
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal do Desenvolvimento do Trânsito - FMDT 

ATA n!! FMDT- 004/2017, de 06 de junho de 2017. 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na sa la 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-natos do Conselho-Diretor do 

Fundo Municipal do Desenvolvimento do Trânsito- FMDT, criado pela Lei municipal nº 14.488, de 

19 de julho de 2007, regulamentado pelo Decreto municipal nº 49.399, de 11 de abri l 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 08h00 por ato do Presidente do Conselho, SÉRGIO HENRIQUE PASSOS 

AVELLEDA, Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes. Igualmente presente à reunião, os 

seguintes membros-natos: CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda; EDSON CARAM, Diretor 

do Departamento de Operação do Sistema Viário- DSV; LUIZ EDUARDO FERRUCCI, Representante 

da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes; JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO, Diretor 

Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego e JOSÉ ROBERTO ROSAS JUNIOR, Representante 

da Companhia de Engenharia de Tráfego (Secretário-Geral deste Conselho-Diretor). 

Participaram ainda da reunião, os convidados: MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário 

Municipal de Serviços e Obras; JABS CRES MAIA SANTOS, representante da Secretaria Municipal de 

Governo; LUIZ RICARDO SANTORO, representante da Secretaria Municipal de Serviços e Obras; 

MARCOS SCARPI COSTA, representante da Secretaria Municipal de Serviços e Obras; CLAYTON 

CARLOS DO CARMO, representante da Secretaria Municipal de Serviços e Obras; ROBERT 

MCDONNELL, representante da Secretaria Municipal da Fazenda; LARISSA DE JESUS MARTINS, 
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representante da Secretaria Municipal da Fazenda; GABRIEL PICAVEA TORRES, membro suplente do 

Conselho Fiscal do FMDT e representante da Secretária Municipal de Gestão e CAROLINA VILELA 

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

Transportes. 

Iniciados os trabalhos, o Presidente promoveu a leitura da pauta previamente agendada. 

Primeiramente, foi esclarecido que o percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito 

arrecadadas é transferido automaticamente pelo agente arrecadador (banco) para a conta do Fundo 

Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET, quando do pagamento da infração de 

trânsito pelo contribuinte. Referido fundo, de âmbito nacional é destinado à segurança e educação 

de trânsito, nos termos do parágrafo único do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, 

respeitando-se a Resolução CONTRAN nº 638, de 30 de novembro de 2016. Em relação aos valores 

recebidos com o pagamento de multas de trânsito inscritas em dívida ativa, foi esclarecido que, os 

valores destinados ao FUNSET não são repassados automaticamente, em função de deficiência do 

sistema; nesse sentido, foi esclarecido também que tal pendência está sendo tratada no âmbito das 

Secretarias Municipais da Justiça e da Fazenda. 

Ato contínuo, o Presidente do Conselho-Diretor assinou o ofício nº FMDT- 001/2017, de 

16 de maio de 2017, endereçado ao Presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São 

Paulo, que esclarece a disponibilidade do demonstrativo da receita arrecadada e das despesas 

(destinação de recursos), atualizado até o exercício de 2016, referente ao FMDT, disponível na rede 

internacional de computadores (http: I /www4.prefeitura.sp.gov.br/fmdt/transparencia/), 

cumprindo-se assim o disposto no § 2º do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Ato contínuo, o Presidente do Conselho-Diretor assinou a Resolução nº FMDT- 001, de 07 

de abril de 2017, que dispõe sobre o arbitramento de gratificações aos componentes das Juntas 

Administrativas de Recursos de Infração- JARI, do Departamento de Operação do Sistema Viário

DSV, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, 

cujo projeto foi deliberado e aprovado pelos membros deste Conselho-Diretor, nos termos 

aprovados na ata da reunião realizada em 02 de maio de 2017. 

Na sequência, o membro-nato LUIZ EDUARDO FERRUCCI apresentou o fluxo de receitas e 

despesas realizados pelo FMDT no primeiro quadrimestre deste ano. Durante a apresentação, foi 

esclarecido aos presentes sobre a aplicação do artigo 76-B dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias (Constituição Federal, de OS de outubro de 1988 e posteriores alterações}, que permite 

a desvinculação, de até 30% (trinta por cento), dos recursos do FMDT, até 31 de dezembro de 2023~ 
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Igualmente, durante a apresentação foi esclarecido que o orçamento aprovado para o presente 

exercício, com recursos do FMDT, foi de aproximadamente um bilhão de reais e que a previsão de 

arrecadação está em um bilhão e oitocentos milhões de reais; nesse sentido, o Presidente do 

Conselho-Diretor ressa ltou que o pedido de suplementação de créditos orçamentários poderá ser 

realizado à Secretaria Municipal da Fazenda, mediante a apresentação de projetos a serem 

deliberados e aprovados pelo próprio Conselho-Diretor, observando-se as legislações pertinentes e 

vigentes. 

Em seguida, o convidado Marcos Rodrigues Penido, Secretário Municipal de Serviços e 

Obras, apresentou o Plano de Aplicação Anual da SMSO para o exercício de 2017, envolvendo 

recursos do FMDT. O plano envolve a aplicação dos recursos do FMDT com projetos de mobilidade 

urbana, em especial: corredores e terminais de ônibus, serviços viários em geral e aquisição de áreas 

para a realização das obras em epígrafe, tota lizando R$ 179.510.526,00 (cento e setenta e nove 

milhões, quinhentos e dez mil e quinhentos e vinte e seis reais). A apresentação, em power-point, 

foi entregue ao Secretário-Geral do FMDT para repasse, eletronicamente, aos demais membros 

deste Conselho-Diretor. 

Em relação à apresentação da SMSO, o Presidente do Conselho-Diretor questionou sobre 

a possibilidade da inclusão dos projetos que atenderão à mobilidade da área 40, região de São 

Miguel Paulista (zona leste da cidade) e sobre a continuação da ciclovia na Avenida lnajar de Souza 

(zona norte da cidade), inclusive, esclarecendo sobre as exigências impostas pela Lei municipal nº 

14.126, de 6 de fevereiro, que dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário; bem como, sobre o 

Corredor 'Radial Leste' - Trechos 1, 2 e 3, em relação ao desenvolvimento dos estudos sobre a 

viabilidade de execução por meio de parceria Público-Privada (PPP). Nesse mote, o Secretário da 

SMSO esclareceu sobre a viabilidade da inclusão dos projetos referentes à "área 40", continuação 

da ciclovia e a retirada da contratação dos projetos do Corredor Radial para maiores estudos sobre 

a melhor forma de contratação. 

Isto posto, deliberou-se que a SMSO formalizará o encaminhamento da apresentação 

atualizada com a respectiva liberação dos recursos, com as devidas movimentações orçamentárias, 

por meio de Processo SEI (Sistema Eletrônico de Informações), se comprometendo a avaliar a 

execução dos projetos e obras, junto a este Conselho-Diretor, a cada sessenta dias. 

O Presidente do Conselho Diretor esclareceu que irá avaliar o pleito j unto à Assessoria 

Jurídica e à Secretaria da Fazenda, ainda nesta semana, com possibilidade de convocação de reunião 
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Em relação ao projeto de lei que pretende regulamentar a aplicação do FMDT, o Presidente 

do Conselho-Diretor esclareceu que a proposta ainda está suspensa, até que seja conhecida a 

decisão do recurso interposto à decisão judicial, que determinou restrições à aplicação dos recursos 

do FMDT, cuja previsão para o julgamento em maio foi postergada pelo juízo, sem previsão para a 

revisão da decisão judicial. 

O Presidente do Conselho-Diretor convocou os demais membros-natos para a próxima 

reunião ordinária, que acontecerá na terça-feira, 4 de julho do corrente, nos mesmos local e horário 

das reuniões realizadas, cuja pauta deverá ser encaminhada ao Secretário deste Conselho-Diretor 

com antecedência de sete dias, contados da data da reunião agendada. 

Nada mais havendo a ser tratado, às lOhOO, 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 deste Conselho-Diretor, lavrei esta 

ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e Secretário presentes na reunião de sua 

leitura. 

Cidade de São Paulo, 06 de junho de 2 17. 

( aurm/d) 

PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL 
Vice-Presidente do Conselho Diretor 

FERRUCCI 
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Membro-Nato 

VITOR LEVY CASTEX AL Y 

Membro-Nato 
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EDSON CARAM 
Membro-Nato 

( tmfmld ) 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 
Membro-Nato 
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