
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito- FMDT 

fUNOO MUNCPAL 
ooo:,~Jmo 

· ~Oirt101 • 

ATA nº FMDT - 025/2018, de 22 de novembro de 2018. 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 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-natos do Conselho-Diretor 

do Fundo Municipal de Desenvolvimento de 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 abril de 2008, 

observando-se as alterações do Decreto municipal nº 58.440, de 28 de setembro de 2018. 

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

Prefeito de São Paulo, por meio da Portaria nº 884, de 19 de outubro de 2018. 

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

ordinária foi oficialmente iniciada às 19h00, por ato do Presidente do Conselho. Igualmente, 

presentes à reunião os seguintes membros-natos: CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda; 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA, representante da Secretaria do Governo Municipal; CESAR ANGEL 

BOFFA DE AZEVEDO e MALDE MARIA VILAS BOAS, ambos representantes da Secretaria Municipal 

de Gestão. 

Assinaram ainda a lista de presença desta reunião, os convidados: JOSÉ ROBERTO ROSAS 

JUNIOR, representante da Companhia de Engenharia de Tráfego; FRANCISCO ALBERTO AIRES 

MESQUITA, representante da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e LUCILENE OS HI RO 

CORRÊA, representante da Secretaria Municipal da Fazenda. 

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

Considerando-se ser a primeira reunião com a composição disposta pela Portaria nº 884, de 19 de 

outubro de 2018 e nos termos do art. 7º, § 3º do Decreto municipal nº 58.440, de 28 de setembro 

de 2018, nomeou o membro-nato FÁBIO AUGUSTO MARTINS LEPIQUE, representante da Secretaria 

do Governo Municipal como Secretário-Executivo deste Conselho-Diretor. 
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O Presidente solicitou a revisão dos valores autorizados na última reunião ordinária, 

referentes ao repasse à empresa SPTrans. Dessa forma, reduzindo-se o montante original para R$ 

17.268.223,51 (dezessete milhões, duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e 

cinquenta e um centavos), para serem empregados na ampliação, reforma e requalificação de 

corredores de ônibus. Esclareceu-se que as dotações sofrerão a contrapartida de recursos 

originalmente previstos para as atividades: 87.10.26.453.3009.1096-44905100-08- Acessibilidade, 

Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus (R$ 2.640.785,00) e 

87.10.14.422.3009.4657-33903900-08 - Ações de Educação de Trânsito (R$ 11.286.354,25) e o 

saldo do balanço de arrecadação do FMDT (R$ 3.341.084,26). Deliberada a pauta entre os 

Conselheiros presentes, o repasse foi autorizado por unanimidade. 

Igualmente, na sequência, o Presidente solicitou a deliberação de repasse para a 

manutenção e operação do controle e fiscalização de tráfego, referente ao contrato de radares sob 

a gestão da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, no montante de R$ 4.088.037,10 

(quatro milhões, oitenta e oito mil, trinta e sete reais e dez centavos), para o aporte contratual até 

o final do presente exercício. Deliberada a pauta entre os Conselheiros presentes, o repasse foi 

autorizado por unanimidade. 

Ato contínuo, o Presidente comunicou que a Companhia de Engenharia de Tráfego solicitou 

a reprogramação de dotações do Contrato nº 001/18, no valor de R$ 11.661.545,00 (onze milhões, 

seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), formalizando a operação no 

Processo - SEI, sob o protocolo nº 6020.2018/0002928-0. Esclareceu-se que se trata de 

reprogramação entre recursos de investimento e custeio e não haverá alteração dos valores totais 

já repassados pelo FMDT. Deliberada a pauta entre os Conselheiros presentes, a reprogramação foi 

autorizada por unanimidade, observando-se as formalidades legais e regulamentares necessárias 

para a reprogramação orçamentária. 

Por fim, o Presidente informou que a Companhia de Engenharia de Tráfego solicitou ainda 

um aporte no referido contrato, para serviços de engenharia de tráfego, num montante de R$ 

60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), para o fechamento do balancete no presente exercício. 

Em deliberação, os Conselheiros presentes à reunião, por unanimidade, decidiram que o pedido 

deve ser formalizado à Junta Orçamentário-Financeira, considerando-se que não há recursos 

disponíveis no balanço do FMDT. 

Na sequência, já com as devidas alterações nas expectativas de receitas, foi aprovado o 

balancete (receitas e despesas) do FMDT, conforme quadro demonstrativo: 
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FMDT 
Proposta Orçamentária - 2018 

R$ milhões 

DESCRIÇÃO i· VALOR VALOR VALOR 
' REVISÃO 1 I INICIAL ATUAL 
I 

Receita Bruta (Estimada) 1.981 1.783 1.884 

Desvinculação de 30% -594 -535 -565 

Superávit Financeiro 193 193 193 

Superávit Financeiro Reconhecido 87 87 

Receita Uquida 1.580 1.528 1.599 

CET 816 816 816 

SPTRANS- Projetos e Requalificação de Corredores e 
32 51,9 62,9 

Terminais de Ônibus 

SMT - Fiscalização Eletrônica, Convênio com Polícia Militar e 
246 246 246 

Contratos de informática (Prodam/Prodesp) 

SMPR- Programa Asfalto Novo- Fase I 187 187 187 

SMPR- Programa Asfalto Novo - Fase 11 115 115 115 

SMPR- Recape Parelheiros 5 5 5 

SM PR - Programa Tapa -Buracos 120 120 120 

SIURB- Obras em Corredores, Terminais e Obras de Arte 
35 39,3 39,3 

(pontes e viadutos) 

Secretaria da Fazenda - Contrato dos Correios 4 4 4 

SECOM -Campanhas referente a educação de trânsito 20 5,6 0,0 

TOTAL DE DESPESAS 1.580 1.590 1.595 

SALDO ORÇAMENTÁRIO o 4 
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Nada mais havendo a ser tratado, às 21h00, 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-Executivo (ad hoc), lavrei esta ata que, 

após lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros. 

Cidade de São Paulo, 22 de novem 

lO R 

(ausente) 
VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO 

Membro-Na to 

(ausente) 
FÁBIO AUGUSTO MARTINS LEPIQUE 

Secretário-Executivo 

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA 
Membro-Nato 

CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO 
Membro-Nato 
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Membro-Nato 

(ausente) 
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO 

Membro-Nato 

(ausente) 
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR 

Membro-Nato 

MALOE MARIA VILAS BOAS 
Membro-Nato 
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