tinha 
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condição de executar tais intervenções nos meses de novembro e dezembro. A 

Secretaria Executiva elaborou uma nota técnica que resumiu todas as necessidades 

apresentadas. Foi lembrado que as liquidações das Despesas de Exercícios anteriores 

estão condicionadas ao atendimento da legislação específica para tal, como a 

apresentação da documentação de ratificação destes. Foi apresentada a configuração 110 

do Plano Modificado: a) SEHAB no montante de R$ 233.143.333,93 sendo R$ 

70.539.544,47 para Urbanização de Favelas, R$ 29.719.151,31 para Mananciais, R$ 

11.515.187,02 para Regularização Fundiária, R$ 21.103.139,99 para Serviços Técnicos 

em Urbanização de Favelas, R$ 11.911.005,56 para Serviços Técnicos em Mananciais, 

R$ 24.723.420,00 em Serviços Técnicos em Regularização Fundiária, R$ 80.000,00 

para Indenização por Benfeitorias em Urbanização de Favelas, R$ 700.000,00 para 

Indenizações por Benfeitorias em Regularização Fundiária, R$ 4.262.868,60 em 

Construção de Unidades Habitacionais - Aquisição de Áreas e R$ 58.589.016,98 em 

Construção de Unidades Habitacionais – Serviços e Obras – para Aporte no Casa da 

Família; b) para SMSO o montante de R$ 176.031.022,35, sendo: R$ 64.318.166,16 120 

para obras em Intervenções de Controle de Cheias, R$ 37.309.552,63 para Canalização 

do Córrego Ponte Baixa, R$ 325.684,00 para DEA da Canalização do Córrego do Ponte 

Baixa, R$ 36.132.867,99 para Serviços Técnicos Especializados, R$ 34.457.321,21 

para Aquisição de Áreas e R$ 3.487.430,36 para Indenizações de Benfeitorias; c) para 

a SMPR o montante de R$ 22.058.643,72 sendo R$ 5.867.269,00 para Intervenções 

de Controle de Cheias, R$ 7.373.585,53 para obras em Áreas de Riscos Geológicos, e 

R$ 1.424.811,13 para Serviços técnicos Especializados, R$ 3.103.729,59 para 

Despesas de Exercício Anterior em Intervenções de Controle de Cheias, e R$ 

4.289.248,47 para Despesas de Exercício Anterior de obras em Áreas de Riscos 

Geológicos; e d) para SVMA o montante de R$ 3.000.000,00, para a Implantação do 130 

Parque dos Búfalos. O Plano de Investimentos Modificado totaliza R$ R$ 

434.233.000,00. Passada para deliberação foi aprovada por unanimidade a 

autorização do Plano de Investimentos Modificado do FMSAI fonte 03 para 2017 

na forma da Resolução nº 58. Na sequência passou-se para (10) Apreciação e 

Deliberação do Plano de Investimentos – FMSAI 2018 Foi lembrado o histórico das 

deliberações do Conselho, em outros exercícios, usualmente se fez necessário aprovar 

“Ad Referendum” a utilização de recursos para cobrir o primeiro trimestre, uma vez que 

a primeira reunião tradicionalmente ocorria em março e era necessário dar continuidade 

aos empreendimentos em andamento. Com essa consideração, foi solicitado às 

Secretarias Executoras que encaminhassem uma proposta de Plano de Investimentos 140 
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de 2018 tendo em vista a continuidade das intervenções e os valores apontados para a 

Lei Orçamentária Anual. Antes da reunião os Conselheiros levantaram a questão da 

utilização do saldo não utilizado nos empreendimentos aprovados no exercício de 2017, 

sendo assim necessário incluir um novo Inciso na Minuta de Resolução proposta. O 

Secretário Adjunto da SMSO aponta que esta questão foi levantada principalmente para 

atender aos projetos para a SVMA que estão em processo licitatório e não serão 

liquidados em 2017, e gerarão um superávit para o próximo exercício. O Secretário 

Adjunto das Prefeituras Regionais aponta que o entendimento da Fazenda é que se 

houver a deliberação do Conselho Gestor é possível essa suplementação. A 

Conselheira Suplente do CMH pergunta qual o montante estimado e para quais obras e 150 

Secretarias. A assessora da SVMA, srª. Tamires Oliveira, aponta que seriam três 

milhões para o Parque dos Búfalos e cinco milhões e meio para os projetos da SVMA 

que SMSO irá executar por conta da inviabilidade orçamentária deste exercício. O 

presidente aponta que tal deliberação é para garantir a execução de obras já aprovadas 

em reuniões anteriores no próximo exercício. O Secretário Adjunto da SMSO apresenta 

como exemplo as desapropriações, cujos processos estão tramitando na justiça. É 

informado que será inserido um novo Inciso na Resolução para atender o solicitado. É 

apresentada então a proposta de Plano de Investimentos consolidada a partir das 

demandas encaminhadas pelas Secretarias Executoras à Secretaria Executiva do 

FMSAI de acordo com os valores encaminhados para a LOA, ficando com a seguinte 160 

configuração: a) SEHAB no montante de R$ 183.501.898,18 sendo R$ 17.423.956,80 

para Urbanização de Favelas, R$ 44.312.900,00 para Mananciais, R$ 42.280.000,00 

para Construção de Unidades Habitacionais, R$ 12.130.561,07 para Serviços Técnicos 

em Mananciais, R$22.594.340,41 em Serviços Técnicos em Construção de Unidades 

Habitacionais, R$ 34.760.139,90 em Serviços Técnicos em Regularização Fundiária, e 

R$ 10.000.000,00 em Construção de Unidades Habitacionais - Aquisição de Áreas; b) 

para SMSO o montante de R$ 180.406.171,00, sendo: R$ 112.829.524,00 para obras 

em Intervenções no Sistema de Drenagem, R$ 30.093.687,00 para Serviços Técnicos 

Especializados em Intervenções no Sistema de Drenagem, R$ 803.760,00 para 

Indenizações de Benfeitorias, R$ 36.679.200,00 para Aquisição de Áreas; c) para a 170 

SMPR o montante de R$ 18.507.036,29, sendo R$ 4.464.626,77 para Intervenções no 

Sistema de Drenagem, e R$ 14.042.409,52 para obras em Áreas de Riscos Geológicos, 

o restante do valor do orçamento da SMPR será definido oportunamente e d) para 

SVMA o montante de R$ 35.451.394,58, sendo R$ 9.026.146,95 para Ampliação, 

Reforma e Requalificação de Parques, R$ 19.700.155,58 para obras de Construção de 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE  

SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI 

Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do FMSAI 

 6 

 

Parques, e 6.725.092,05 para Desapropriação para Construção de Parques. O Plano de 

Investimentos para o exercício 2018 totaliza R$ 417.866.500,05. O Presidente do 

Conselho lembrou a questão das Emendas Parlamentares no orçamento do FMSAI, que 

abrem um precedente e retiram do Conselho a atribuição de determinar a destinação 

dos recursos, e apontou que a questão foi levada à Câmara, respeitando o Poder 180 

Legislativo, mas deixando clara a soberania do Conselho. O Secretário Adjunto da 

SMPR apontou que a questão foi também foi levantada pela Secretária Adjunta da 

Fazenda na última reunião do FUNDURB. O assessor da SMUL, Sr. Marcos Palermo, 

aponta que se as ações estiverem alinhadas com as intervenções e Programas do 

Comitê Gestor dos 13% estariam mais seguras. O Secretário Executivo informa que foi 

solicitado no último dia 23 um Parecer Jurídico à PGM pela Assessoria Técnica Jurídica 

da SEHAB. A Conselheira Suplente do CMH agradece a intervenção do Presidente do 

Conselho junto à Câmara, e solicita ao Secretário da Habitação que para o FMH se 

tomem o mesmo cuidado da listagem das obras e transparência que a Secretaria do 

FMSAI se preocupa, trazendo assim uma maior transparência, maior governância e 190 

uma defesa dos Planos de Investimento aprovados pelos Conselhos, e discorda um 

pouco em relação da necessidade de alinhamento com os Programas citados pelo 

assessor da SMUL, uma vez que são diferentes o Plano de Investimento da SABESP e 

a utilização dos recursos oriundos do Contrato, que vêm para aportar recursos de 

acordo com as necessidades do município e deliberadas pelos Conselhos, como 

atendimento do débito habitacional, não necessariamente nos mesmos Programas 

citados que a SABESP já tem obrigação de executar. O assessor de SMUL aponta que 

seria só uma otimização da utilização de recursos, não tirando a soberania do 

Conselho.  O Presidente do Conselho agradece as colocações que irão reforçar a tese 

inicial. A Conselheira Suplente do CMH questiona se o valor apresentado para o Plano 200 

de 2018 terá alteração com o Inciso a ser adicionado, uma vez que os valores não 

utilizados passariam para o próximo exercício. É afirmado que sim, sendo necessária 

uma suplementação dos valores não utilizados, que configurarão um superávit, que será 

apresentada em reunião futura, num novo Plano de Investimento Modificado. O 

Secretário Executivo lembra os Incisos da Minuta: que a liberação de recursos estará 

condicionada a apresentação e conformidade do material apresentado à Secretaria 

Executiva do Fundo, que as Secretarias Executoras que são responsáveis pelo 

acompanhamento das obras, que o Presidente do Conselho pode aprovar 

remanejamentos entre intervenções de um mesmo programa, e o novo inciso que 

possibilita a suplementação por superávit de valores não utilizados em 2017 para 210 
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atender intervenções já aprovadas. Passado para deliberação foi aprovado por 

unanimidade o Plano de Investimentos do FMSAI fonte 03 para 2018 na forma da 

Resolução nº 59. O Presidente do Conselho trouxe um assunto extra-pauta para 

adiantar aos Conselheiros, explicou que foram realizados estudos e reuniões com a 

Secretaria da Fazenda, COHAB, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para um 

novo modelo de utilização do FMSAI para realização dos Aportes no Minha Casa Minha 

Vida. Este assunto será apresentado com maiores detalhes e tratado em Reunião 

Extraordinária a ser agendada. Nada mais a discutir, a reunião é encerrada pelo 

Presidente do Conselho, Secretário de Habitação Fernando Barrancos Chucre, que 

agradece a presença de todos. 220 
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