
















do processo n° 2015-0.326.696-2 

PREFEITURA DE 

SAO PAULO 
CONTROLADORIA GERAL 

em _l1__1 (Z. /2016

Fis. de informayao n° 35 }{ 

(a) CARtO� "�OLLIC.:,1;uSS<.\.rio - ':'M./CORR RF. 538.990.9 

Foi dada ciencia para a Defesa de toda a documentac;ao juntada aos 

autos e concedido o prazo de cinco dias para eventual manifestac;ao, nos termos dos 

artigos 8 a 12 do Decreto Municipal n° 55.107/2014 (despacho de fls. 284, publicado em 

18.03.2016, como certificado as fls. 284v0). Decorrido in a/bis esse prazo, sem 

requerimento da produc;ao de outras provas, a Comissao Processante procedeu a 

elaborac;ao do relat6rio de fls. 293/312. 

Remetidos os autos a Procuradoria Geral do Municfpio, nos termos do 

artigo 6°, IV, da Lei n° 12.846/2013 e artigo 14 do Decreto Municipal n°55.107/2016, foi 

apresentada a manifestac;ao jurfdica de fls. 319/329. 

Conforme requerido as fls. 332/334, o prazo para conclusao do PAR 

foi prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, por ato fundamentado da autoridade 

instauradora, regularmente publicado no DOC de 09/06/2016 (fls. 335/335v0). Offcio do 

GEDEC e respectiva resposta da Corregedoria as fls. 336/337. 

Ap6s ser intimada (fls. 338/338v0), a SP EVENTOS apresentou as 

alegac;oes finais de fls. 341/349. A empresa reiterou os argumentos de sua Defesa 

Preliminar, relativos a regularidade de sua contratac;ao emergencial e a existencia apenas 

de debitos mobiliarios, objeto de parcelamento. Afirmou, ainda, nao possuir im6vel nesta 

Capital, aduzindo que em 30.04.2015 ja havia iniciado sua baixa junto a Municipalidade, 

como poderia ser verificado no Protocolo de Cancelamento de Cadastro de Contribuintes 

Mobiliarios Pessoa Jurfdica. 
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do processo n° 2015-0.326.696-2 

PREFEITURA DE 

SAO PAULO 
CONTROLADORIA GERAL 

em fi1 } 2 /2016

�1?> Fis. de informac;ao n° __ _ 

Destarte, uma vez que e da competencia de PROCED a 

representa<;ao do Munidpio, em todos os jufzos e instancias, nas a<;oes de 

responsabiliza<;ao de pessoas jurfdicas pela pratica de atos contra a Administra<;ao 

Publica referidos na Lei Federal n° 12.846/13 e, considerando o entendimento exposto 

na manifesta<;ao jurfdica do referido 6rgao de execu<;ao da PGM - concluindo tratar-se 

de mera irregularidade a apresenta<;ao da declara<;ao tratada neste processo, 

entendendo tal fato como conduta atfpica, que nao se enquadraria em qualquer das 

hip6teses legalmente previstas como fraude na Lei Federal n° 12.846/13 - esta 

Controladoria opta por nao aplicar qualquer san<;ao, multa ou penalidade administrativa 

no nfvel municipal a empresa SP EVENTOS LTDA., CNPJ 50.939.008/0001-96, em 

decorrencia da utiliza<;ao da declara<;ao datada de 28.05.2015 tratada nestes autos. 

Por ultimo, devera o Ministerio Publico Estadual ter ciencia do 

relat6rio final elaborado pela CP e dos pareceres, manifesta<;oes e despachos 

subsequentes. 

20 

mnnc/GOG 








