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SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
SMT/Divisão de Finanças

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:

Ata SMT/DAF/DF Nº 029397996

São Paulo, 01 de junho de 2020

ATA nº FMDT - 044/2020, de 28 de maio de 2020.
 

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reuniram-se virtualmente por
conferência eletrônica, os membros-natos, abaixo assinados, do Conselho Diretor do Fundo Municipal de
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 abril de 2008, observando-se as alterações
do Decreto municipal nº 58.903, de 07 de agosto de 2019. Os membros que compõem o Conselho
Diretor do FMDT foram nomeados por ato do Prefeito de São Paulo, por meio da Portaria SGM nº 140, de
19 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da cidade, de 20 de maio de 2020. Com o número legal
de membros que compõem o presente Conselho Diretor, a reunião ordinária foi oficialmente iniciada às
10h00, por ato do Presidente do Conselho EDSON CARAM, Secretário Municipal de Mobilidade e
Transportes. Ainda par�ciparam desta reunião, os convidados: Maisa Aparecida Isabel Mar�ns de Aquino;
Honorino Alves da Cruz e José Roberto Rosas Júnior, todos colaboradores efe�vos da Secretaria Municipal
de Mobilidade e Transportes.  Ato con�nuo, o Presidente do Conselho Diretor apresentou os relatórios
contábeis do exercício de 2020 (consolidados até abril). Na sequência, o Presidente sugeriu tornar sem
efeito a decisão tomada na reunião ordinária, realizada em 17 de fevereiro, no tocante ao oferecimento
de recursos, que, atualmente, encontram-se congelados em diversas a�vidades da dotação do fundo, no
valor de R$ 54.456.917,00 para o descongelamento e suplementação, visando custear as despesas com a
Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário (Jus�fica�va: parte dos recursos oferecidos
pertence à SPTRANS e outra parte des�na-se à cobertura de despesas com contratos em vigor na SMT,
cujos serviços não podem sofrer solução de con�nuidade). Assim, o Presidente argumentou que o
recurso oferecido para a suplementação que cobrirá parte das despesas com a sinalização da CET, no
valor aproximado de R$ 54 milhões, precisará vir de outra fonte de recursos, diferente da deliberada em
fevereiro. O Vice-Presidente do Conselho Diretor, Philippe Vedolim Duchateau, Secretário Municipal da
Fazenda, promoveu a leitura da ata da reunião ordinária do Conselho Diretor, de 17 de fevereiro do
corrente. Argumentou que quaisquer recursos que sejam demandados do saldo do FMDT deverão ser
compensados de outros projetos, á �tulo de oferecimento de recursos, compensando-se as prioridades.
Basicamente, os valores con�ngenciados não são suficientes para as despesas já previstas na execução
orçamentária, quanto mais para superar despesas novas. A colaboradora Maisa Aparecida Isabel Mar�ns
de Aquino, Diretora Administra�va e Financeira da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes,
informou que a deliberação de fevereiro previu o oferecimento de recursos oriundos do orçamento
previsto para as despesas da SPTrans; porém informou ainda que esses recursos não são disponíveis, sem
solução de con�nuidade dos serviços essenciais realizados pelo órgão. O Vice-Presidente do Conselho
Diretor, Philippe Vedolim Duchateau, Secretário Municipal da Fazenda, explicou que se não houver
contrapar�da de recursos, “a conta não fecha”. Recomendou que uma análise para se iden�ficar quais os
recursos poderão ser descon�ngenciados. Adiantou que, na próxima reunião ordinária, apresentará uma
visão das previsões de despesas do FMDT, em relação às dotações disponíveis e às descon�genciadas.
Esclareceu que, em princípio, não havia previsão para qualquer descon�ngenciamento. Porém, por
deliberação do Sr Prefeito, os valores arrecadados com multas de trânsito, no período do rodízio imposto
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pelo Decreto municipal nº 59.403/2020, deverão ser repassados para a área da saúde pública. A
conselheira Malde Maria Vilas Boas, Secretária Municipal de Gestão, informou que, na úl�ma reunião da
Junta Orçamentária-Financeira (JOF), ficou deliberada a necessidade de se rever os orçamentos de todas
as Secretarias Municipais, considerando-se a crise causada pela pandemia do COVID-19. Nesse cenário,
sugeriu que a SMT fosse o primeiro órgão a ser avaliado. A sugestão da Conselheira foi aprovada pelos
demais membros conselheiros par�cipantes da reunião. Tudo exposto, colocado em votação, deliberou-
se que ficam man�das as deliberações da reunião ordinária do Conselho Diretor do FMDT, realizada em
17 de fevereiro de 2020, até que a análise das despesas da SMT em relação aos recursos do FMDT sejam
discu�das pela JOF. Nada mais havendo a ser tratado, às 11h00 o Presidente do Conselho declarou a
reunião encerrada. Para constar, esta Ata após lida e aprovada, vai assinada por todos os conselheiros
presentes.

 
Cidade de São Paulo, 28 de maio de 2020.

 
EDSON CARAM

Presidente do Conselho Diretor
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT/GAB

 
PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU 

                                                          Vice-Presidente do Conselho Diretor                                                        
Secretaria Municipal da Fazenda - SF/GAB

 
RUBENS NAMAN RIZEK  

Membro Nato - Secretaria do Governo Municipal - SGM/GAB
 

ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO
Membro Nato - Secretaria do Governo Municipal - SGM/GAB

 
MALDE MARIA VILAS BOAS

Membro Nato - Secretaria Municipal de Gestão - SG/GAB
 

MARINA MAGRO BERINGHS MARTINEZ
 Membro Nato - Secretaria Municipal de Jus�ça - SMJ/GAB

 
LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO 

Membro Nato - Secretaria Municipal da Fazenda - SF/GAB
 

JOÃO CURY NETO
Membro Nato - Gabinete do Prefeito  - PREF/CG

 
VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO

Membro Nato - Gabinete do Prefeito - PREF/GAB

 

Documento assinado eletronicamente por Malde Maria Vilas Boas, Secretária Municipal de Gestão,
em 01/06/2020, às 18:59, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do
Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Edson Caram, Secretário Municipal de Mobilidade e
Transportes, em 01/06/2020, às 19:04, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º,
inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Marina Magro Beringhs Mar�nez, Secretário Municipal
da Jus�ça, em 01/06/2020, às 19:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I
do Decreto 55.838/2015
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Documento assinado eletronicamente por João Cury Neto, Secretário(a) Execu�vo, em 02/06/2020,
às 20:10, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho, Assessor(a)
Especial, em 04/06/2020, às 17:35, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I
do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Rubens Naman Rizek Junior, Secretário do Governo
Municipal, em 04/06/2020, às 17:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso
I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Philippe Vedolim Duchateau, Secretário Municipal da
Fazenda, em 12/06/2020, às 13:33, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I
do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Vitor de Almeida Sampaio, Chefe de Gabinete, em
19/06/2020, às 19:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 029397996 e o código CRC A643469D.
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