
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal do Desenvolvimento do Trânsito- FMDT 

!"UII00-
00~~ DOT 

. eo.. · -· 
Ata n!! FMDT- 001/2017, de 16 de março de 2017. 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala de reuniões 

da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, sita na Rua Barão de _.\ ,: , 

ltapetininga, nº 18, 14º andar, São Paulo/SP, os membros integrantes do Conselho-Diretor do Fundo lY ...... 
Municipal do Desenvolvimento do Trânsito- FMDT, criado pela Lei Municipal nº 14.488, de 19 de julho de 

2007, regulamenta do pelo Decreto Municipal nº 49.399, de 11 de abril de 2008, observando-se as alterações 

do Decreto Municipal nº 51.877, de 22 de outubro de 2010. 

Os membros que compõem o Conselho Diretor do FMDT foram nomeados por ato do Prefeito de 

São Paulo, por meio da Portaria nº 53, de 03 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da cidade de São 

Paulo nº 62, página 43, de 04 de março de 2017. 

Com a maioria dos membros que compõem o presente Conselho Diretor, a reunião foi oficialmente 

iniciada às 17h30 por ato do Presidente do Conselho, S~RGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA, Secretário 

Municipal de Mobilidade e Transportes. Igualmente presente à reunião, o Vice-Presidente do Conselho, 

PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL, Secretário Municipal de Gestão; acompanhado dos seguintes membros

natos: EDSON CARAN, Diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário- DSV; JOÃO OCTAVIANO 

MACHADO NETO, Diretor Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego; LUIZ EDUARDO FERRUCCI, 

Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; VITOR LEVY CASTEX ALY, Representante 

da Secretaria Municipal de Serviços e Obras; ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA, Representante da Secretaria do 

Governo Municipal e JOS~ ROBERTO ROSAS JUNIOR, Representante da Companhia de Engenharia de Tráfego, 

neste ato nomeado Secretário-Geral do Conse lho. 

Participaram ainda da reunião, os convidados : LUIS FELIPE V. ARELLANO, representante da 

Secretaria Municipal da Fazenda; JABS CRES, representante da Secretaria Municipal de Governo; JOÃO 

MANOEL S. BARROS, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e CAROLINA VILELA 

SANTORO DE CASTRO VIANNA JACOB, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. 

Iniciados os trabalhos, o Presidente promoveu a apresentação de todos os membros do Conselho

Diretor e, em razão de ser a primeira reunião da atual gestão, deliberou sobre a condução e governança dos 

trabalhos. Neste sentido, acordou-se que as reuniões, deste Conselho-Diretor, acontecerão, em principio, no 

mesmo local, às primeiras terças-feiras do mês, às 08h00; programando a próxima reunião para o dia 04 

(quatro) de abril do corrente. Igualmente, estabeleceu-se que todos os membros interessados deverão 
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encaminhar, via Secretário-Geral do Conselho, com antecedência mínima de uma semana, as respectivas 

pautas para a discussão da reunião iminente. Trespassada a palavra aos membros da reunião, o convidado 

JOÃO MANOEL S. BARROS, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes repassou aos 

demais presentes na reunião, uma cópia, atualizada em 28 de fevereiro do corrente, do programa de 

atividades orçamentárias e realização financeira do FMDT, apresentando-se os orçamentos: aprovado, 

disponível e realizado. Da mesma forma, todos os presentes receberam cópias f ísicas da legislação municipal 

que instituiu e regulamentou o FMDT e, por meio eletrônico, receberam, do Secretário-Geral do Conselho, 

cópias da Resolução do CONTRAN n2 638, de 30 de novembro de 2016 e minuta do Projeto de Lei para 

alteração da Lei municipal n2 14.488 de 19 de julho de 2007, que instituiu o FMDT. 

Em relação ao Projeto de Lei, o Presidente do Conselho esclareceu que a execução financeira do 

FMDT está sub judice, em razão de decisão judicial exarada no segundo semestre do ano de 2016, pelo Poder 

Judiciário do Estado de São Paulo, que limitou a aplicação dos recursos do FMDT; e.g., o custeio das despesas 

com pessoal, em especial dos agentes que atuam na fiscalização de trânsito da cidade. Durante a discussão 

processual, o Conselho Nacional do Trânsito (CONTRAN) expediu a Resolução n2 638, de 30 de novembro de 

2016, que trouxe especificidades sobre a interpretação da destinação dos recursos com multas de trânsito, 

trazendo maior determinação e clareza para a interpretação do artigo 320 da Lei federal n2 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, em especial, destinando os recursos oriundos 

da aplicação de multas de trânsito, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, 

policiamento, fiscalização e educação de trânsito. No entanto, referida Resolução não foi considerada pela 

Juíza na sentença. 

Assim, para que a prefeitura de São Paulo aplique as prescrições da resolução em epígrafe com 

maior respaldo legal e atendendo as razões jurisdicionais, o presente Conselho proporá uma minuta de 

Projeto de Lei para a aplicação dos recursos do FMDT, nos termos propostos pelo Conselho Nacional do 

Trânsito e alterando o atual dispositivo legal municipal que instituiu o FMDT. Sobre o tema, o membro nato 

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO defendeu a possibilidade dos recursos serem aplicados com despesas de 

pessoal, em especial custeando-se os agentes de trânsito que realizam a fiscalização e a educação de trânsito; 

esclarecendo que a Companhia de Engenharia de Tráfego realiza serviços à prefeitura da cidade como várias 

outras empresas e contratos públicos que terceirizam os serviços e recebem por tais atividades, inclusive 

para o pagamento de seus funcionários. Esclarecendo a decisão judicial que restringiu a aplicação dos 

recursos do FMDT com despesas de pessoal, o Vice-Presidente do Conselho, PAULO ANTONIO SPENCER 

UEBEL, afirmou que a restrição ao custeio da folha de pagamento, pelo menos em relação à interpretação 

da decisão judicial, acontece para se evitar que a folha de pagamento dos funcionários estejam vinculados 

apenas à arrecadação com as autuações, d~vendo o ente público respaldar-se em recursos do próprio 
I 

tesouro para a solver tais despesas. Diante da
1
decisão ju risdicional vigente e dos recursos judiciais ainda em ('p 

trâmite, o Presidente do Conselho afirmou que as deliberações para a aplicação dos recursos do FMDT 
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deverão ser concentradas nas destinações legais e regulamentares vigentes e pertinentes e que não estão 

explicitamente restringidas pela decisão em voga. 

Ainda sobre os orçamentos apresentados no programa de atividades orçamentárias e realização 

financeira do FMDT, o Secretário-Geral do Conselho, JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR denotou que, embora a 

destinação do Código de Trânsito Brasileiro e todas as legislações municipais, que instituíram e 

regulamentaram o FMDT, denotam o custeio e o investimento em projetos e programas com a educação no 

trânsito como destinação dos recursos, a discriminação das fontes destinos dos recursos não apresenta o 

item 'Educação de Trânsito', dentre as dezesseis fontes orçamentárias (atividades/ projetos) declaradas no 

orçamento e sugere que seja apresentada proposta para que a fonte "educação no trânsito" seja acrescida 

aos próximos orçamentos. Nesse sentido, o Vice-Presidente do Conselho, PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL, 

explicou que a proposta poderá ser encaminhada para os orçamentos dos próximos exercícios, haja vista 

que, para o ano de 2017, o orçamento vigente já está aprovado sem o destaque da fonte exclusiva para a 

educação de trânsito. Ainda sobre o tema, o Presidente do Conselho, SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA, 

deliberou que os projetos com educação de trânsito e todos os demais projetos e atividades que tenham 

interesse e aptidão legal para o emprego dos recursos do FMDT deverão ser encaminhados pelos membros 

natos para deliberação e governança dos recursos, inclusive, afirmou que o próprio Prefeito de São Paulo 

apresentou interesse na aplicação dos recursos do FMDT em campanhas, promovidas em grandes mídias, 

voltadas para a educação de trânsito e preservação de vidas. 

Por fim, o Presidente solicitou que, para as próximas reuniões seja atualizado e apresentado o 

quadro geral da execução financeira do FMDT. 

Nada mais havendo a ser tratado, às 18h50, o Presidente do Conselho , após a assinatura de todos 

os participantes da reunião em lista de comparecimento, declarou a reunião encerrada. Para constar, eu, 

JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR, Secretário-Geral do Conselho, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, vai 

assinada pelo Presidente e Secretário presentes na reunião de sua leitura. 
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CAIO MEGALE 

Membro-Nato 
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VITOR LEVY CASTEX AL Y 
Membro-Nato 

EDSON CARAM 
Membro-Nato 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 
Membro-Nato 
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