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RESOLUÇÃO nº 41, de 26 de outubro de 2016 

 

Aprova a prestação de contas, complementar e parcial, do Fundo 

Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI do 

exercício 2014 e dá outras providências.  

 

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, nos termos 

do inciso II do Art. 11º da Lei Municipal nº 14.934/2009, na forma estabelecida em seu 

Regimento Interno, 

CONSIDERANDO a aprovação parcial da prestação de contas do FMSAI, referente ao período 

de 01/01/2014 a 31/12/2014 conforme Resolução nº 30 de 31 de março de 2016. 

CONSIDERANDO a apresentação pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – 

COHAB-SP de prestação de contas, parcial, dos investimentos e serviços realizados com os 

recursos do FMSAI repassados em 2014 por meio do processo administrativo nº 2014-

0.218.908-3, para aquisição de áreas e serviços técnicos especializados, 

CONSIDERANDO a Nota Técnica elaborada pela Secretaria Executiva do FMSAI integrante 

do processo administrativo nº 2015-0.188.801-0, na qual está demonstrada a compatibilidade 

entre a aplicação dos recursos repassados e o Plano de Investimentos aprovado, em 

conformidade com a Lei Municipal nº 14.934/09, 

 
RESOLVE: 
 
I – Aprovar a prestação de contas do FMSAI, complementar e parcial, referente aos recursos 

repassados à COHAB através do processo administrativo nº 2015-0.188.801-0 no período de 

01/01/2014 a 31/12/2014, resultando na aplicação de R$ 89.100.837,42, conforme Nota Técnica 

da Secretaria Executiva do FMSAI anexa. 

 

II – Estabelecer o prazo de 10 (dez) dias para a Companhia Metropolitana de Habitação de São 

Paulo – COHAB-SP apresentar proposta de utilização ou comprovante de devolução ao FMSAI 

dos recursos remanescentes no valor de R$ 434.645,94. 

 

II – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 26 de outubro de 2016 

 
JOÃO SETTE WHITAKER FERREIRA 

Secretário Municipal de Habitação 
Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento  
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