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Suplemento ao Prospecto da 
 

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA 
 

Emissora 

 
 

Edifício Matarazzo, Viaduto do Chá nº 15, 5º andar 
Código ISIN nº BRPMSPCPA000 

 

R$ 410.240.000,00 

 
6ª Distribuição de CEPAC registrada sob o nº CVM/SRE/TIC/2020/005 em 04 de dezembro de 2020 

 

A Prefeitura do Município de São Paulo (“Prefeitura” ou “Emissora”), por meio da São Paulo Urbanismo (“SP Urbanismo”) está ofertando até 320.000 
(trezentos e vinte mil) Certificados de Potencial Adicional de Construção (“CEPAC”), pelo valor unitário mínimo R$ 1.282,00 (hum mil, duzentos e 

oitenta e dois reais) cada, totalizando R$ 410.240.000,00 (quatrocentos e dez milhões, duzentos e quarenta mil reais). A emissão dos CEPAC tem como 

objetivo financiar as Intervenções da 6ª Distribuição da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (“OUC Água Espraiada”), registrada na 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 2004/01 em 14 de julho de 2004. 

 

A emissão dos CEPAC é regida pelas Leis nº 16.050, de 31 de julho de 2014 (Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo), nº 16.402, de 22 
de março de 2016 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo, pela Lei nº 13.260 de 28 de dezembro de 2001 (Lei que 

regula a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 15.416 de 22 de julho de 2011, nº 15.519, de 29 

de dezembro de 2011 e pela Lei nº 16.975 de 3 de setembro de 2018), pelos Decretos Municipais nº 53.364, de 17 de agosto de 2012, nº 56.635, de 24 
de novembro de 2015, pela Portaria nº 074/2012/SMDU-G, nº 559 de 18 de dezembro 2015, pela Instrução Normativa SMDU 005 de 5 de novembro 

de 2019, pelas disposições da Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003, e suas alterações posteriores (a “Instrução CVM 401”) e pelas demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
 

Os CEPAC serão colocados por meio de um ou mais leilões a serem organizados no Balcão Organizado da B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), bem 

como serão registrados neste mesmo mercado para negociação secundária. Os investidores serão responsáveis pelo pagamento de todos e quaisquer 
custos, tributos e emolumentos incorridos na negociação e transferência dos CEPAC. A instituição líder da 6ª Distribuição de CEPAC da OUC Água 

Espraiada é o BB-Banco de Investimento (“Banco Coordenador” ou “BB Investimentos”). 

 
Os investimentos em CEPAC não contam com garantia da Emissora, SP Urbanismo, do BB Investimentos, do Banco do Brasil (“BB”), da Caixa 

Econômica Federal (“Agente Fiscalizador” ou “CEF”), de suas respectivas autarquias, entes da administração pública municipal direta ou indireta, 

pessoas controladoras, sociedades direta ou indiretamente controladas, sociedades coligadas, sociedades sob controle comum, de qualquer mecanismo 
de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”). 

 

Este Suplemento foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das disposições das normas emanadas pela CVM, complementando as 
informações constantes do Prospecto e, dele é parte integrante. Termos definidos no Prospecto terão o mesmo significado quando aqui utilizados. Todas 

as informações contidas neste Suplemento, inclusive aquelas referentes à Emissora, foram por ela prestadas e são de sua inteira e exclusiva 

responsabilidade. 
 

Recomendamos aos potenciais investidores que, antes de adquirir um CEPAC, consultem o Estoque Disponível de Área de Construção 

Adicional (“ACA”) para cada setor e subsetor, conforme o quadro “Resumo Geral” disponibilizado no Relatório Água Espraiada CVM/SP-

Urbanismo, periodicamente pela SP Urbanismo no site da Emissora: www.prefeitura.sp.gov.br/cepac, e atualizações constantes do “Quadro 

de Controle de Estoques Atualizado”. Alertamos que poderá haver esgotamento de ACAs em determinados setores e subsetores. 

 

Os investimentos em CEPAC apresentam riscos ao investidor. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para os 

investidores, os quais deverão ler a Seção “Fatores de Risco” do Prospecto da OUC Água Espraiada (“Prospecto”) (págs 30 a 38) e deste 

Suplemento (pág. 6), disponíveis na sede da SP Urbanismo ou nos websites mencionados neste Suplemento. 

 

“O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre 

a qualidade da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, bem como sobre os CEPAC a serem distribuídos. ” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A data deste Suplemento é 07 de Dezembro de 2020. 

PGM 

Procuradoria Geral do Município 

Assessores Legais 
Coordenador da Operação 

Urbana Consorciada 
Agente Fiscalizador 

Banco Coordenador 
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1 - INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 

Alguns valores inteiros constantes de determinadas tabelas e/ou outras seções deste Suplemento podem não representar a soma 

aritmética dos números que os precedem em virtude de arredondamentos realizados. 

 

Além disso, este Suplemento contém declarações, estimativas, e perspectivas quanto a eventos e operações futuras. Estas declarações, 

estimativas e perspectivas envolvem riscos e incertezas, tendo em vista que, dentre outros motivos, referem-se a análises, dados, e 

outras informações baseadas em previsões de resultados futuros e estimativas de valores ainda não determináveis. 

 

Como decorrência de uma série de fatores, as projeções de valores aqui contidos podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles 

contidos expressa ou implicitamente em declarações e estimativas deste Suplemento.  

 

Dentre esses fatores incluem-se: 

 

• medidas do Governo Federal; 

• condições sociais e políticas do Brasil; 

• variações da taxa de inflação; 

• flutuações das Taxas de Juros; 

• resultado de pendências judiciais; 

• comportamento do mercado imobiliário; e 

• outros fatores tratados na seção Fatores de Risco constante neste Suplemento, na página 06, e nas páginas 30 a 38 do 

Prospecto. 

 

O Banco Coordenador declara que tomou e tomará todas as cautelas e agiu e agirá com elevados padrões de diligência para assegurar 

que: (i) as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, e as que integram o presente Suplemento, sejam 

consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as 

informações prestadas pela Prefeitura do Município de São Paulo e pela SP Urbanismo sejam consistentes, corretas e suficientes, 

permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. 

 

O investidor deverá analisar essas declarações, perspectivas e estimativas sobre eventos e 

operações futuras com cautela, uma vez que refletem as previsões apenas nas datas em que 

foram feitas. 

 

A verificação das informações contidas neste Suplemento feita pelo BB Investimentos, como 

Banco Coordenador, é limitada pela premissa de que, no curso da auditoria que realizou 

(diretamente ou por meio de seus representantes), foram fornecidas pela Prefeitura (e por seus 

representantes) todas as informações, documentos, certidões e declarações necessárias para que 

tal verificação seja correta e suficiente. 
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2 - RELACIONAMENTO ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E O COORDENADOR 

DA OFERTA 
 

O Banco do Brasil S.A. e seu conglomerado não prestaram e nem presta atualmente qualquer tipo de financiamento à Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada. 

 

O BB - Banco de Investimento S.A. (Coordenador da Oferta), mantém relacionamento com a Prefeitura na qualidade de Coordenador 

das emissões de CEPAC das Operações Urbanas Consorciadas Água Espraiada e Água Espraiada, autorizadas pela CVM. 

 

O Banco do Brasil S.A. manteve e mantém relacionamento comercial com a Prefeitura, de acordo com as práticas usuais do mercado 

financeiro, destacando-se: serviços de administração da folha de pagamento de servidores municipais, de concessão de crédito 

consignado, arrecadação bancária de tributos, fechamento de contratos de câmbio, pagamento de programas sociais, entre outros. 

 

Além do relacionamento acima, o Banco do Brasil S.A., foi contratado para prestação dos serviços de escrituração dos CEPAC das 

Operações Urbanas Consorciadas Água Branca, Água Espraiada e Água Espraiada, bem como para a prestação de serviços bancários 

com as diversas Empresas Públicas Municipais. Para maiores informações acerca dos instrumentos contratuais em vigor entre a 

Emissora e o Banco Coordenador, favor consultar as págs. 13 e 14 do Prospecto. 

 

Adicionalmente, informamos que não existe intenção do Banco Coordenador adquirir os CEPAC da presente Oferta Pública. 
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3 - SUMÁRIO 
 

Emissora Prefeitura do Município de São Paulo 

Distribuição 

Os CEPAC serão colocados publicamente mediante 1 (um) ou mais leilões 

públicos na [B]³ Brasil, Bolsa e Balcão, antiga BM&FBOVESPA S.A. Bolsa 

de Valores, Mercadorias e Futuros, conforme decisão exarada pela SP 

Urbanismo. 

Quantidade de CEPAC a serem emitidos para 

financiar as Intervenções 
Até 320.000 (trezentos e vinte mil) 

Valor da Distribuição 
R$ 410.240.000,00 (quatrocentos e dez milhões, duzentos e quarenta mil 

reais) 

Prazo para Colocação 2 (dois) anos 

Valor unitário mínimo dos CEPAC R$ 300,00 

Valor unitário mínimo inicial dos CEPAC para a 

6ª Distribuição Pública 
R$ 1.282,00 

Forma de Pagamento A vista ou parcelado 

Intervenções objeto do Registro de Distribuição Vide item 7 deste Suplemento 

Prazo estimado de execução das intervenções Até 2030 

Contas em que serão mantidos os recursos 

obtidos com a alienação dos CEPAC 

Caixa Econômica Federal 

Agência 2873 

Contas 006.018-5, 006.028-2, 003.1269-3 

 

Banco Coordenador BB-Banco de Investimento S.A. 

Agente Fiscalizador Caixa Econômica Federal 

Coordenadora da Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada 
SP Urbanismo 

Mercado secundário 

Os CEPAC serão admitidos à negociação na [B]³ Brasil, Bolsa e Balcão, 

antiga BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 

Uma vez alienados em leilão a ser realizado pela Emissora, os CEPAC 

poderão ser livremente negociados no mercado secundário, até sua 

vinculação a um imóvel, projeto e/ou terreno, desde adquiridos à vista, ou 

após sua quitação, para aqueles adquiridos à prazo. 

Locais em que estão disponíveis as informações 

contidas no Suplemento 

Na sede da SP Urbanismo, Rua São Bento, nº 405, 15º andar, Centro, São 

Paulo – SP e nos seguintes endereços eletrônicos:  

www.prefeitura.sp.gov.br/cepac  

www.cvm.gov.br 

www.b3.com.br   

www.bb.com.br/ofertapublica  

  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cepac
http://www.cvm.gov.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.bb.com.br/ofertapublica
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4 - FATORES DE RISCO 
 

O valor da 6ª Distribuição é baseado na previsão da expectativa de consumo de CEPAC para os próximos 2 anos de 

acordo com o cenário otimista apresentado no Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira – Anexo IV ao Prospecto. 

Esse valor será utilizado para continuidade de parte das intervenções em andamento das distribuições anteriores.  

 

Tendo em vista que: (i) o financiamento das Intervenções da 4ª e 6ª Distribuições, nas páginas 12 a 19 deste 

Suplemento, é feito prioritariamente com os recursos obtidos com a alienação de CEPAC; (ii) não existe garantia de 

que haverá interesse do mercado em adquirir todos os CEPAC que estão sendo ofertados; e (iii) o Município de São 

Paulo não tem a obrigação de adquirir os CEPAC remanescentes, ou utilizar recursos próprios para financiar as 

Intervenções da 6ª Distribuição, pode ocorrer que a quantidade de CEPAC efetivamente colocada seja insuficiente 

para continuar a financiar as Intervenções da 4ª e 6ª Distribuições. 

 

Além disso, não existe por parte do Banco Coordenador garantia firme de colocação dos 

CEPAC. Assim sendo, caso não haja a colocação dos CEPAC nos montantes ofertados, o 

Banco Coordenador não tem a obrigação de adquirir os CEPAC remanescentes, ou utilizar 

recursos próprios para fazer os pagamentos futuros. 

 

Com isso, apesar de possuírem os adquirentes de CEPAC o direito de utilizar os benefícios 

conferidos a cada título (Direitos Urbanísticos Adicionais), conforme descrito no Prospecto, 

nada assegura que a Prefeitura conseguirá finalizar a implementação das Intervenções da 4ª 

e 6ª Distribuições, o que pode resultar em uma valorização menor que a projetada na 

respectiva Área de Intervenção Urbana, e/ou afetar o preço dos CEPAC. 

 

Os fatores de risco indicados acima devem ser lidos em conjunto com os fatores de 

risco constantes do Prospecto, nas páginas 30 a 38. 
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5 - CARACTERÍSTICAS DA 6ª DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CEPAC DA OPERAÇÃO URBANA 

CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA 
 

Trata-se da 6ª Distribuição Pública de CEPAC pela Prefeitura no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, a qual 

completou 18 (dezoito) anos em dezembro de 2019 com o advento da Lei nº 13.260, de 28 de dezembro de 2001. 

 

O saldo de CEPAC ora disponível para emissão e negociação é de 1.100.000 de títulos. Nesta 6ª Distribuição serão disponibilizados 

320.000 (trezentos e vinte mil) títulos do total para serem colocados, por meio de um ou mais leilões públicos a serem realizados no 

Mercado de Balcão Organizado administrado pela B3. 

 

Tendo em vista a possibilidade para esta 6ª Distribuição, de aquisição do CEPAC na condição de pagamento parcelado (vide o tópico 

“CEPAC Parcelado, à pág. 21 do Prospecto), está prevista a realização de leilões individualizados para o pagamento à vista e para o 

pagamento parcelado, dada a inviabilidade operacional de realização de um único leilão com condições distintas de liquidação. 

 

Não obstante, a distribuição de CEPAC na condição de pagamento parcelado está sujeita à existência de saldo posterior à realização 

do 1º Leilão desta Distribuição, cuja forma de integralização será feita exclusivamente à vista. Caso todos os títulos disponíveis nesta 

6ª Distribuição Pública sejam integralmente colocados, não será possível a colocação de CEPACs de pagamento parcelado. 

 

O prazo estimado de distribuição, caso se verifique saldo de títulos após os leilões referidos, é de até 2 (dois) anos, sendo a quantidade 

distribuída e o intervalo definidos segundo a melhor conveniência da Emissora e resposta de mercado, conforme definido pela SP 

Urbanismo.  

 

Os recursos captados na 6ª Distribuição de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, enquanto não aplicados na 

realização das Intervenções relacionadas no item 7 deste Suplemento, serão depositados em contas vinculadas junto à CEF e serão 

aplicados em operações financeiras de perfil conservador de forma a não permitir sua desvalorização monetária (vide pág. 23 do 

Prospecto).  

 

Além de financiar as Intervenções da 6ª Distribuição, os recursos obtidos com a alienação dos CEPAC serão utilizados para o 

pagamento das instituições envolvidas nos processos de escrituração e distribuição dos CEPAC, gestão, coordenação e fiscalização das 

Intervenções e, finalmente, para custeio das despesas relativas às taxas e aos emolumentos devidos por ocasião do registro e liquidação 

da Oferta (CVM, B3, etc.). Deve-se salientar a possível desvinculação de até 30% dos rendimentos financeiros dos fundos arrecadados 

pelas operações urbanas em favor do Tesouro municipal, autorizados pela Emenda Constitucional 93/2016, pelo Decreto Municipal 

nº57.380/2016 e nas Portarias 279/2016, 28/2017 até 31 de dezembro de 2023. 

 

O CEPAC (vide pág.27 do Prospecto), sendo um valor mobiliário negociado em bolsa, pode, em função da sua procura pelo mercado 

investidor, ser negociado com ágio em relação ao Preço unitário mínimo, alavancando a arrecadação de recursos e gerando um valor 

excedente. Este valor excedente poderá ser utilizado para custeio das demais intervenções previstas nas Distribuições anteriores, 

segundo a ordem de prioridade estabelecida (vide item 7 deste Suplemento). 

 

A 6ª Distribuição será distribuída pelo BB Investimentos. na condição de coordenador-líder da Oferta (IN CVM 400) e a CEF foi 

contratada como agente fiscalizador do emprego dos recursos obtidos com a 6ª Distribuição, bem como acompanhará o andamento das 

Intervenções que a compõem, assegurando a suficiência e veracidade das informações que serão periodicamente prestadas pela 

Emissora e pela SP Urbanismo, conforme o caso, ao mercado. 

 

A SP Urbanismo, sucessora da EMURB, é a responsável pela coordenação da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, na forma 

da Lei Municipal nº 13.260/2001. 

 

Os recursos da colocação de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada atualmente figuram no orçamento público, 

porém sua utilização está obrigatoriamente destinada à realização das intervenções previstas na lei específica da operação e 

correspondentes obrigações também dispostas na legislação. 

 

Apesar de a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada ter por objetivo o financiamento das Intervenções com os recursos obtidos 

por meio da alienação de CEPAC, existe a possibilidade de o Poder Público, caso entenda adequado, realizar parcial ou totalmente as 

Intervenções com recursos próprios ou por meio de convênios ou financiamentos. 

 

Na hipótese de a Prefeitura realizar colocação privada de CEPAC, deverá (i) comunicar à CVM, até três dias após a colocação, o valor 

total colocado; (ii) publicar aviso no mesmo jornal em que tenha sido publicado o Anúncio de Início de Distribuição dos CEPAC 

informando o total de CEPAC colocado privadamente, o preço pelo qual os mesmos tenham sido colocados e o nome e qualificação 

dos adquirentes dos CEPAC na colocação privada. 

 

Informações adicionais relativas à 6ª Distribuição podem ser obtidas na rede mundial de computadores por meio dos endereços 

eletrônicos; www.prefeitura.sp.gov.br/cepac; www.bb.com.br/ofertapublica, www.cvm.gov.br, www.b3.com.br , bem como na sede 

da SP Urbanismo, sito à Rua São Bento, nº 405, 15º andar, São Paulo, capital. 

 

5.1 – Valor Unitário Mínimo do CEPAC 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cepac
http://www.bb.com.br/ofertapublica
http://www.cvm.gov.br/
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O valor mínimo inicial estabelecido em lei para a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada de R$ 300,00 (trezentos reais) tem 

sido revisto e reajustado pela SP Urbanismo, conforme previsto no § 1º, do art. 11º, da Lei nº 13.260/2001. 

 

Para a 6ª Distribuição Pública, a SP Urbanismo reajustou o Valor Unitário Mínimo do CEPAC para R$ 1.282,00 (hum mil, duzentos e 

oitenta e dois reais). A decisão do reajustamento foi publicada no Diário Oficial da Cidade de 11/09/2020, tendo sido ouvida a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU, a Comissão Técnica de Legislação Urbana – CTLU e o Grupo de Gestão da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada.  

  

O valor do lance mínimo a ser oferecido nos leilões da 6ª Distribuição poderá ser igualmente revisto pela SP Urbanismo, no sentido de 

melhor adequá-lo aos parâmetros econômicos vigentes à época de cada leilão, respeitados os trâmites previstos em lei. 

 

O gráfico abaixo apresenta o comportamento do valor de oferta e de fechamento do leilão de CEPAC da Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada durante toda sua vigência. 

 

Gráfico do Preço de Oferta e Fechamento de Leilão de CEPAC  

 
Elaborado pela SP Urbanismo 

 

Verifica-se que a realização de ágio nos leilões parece que esteve associada com o aquecimento do mercado imobiliário nos anos de 

2007 e 2012, onde se verifica um pequeno descolamento entre as curvas e, posteriormente, com o esgotamento dos estoques de CEPAC 

nos últimos leilões da 6ª Distribuição.  

 

5.2 – Cronograma Estimado das Etapas da Distribuição Pública 

 

Abaixo apresentamos um cronograma estimado¹ das etapas da 6ª Distribuição Pública: 

 

Ordem dos 

Eventos 
Eventos Data Prevista 

1 Protocolo do Pedido de Distribuição na CVM 11/09/2020 

2 Protocolo do Pedido de Distribuição na B3 11/09/2020 

3 Recebimento do Ofício de Exigências da CVM 09/10/2020 

4 Protocolo do Cumprimento das Exigências na CVM 23/10/2020 

5 Recebimento do Ofício de Vícios Sanáveis da CVM 11/11/2020 

6 Protocolo da Regularização de Vícios Sanáveis na CVM 19/11/2020 

5 Concessão do Registro pela CVM para a 6ª Distribuição 04/12/2020 

6 Disponibilização do Suplemento Definitivo 07/12/2020 

7 Disponibilização do Edital do 1ª Leilão da 6ª Distribuição* 07/12/2020 

8 Realização do 1º Leilão da 6ª Distribuição** 17/12/2020 

9 Liquidação Financeira do 1º leilão*** 21/12/2020 

10 Data Limite para disponibilização do Anúncio de Encerramento da 6ª Distribuição 03/12/2022 

* 

A Prefeitura e o Banco Coordenador, de comum acordo, fixarão as datas da realização de 

um ou mais leilões, sendo que o Edital de cada leilão será publicado no site da Prefeitura, 

do Coordenador e da B3, conforme art. 52 da Instrução CVM 400. 

 

** Os leilões serão realizados no mínimo em 2 dias após a publicação de cada Edital.  

*** A liquidação financeira se dará em D+2 ao dia da realização de cada leilão  

1 -  Qualquer modificação no Cronograma acima será comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, 

conforme art. 25 e 27 da IN CVM 400. 
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5.2 – Demonstrativo do Custo da Oferta Pública 

 

O custo estimado da oferta pública de distribuição é de R$ 42.218.779,96, conforme tabela abaixo, corresponde ao custo unitário de 

distribuição de R$ 131,93 por CEPAC, equivalente a porcentagem de 10,29% em relação ao Valor Mínimo Unitário atualizado do 

CEPAC. 

 

Custo da 6ª Distribuição Pública Valor Total (R$) Valor Unitário (R$) (%) 

Comissão de Colocação dos CEPAC 3.692.160,00 11,54 0,90% 

Impostos, taxas e outras retenções¹ 356.287,65 1,11 0,09% 

Taxas de Emolumentos e Liquidação 303.577,60 0,95 0,07% 

Subtotal 3.995.737,60 12,95 0,97% 
    

Escrituração dos CEPAC 81.600,00 0,26 0,02% 

Despesas decorrentes do Registro 317.314,36 0,99 0,08% 

Demais Despesas² 37.824.128,00 118,20 9,22% 

Subtotal 38.223.042,36 119,45 9,32 % 
    

Custo Total de Distribuição 42.218.779,96 131,93 10,29% 

1 – Inclui impostos, taxas e outras retenções, correspondentes à 9,65% sobre o valor da Comissão de Colocação dos CEPACs efetivamente recebidos, 
os quais deverão ser pagos pelo Coordenador Líder, observando os respectivos cronogramas de pagamento dos tributos PIS, COFINS, IR, CSLL e ISS, 

não havendo a incidência de gross-up, que portanto, não é somada aos custos totais da Oferta Pública. 
2 – Demais despesas, correspondentes à (i) remuneração à SP Urbanismo e SP Obras, relativa à estruturação, gerenciamento, administração de projetos 

e obras, no valor de 3% (três por cento) sobre os valores das obras, projetos, desapropriações, serviços de apoio técnico e demais despesas, bem como 

1% (um por cento) sobre os valores arrecadados com a venda de CEPACs, para cada uma das instituições, totalizando o montante de 8% (oito por 
cento), sendo estas fixadas pelo Decreto Municipal nº 56.635 de 24 de novembro de 2015, da Prefeitura de São Paulo, e (ii) remuneração à Caixa 

Econômica Federal, relativa à fiscalização das intervenções, no valor de 1,22% (um virgula vinte e dois por cento) sobre o valor total das intervenções 

da OUCAE. 

Quantidade de CEPAC (6ª Distribuição) 320.000 

Custo Unitário (R$) R$ 131,93 

Percentual (%) sobre Valor Unitário Mínimo 10,29% 

 

 

Os demais custos e despesas relacionados à realização das obras e projetos de cada uma das Intervenções da 6ª Distribuição encontram-

se discriminados no item ‘7.7 – Estimativa de Custos das Intervenções da 6ª Distribuição’ do presente Suplemento. A maioria desses 

custos é calculada em percentual sobre o valor total captado, tendo sido estimado pela Emissora o percentual de 9,22% (nove virgula 

vinte e dois por cento) sobre o montante total arrecadado. 



 

10 

 

#interna 

6 - IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E CONSULTORES 
 

1. Emissora 

 

Prefeitura do Município de São Paulo 

Edifício Matarazzo, Viaduto do Chá nº 15, 5º andar 

São Paulo – SP 

Tel.: (11) 3113-8438 

Tel: (11) 3113-8468 

www.prefeitura.sp.gov.br 

 

2. Coordenadora da Operação Urbana Consorciada Faria Lima 

  

São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 

Rua São Bento nº 405, 15º Andar 

São Paulo – SP 

At.: Diretoria de Implementação de Projetos Urbanos (nova denominação da Diretoria de Gestão das Operações Urbanas)  

Tel.: (11) 3113-7543 

www.spurbanismo.sp.gov.br   

 

3. Coordenador Líder da Oferta Pública 

 

BB-Banco de Investimento S.A.  

Rua Senador Dantas nº 105, 37º andar  

Rio de Janeiro - RJ  

At.: Sr. Michel da Silva Duarte 

Tel.: (21) 3808-3625  

Fax: (21) 2262-3862 

www.bb.com.br/ofertapublica 

 

4. Consultores Legais da Empresa e da Coordenadora da Operação Urbana 

 

Procuradoria Geral do Município (PGM) 

Edifício Matarazzo, Viaduto do Chá nº 15, 10º andar 

At.: Gabinete 

Tel.: (11) 3113-8000 

gabinetepgm@prefeitura.sp.gov.br  

 

5. Agente Fiscalizador 

 

Caixa Econômica Federal 

Av. Paulista, 2300, 11º andar 

São Paulo – SP 

Tel.: (11) 3475-2574 

www.cef.gov.br 

 

Os investidores que desejarem obter maiores informações sobre a presente Oferta Pública de CEPAC, bem como dos exemplares 

do Prospecto e Suplemento, deverão dirigir-se aos endereços acima ou nos websites: 

 

(i) CVM: www.cvm.gov.br – neste website em “Acesso Rápido” pesquisar “Ofertas Públicas Registradas – Sistema”, 

acessar “Operação Urbana Consorciada”, depois “Registro das Operações Urbanas Consorciadas para Negociação de 

CEPAC Concedida”, depois “Prefeitura do Município de São Paulo” na “Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada”, depois em “Prospecto Atualizado”.  

 

(ii) [B]³ - Brasil, Bolsa, Balcão antiga BM&F BOVESPA: www.b3.com.br – em tal página, expandir aba “Produtos e 

Serviços”, em “Negociação”, acessar “Renda Variável”, depois acessar página “CEPAC” em “Saiba Mais”, então 

acessar “CEPACs listados” em “Saiba mais” selecionar “Água Espraiada” e, por fim, acessar “Prospecto”  

 

(iii) PMSP: www.prefeitura.sp.gov.br/cepac - neste website acessar “Operação Urbana Consorciada Água Espraiada”, 

“Prospecto da Operação Urbana Consorciada”. 

 

(iv) COORDENADOR: www.bb.com.br/ofertapublica - neste website acessar "Outros Prospectos" e depois "CEPAC - 

Prospecto da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – 6ª Distribuição". 

 

Os investidores que desejarem obter maiores informações sobre a presente Oferta Pública de CEPAC e sobre a Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada, tendo em vista a situação da Pandemia de COVID-19, poderão consultar o site da SP Urbanismo 

http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dimec/opa/dwn/ProspAguaEspr.pdf
http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dimec/opa/dwn/ProspAguaEspr.pdf
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www.spurbanismo.sp.gov.be/CEPAC ou solicitar esclarecimentos por meio do endereço eletrônico dip@spurbanismo.sp.gov.br 

mencionando na mensagem “6ª DISTRIBUIÇÃO DE CEPAC - OUCAE”. 

 

Endereço da CVM: Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, ou Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar, Bela 

Vista, São Paulo. 

 

  

http://www.spurbanismo.sp.gov.be/CEPAC
mailto:dip@spurbanismo.sp.gov.br
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7. INTERVENÇÕES 
 

A Lei da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada estabeleceu o Programa de Intervenções a ser concretizado com os recursos 

que seriam arrecadados com as Distribuições de CEPAC, tendo por base as diretrizes urbanísticas para a área de influência da atual 

Avenida Jornalista Roberto Marinho, de interligação entre a Avenida Nações Unidas (Marginal do Rio Pinheiros) e a Rodovia dos 

Imigrantes. 

 

Assim, a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada abrange os bairros do entorno do córrego de mesmo nome, na zona sul de São 

Paulo. O projeto prolonga a Avenida Jornalista Roberto Marinho (antigamente conhecida como avenida Água Espraiada) até a Rodovia 

dos Imigrantes, além de revitalizar a região com a criação de espaços públicos de lazer e esportes. 

 

As principais Intervenções previstas na lei são: 

 

 prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho a partir da Avenida Dr. Lino de Moraes Leme até a Rodovia dos 

Imigrantes, numa extensão de aproximadamente 4,5 quilômetros; 

 abertura de duas vias laterais (uma de cada lado) à Avenida Jornalista Roberto Marinho no trecho já executado, desde a Avenida 

Engenheiro Luis Carlos Berrini até a Avenida Washington Luis, para distribuição do tráfego local; 

 duas novas pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros ligando, a pista sul da Avenida Marginal Pinheiros e o bairro do Morumbi à 

Avenida Jornalista Roberto Marinho; 

 prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias; 

 construção de passagens em desnível nos cruzamentos da Avenida Jornalista Roberto Marinho com as Avenidas Pedro Bueno, 

Santo Amaro e Hélio Lobo, e com as ruas Guaraiuva, Nova Iorque, Vitoriana, Franklin Magalhães e George Corbisier; 

 implantação de passarelas de pedestres;  

 construção de Habitação de Interesse Social – HIS destinadas ao reassentamento de famílias moradoras de favelas atingidas pelas 

intervenções; 

 implantação de Sistemas de áreas verdes e de espaços públicos; 

 

O valor total das Intervenções foi inicialmente estimado em R$1,125 bilhão conforme indicado no Prospecto de Registro da Operação 

em 2004, sendo que os recursos a serem aplicados viriam prioritariamente da colocação de CEPAC.  

 

Desde então, as Intervenções foram revistas e ampliadas e os orçamentos originalmente apresentados foram revistos em função dos 

gastos incorridos, dos reajustes de preços e das desapropriações realizadas. Com base no Relatório da CEF do 1º Trimestre de 2020, o 

total atestado nas Intervenções da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada é de R$ 3,861 bilhões, sendo estimado para as 

Intervenções em andamento e para aquelas ainda previstas o valor de R$ 3,551 bilhões, totalizando um montante estimado de R$ 7,412 

bilhões. Os valores não consideram os custos de taxas de administração, impostos e despesas diversas necessários para a nova 

distribuição. 

 

Na Primeira, Segunda, Terceira, Quarta e Quinta Distribuições públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

que totalizaram a emissão de 3.390.999 CEPAC, foram captados, respectivamente, R$ 102.808.720,00, R$ 130.609.991,00, R$ 

207.281.400,00, R$ 722.923.890,00 e R$ 1.731.353.316,00, os quais, somados às colocações privadas R$ 51.328.532,00, receita 

financeira líquida e outras entradas totalizam recursos de R$ 2.946.305.849,00. 

 

As Intervenções já concluídas, bem como as ações concluídas das Intervenções em andamento, e as Intervenções previstas, bem como 

recursos já aplicados e previstos podem ser consultados no tópico 'Programa de Intervenções’ do Prospecto (págs. 45 a 67). A seguir 

está apresentado o Mapa das Intervenções da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
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Mapa das Intervenções da Operação Urbana Água Espraiada  

 

 
 

Fonte: SPUrbanismo, 2020. 

 

 

7.1 INTERVENÇÕES DA 6ª DISTRIBUIÇÃO  

 

O valor estimado da 6ª Distribuição, baseado na previsão da expectativa de consumo de CEPAC para os próximos 2 anos de acordo 

com o cenário otimista apresentado no Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira – Anexo 1 ao Prospecto, será utilizado para 

continuidade de parte das intervenções em andamento das distribuições anteriores. Cabe lembrar que nas anteriores 4ª e 6ª Distribuições 

foram contempladas todas as Intervenções que integram a OUCAE. A conclusão de todas as ações das Intervenções previstas está 

estimada para ocorrer até 2030, quando a referida operação completaria 28 anos. 

 

As priorizações das Intervenções definidas para as distribuições anteriores são objeto de avaliação e deliberação do Grupo de Gestão, 

tendo seu histórico apresentado no Prospecto (vide págs., 45 a 67). 

 

Para subsidiar as ações a serem definidas nas Intervenções previstas para esta 6ª Distribuição, a SP Urbanismo promoveu em 2019 e 

2020 oficinas para debater a priorização de ações de infraestrutura e de implantação de unidades habitacionais no âmbito da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE), as quais constam: 

 

I. Oficina de HIS – Empreendimentos Habitacionais da OUCAE – realizada em 28/08/2019. 

 

II. 1ª Oficina sobre Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Via Parque – realizada em 27/11/2019. 

 

III. 2ª Oficina sobre Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho - Via Parque – realizada em 19/02/2020. 

 

IV. Reunião de Finalização das Oficinas de Infraestrutura OUCAE – Realizada por Videoconferência em 01/07/2020. 
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Nas oficinas foram apresentados estudos para produção habitacional que culminou com Plano de Reassentamento Preliminar das 

Famílias atingidas por intervenções da OUCAE, para o qual foi realizado o cruzamento entre o cronograma de remoções e o cronograma 

estimado de entrega de unidades habitacionais visando minimizar a necessidade de atendimentos provisórios. 

 

Foi apresentada ainda uma nova proposta de priorização de trechos para o prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho/ Via 

Parque, considerando como Fase 1, dividida em sete trechos nomeados de “A” a “G”, as áreas cujas desapropriações já estavam 

concluídas ou com ação judicial avançada, e como Fase 2 os trechos com as desapropriações em etapas mais atrasadas e com maior 

necessidade de aporte de recursos. A seguir pode ser verificado no mapa apresentado para a Fase 1 e os trechos nomeados de “A” a 

“G”. 

 

A Fase 1 considerou as seguintes premissas para priorização dos trechos/ frentes de obras: (i) com menor número de famílias a serem 

removidas; (ii) que tragam maior ganho em mobilidade urbana para o entorno, através de novas ligações viárias que priorizam as linhas 

do transporte coletivo; (iii) com menor custo estimado da intervenção. 

 

Ainda na 56ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da OUC Água Espraiada foi aprovada por unanimidade a constituição da Comissão 

Técnica com o objetivo de contribuir para as deliberações do Grupo de Gestão sobre temas específicos relativos a necessidade de novo 

estudo de mobilidade para a região da OUCAE, frente às diretrizes do novo Plano Diretor Estratégico, em consonância ao seu programa 

de intervenções, bem como o Licenciamento Ambiental vigente. Resolução 001/2020 – OUCAE.  

 

Os objetivos da Comissão Técnica são: compreender as intervenções previstas na Lei da OUCAE; Identificar quais intervenções foram 

executadas e quais intervenções já têm projeto; quais as novas diretrizes de Mobilidade, pós Plano Diretor Estratégico (2014) e Plano 

de Mobilidade (2016); Foram realizadas duas reuniões da Comissão Técnica. A primeira realizada em 24/06/2020 resgatou o histórico 

com as principais intervenções de mobilidade. Na segunda reunião realizada em 15/07/2020 foi apresentada proposta de Plano de 

Trabalho; apresentação do eixo técnico-jurídico e eixo técnico de mobilidade.  

 

Foi ainda realizada em 26/08/2020 a terceira reunião da Comissão Técnica que tratou das conclusões das análises do plano e mobilidade 

e novas diretrizes e avaliação preliminar do licenciamento ambiental. 

 

Por fim, em 4 de setembro de 2020, foi realizada a 7ª Reunião Extraordinária do Grupo Gestor da Operação Urbana Água Espraiada1, 

na qual foi discutido o ordenamento das intervenções, em continuidade daquelas priorizadas na 4ªe 6ª distribuições, frente à expectativa 

de arrecadação de recursos em próximo Leilão de CEPAC a ser realizado na 6ª Distribuição, onde foi considerado o cenário realista de 

arrecadação com a colocação de CEPAC deforma conservadora e considerando saldo de recursos estimado existente para o início de 

2021. O Grupo de Gestão se manifestou favoravelmente à proposta apresentada conforme Resolução GGOUCAE nº 003/2020.  

 

Nessa reunião foi apresentado pela SP Urbanismo proposta para o desenvolvimento de ações no cenário de 2021/2022 e no cenário de 

2021/2023, indicando que no cenário realista e conservador, para 2023 seria necessária nova captação de recursos com nova oferta de 

CEPAC. Caso a oferta prevista nesta 6ª Distribuição que se pautou no cenário otimista se realize em sua integralidade, estariam 

garantidos os recursos também para 2023 sem a necessidade de nova distribuição de CEPAC. Os referidos cenários estão a seguir 

apresentados: 

 

 
 

 

                                                           
1 Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/AGUA_ESPRAIA

DA/2020/GGOUCAE_7a_RE_apresentacao_2020_09_04.pdf 
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Desta forma para a 6ª Distribuição de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada são indicadas as seguintes ações para 

as Intervenções priorizadas, cuja itemização segue o ‘Quadro Resumo – Intervenções da Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada’ apresentado no Prospecto (vide pág. 70). 
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Quadro Resumo da 6ª Distribuição – Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

 

  B - Intervenções em andamento 

Valor 

estimado 

parcial 

Valor 

estimado 

total 

1 Desapropriação   24.957.389  

2 
Conclusão da Av. Jorn. Roberto Marinho (Av. Dr. Lino de Moraes Leme 

até Rod. dos Imigrantes) 
  101.364.338  

2.5 Via Parque - Fase 1 – Trecho A/Ligação Viária e Trecho B (Projeto e Obra) 101.364.338    

3 Implantação de unidades de HIS – Habitação de Interesse Social.    214.085.544  

3.11 Auxílio Aluguel  14.868.232    

3.12 Trabalho Social 7.327.914    

3.14 Grupo G1, G2, G3 - diversas áreas (Projetos e Obras) 191.889.398    

4 Prolongamento Av. Chucri Zaidan até Avenida João Dias (contrapartida)   29.178.314  

Subtotal B - em andamento   369.585.585  

        

Necessidade das Ações Priorizadas  369.585.585  

Despesas Totais de Distribuição (estimativa de 11%) 40.654.414  

Total de Captação 410.239.999  

Valor Mínimo Unitário CEPAC 1.282,00 

Quantidade CEPAC Necessária  320.000 
Os valores adotados para atualização do Prospecto se basearam no Relatório CEF consolidado até 1º Trimestre de 2020.  

Fonte: Elaborado por SP Urbanismo 

 

Importante salientar, que as ações para as intervenções indicadas no ‘Quadro Resumo da 6ª Distribuição’ e valores correspondente 

viabilizam a continuidade de parte das intervenções já contempladas nas distribuições anteriores conforme ‘Quadro Resumo – 

Intervenções da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada’ ora mencionado. 

 

Tais ações foram priorizadas como já mencionado e ordenadas em decorrência da expectativa de arrecadação com a oferta de CEPAC 

no cenário otimista apresentado no Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira da OUCAE apresentado no Anexo IV do Prospecto. 

 

Para a continuidade das ações para a implementação do Programa de Intervenções previsto na lei da OUCAE, serão necessárias novas 

distribuições, bem como eventuais aportes de recursos de outras fontes, podendo ser de fundos municipais, convênios ou 

financiamentos. 

 

A seguir estão descritas as ações relativas às Intervenções em Andamento previstas na 6ª Distribuição, as quais se encontram em 

diferentes fases de contratação e/ou execução. Cumpre esclarecer que os prazos estimados indicados se referem ao tempo demandado 

para consecução das ações envolvidas.  

 

1. Desapropriação 

 

A intervenção em andamento denominada desapropriação prevista no Quadro Resumo da 6ª Distribuição consiste na continuidade das 

ações judiciais expropriatórias em andamento necessárias para a consecução das obras de produção de Empreendimento de Habitação 

de Interesse Social – HIS do Grupo 1, bem como terrenos necessários para a abertura de viário para prolongamento da Av. Jornalista 

Roberto Marinho – Via Parque – Fase 1 dos Trechos “A” e “B”. 

 

O valor estimado de desapropriação foi disponibilizado por SPObras, órgão responsável pelas ações judiciais em andamento. As ações 

expropriatórias encontram-se em fase avançada no processo judicial e os valores previstos englobam pagamento de laudo 

expropriatório, honorários de peritos, custas judiciais, cartorárias e outros valores necessários para que a imissão de posse e registro do 

imóvel efetivado em nome do Município. 

 

2. Conclusão da Avenida Jornalista Roberto Marinho (Av. Dr. Lino de Moraes Leme até Rod. Dos Imigrantes) 

 

Esta intervenção envolve a realização de várias obras, em frentes distintas. São ações de natureza viária, de saneamento e ampliação 

de áreas verdes. Por essa razão é caracterizada como uma macrointervenção, dentro da qual temos as seguintes intervenções: 

Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho, trecho em superfície, transformando o córrego Água Espraiada existente em Parque 

Linear - a chamada Via Parque. 

 

2.5. Via Parque – fase 1 – Trecho A / Ligação Viária e Trecho B (Projeto e Obra) 

 

O Quadro Resumo da 6ª Distribuição trata do prolongamento da Av. Roberto Marinho Fase 1 - Trechos “A” e “B”, estes trechos foram 

priorizados em razão de já possuir projeto executivo, necessitando apenas pequenos ajustes, que esses projetos estão em conformidade 
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com o licenciado pelos órgãos competentes e que a maioria das áreas desapropriadas se encontram livre de ocupação ou com pouca 

necessidade de remoção de famílias de baixa renda.  

 

A execução de uma nova ligação viária no Trecho A, considerado o prioritário por SMT/CET por tratar-se de maior ganho de 

mobilidade dentre os demais trechos da Via Parque, trazendo para a região uma importante solução de transposição viária em especial 

o transporte público que nesse momento não existe no entorno dessa área. A via nova prevê a ligação entre a R. Alba e a R. Jorge 

Duprat Figueiredo, sendo a continuação da R. Prof. Francisco Emídio da Fonseca Telles. A execução da obra necessita da remoção de 

aproximadamente 51 famílias da favela Alba. 

 

A implantação do parque, com a canalização parcial e vias de entorno no Trecho B, proporciona uma nova área de lazer aos moradores 

locais e está alinhada a premissa de menor número de famílias a serem removidas por frente de obras. O referido trecho do parque 

localiza-se no entorno das ruas Jopats e Genaro de Carvalho perto da via principal rua Corbisier. As obras exigem a remoção de 

aproximadamente 11 famílias da Favela Vietnã. 

 

Mapa de Proposta de Trechos de Priorização da Fase 1 da Via Parque/ Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho 

 

 
 

Fonte: Elaborado por SPUrbanismo, 2020 

 

3. Implantação de unidades de HIS – Habitação de Interesse Social 

 

Em atendimento ao preconizado pela Lei nº 13.260/2001 que disciplina esta operação urbana consorciada, está em andamento provisão 

de Habitação de Interesse Social (HIS) para famílias moradoras de favelas atingidas pelas Intervenções da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada. Na sequência, serão descritas as ações previstas na 6ª Distribuição que integram o atendimento 

habitacional: 

 

3.11. Auxílio Aluguel 

Trata-se de subsídio destinado a atendimento temporário da demanda moradora das favelas atingidas pelas obras das intervenções da 

OUCAE, a partir de sua remoção dos locais de origem e até que as unidades habitacionais definitivas a elas destinadas esteja concluída. 
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Atualmente o auxílio é conferido a aproximadamente 1.500 famílias cadastradas que integram a demanda referida e que já foram 

removidas por integrarem áreas de frente de obras ou por situação de risco (como desabamento e incêndio). Há estimativa de 

atendimento para quase a totalidade das famílias hora em auxílio aluguel até o final de 2023, quando as moradias definitivas deverão 

ser entregues. 

 

3.12. Trabalho Social 

 

O Trabalho Social engloba as fases de planejamento, a saber: Pré-contratação/ Projetos, Pré-obras; Obras/ Pré-ocupação e Pós-obras/ 

Pós-ocupação. A fase de pós-ocupação estende-se por 24 meses após a entrega habitacional. 

 

O trabalho social considerado para esta 6ª Distribuição visa o acompanhamento das aproximadamente 1.500 famílias que se encontram 

em aluguel social, análise documental necessária para a entrega das unidades definitivas, bem como pós ocupação com apoio dos novos 

moradores para constituição de condomínio e vivência em comunidade. 

 

3.14. Grupo G1, G2, G3 – diversas áreas (Projetos e Obras) 

 

O valor previsto no Quadro Resumo da 6ª Distribuição para a implantação de Habitação de Interesse Social – HIS viabiliza a produção 

de aproximadamente 800 unidades habitacionais, considerando a estimativa de custo de R$ 180.000,00/ UH, encaminhada por SEHAB 

em julho de 2020. Os custos estimados compreendem as etapas de projetos para aproximadamente 7.200 UH incluídas em G1, G2 e 

G3, bem como as obras das 800 UH, ainda a serem definidas em qual empreendimento habitacional. O critério para priorização dos 

empreendimentos habitacionais deverá considerar a situação fundiária (terreno com imissão na posse e registro em cartório de imóvel 

em nome Municipalidade), situação do projeto e licenciamento (terrenos com alvará de aprovação e execução emitidos pela secretaria 

responsável), bem como terreno livre de pendências para viabilização do empreendimento, tais como desocupação do imóvel, laudos 

ambientais quando necessário, dentre outros. 

 

As unidades habitacionais a serem produzidas deverão atender prioritariamente às famílias removidas pela obra da implantada da Av. 

Roberto Marinho (antiga Av. Água Espraiada), que hoje recebem auxílio aluguel e famílias a serem removidas para as próximas frentes 

de obra da Via Parque, Fase 1, Trechos “A” e “B”. A entrega de moradia definitiva às famílias que hoje recebem auxílio, além de 

prover o atendimento devido, desonera a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada que tem seus custos de Auxílio Aluguel 

reduzidos. 

 

Mapa das Habitações de Interesse Social da Operação Urbana Água Espraiada 

 
Fonte: Elaborado por SPUrbanismo, 2020 
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4. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até Avenida João Dias (contrapartida) 

 

As obras da Av. Chucri Zaidan já foram parcialmente implantadas, com pendência dos serviços e obras do trecho de passagem 

subterrânea prevista em projeto - túnel sob a Rua José Guerra, com 880 metros de extensão, cujos emboques já foram executados. A 

fim de buscar recursos em 2018, a SIURB/ SP Obras iniciou tratativas com o Ministério do Desenvolvimento Regional do Governo 

Federal para obtenção de recursos na ordem de R$ 200 milhões de reais do FGTS para as obras remanescentes. A documentação técnica 

foi aprovada pela CEF, interveniente, e na sequência pelo Ministério de Desenvolvimento Regional em março/2020. Há previsão de 

contrapartida financeira com recursos da OUCAE estimado em aproximadamente R$ 50 milhões, bem como aproximadamente R$ 25 

milhões para serviços de remanejamento de rede subterrânea. A 6ª Distribuição prevê o aporte de R$ 29.178.314,00, considerando que 

a contrapartida deverá ser desembolsada na ao longo da evolução da obra. 

 

Mapa do Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até Av. João Dias 

 
Fonte: Elaborado por SPUrbanismo, 2020. 
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8 - INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA PÚBLICA - DAS CARACTERÍSTICAS E PRAZOS 
 

Os leilões públicos de CEPAC serão divulgados no Boletim Diário de Informações da B3, com a antecedência de pelo menos dois dias 

úteis da data do leilão. No edital de cada leilão serão indicados: (i) a data e horário do leilão; (ii) os jornais em que o aviso de início de 

distribuição foi publicado contendo as características da distribuição pública dos CEPAC; (iii) a forma de oferta no sistema de 

negociação da B3; (iv) que os pedidos de compra dos investidores serão efetivados mediante registro de ofertas de compras de acordo 

com as regras da B3 (v) a liquidação será processada de acordo com as normas da B3; (v) a forma de cobrança dos emolumentos; e 

(vi) local onde estarão disponibilizados os Boletins de Subscrição. 

 

Não existe destinação de parcela da 6ª Distribuição a investidores específicos, e não será imposta qualquer restrição a interessados. 

Salvo as situações previstas nos Fatores de Risco do Prospecto e no presente Suplemento, não há qualquer inadequação do investimento 

em CEPAC a qualquer tipo de investidor. 

 

De acordo com o artigo 26 da Instrução CVM 400, a revogação da oferta torna ineficazes a oferta e os atos de aceitação anteriores ou 

posteriores, devendo ser restituídos aos investidores os valores por eles pagos. 

 

Caso haja modificação das características da 6ª Distribuição, será divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos 

utilizados para a divulgação da oferta e as entidades integrantes do consórcio de distribuição deverão se acautelar e se certificar, no 

momento do recebimento das aceitações da oferta, de que o manifestante está ciente de que a oferta original foi alterada e de que tem 

conhecimento das novas condições, conforme previsto no art. 27, da Instrução CVM 400/2003. 

 

Quaisquer comunicados, avisos ou anúncios relativos à 6ª Distribuição, inclusive relativamente a eventuais mudanças nas 

características da 6ª Distribuição, deverão ser devida e imediatamente comunicados à CVM, bem como divulgados ao mercado 

mediante publicação. 

 

Todas as divulgações serão realizadas nos websites indicados no Sumário do presente Suplemento, e no Diário Oficial da Cidade de 

São Paulo e/ou jornal de grande circulação, quando legalmente previsto. 

 

Os leilões de CEPAC ocorrerão em datas a serem definidas através dos editais de leilões realizados durante a distribuição. Os pedidos 

de compra dos investidores serão efetivados mediante o registro de ofertas de compra de acordo com as regras da B3 por meio de 

sistema eletrônico. Não será permitido o registro de ofertas de compra em quantidade superior à quantidade total ofertada. O preço 

mínimo do CEPAC nos leilões será definido através dos editais de leilões realizados durante a distribuição, podendo ser aumentado 

conforme demanda verificada. 

 

Quando da colocação dos últimos quantitativos de CEPAC previstos na distribuição, ocorrer sobras de CEPAC e o prazo da 

Distribuição da Oferta Pública não esteja encerrado, poderão ser realizados Leilões em dias intercalados, observado o preço mínimo 

de liquidação com as mesmas regras do leilão principal. 

 

Os adquirentes dos CEPAC realizarão a integralização dos CEPAC adquiridos mediante pagamento à vista ou de forma parcelada, nos 

moldes do quanto explicitado a respeito no tópico "CEPAC Parcelado", à pág. 21 do Prospecto.  

 

A liquidação do primeiro leilão será efetuada à vista, no segundo dia útil imediatamente subsequente à data do respectivo leilão (D+2), 

e será processada de acordo com as normas do Mercado de Balcão Organizado da B3. 

 

No caso de aquisição de CEPACs a prazo, 20% do valor total deverão ser quitados a vista em D+2 da data de realização do leilão e o 

restante em até 18 parcelas mensais sucessivas corrigidas pela Taxa SELIC. O segundo leilão para pagamento parcelado somente 

ocorrerá caso haja saldo de títulos do primeiro leilão para pagamento à vista. 

 

Conforme esclarecido no Prospecto da OUCAE, no tópico "CEPAC Parcelado", acima referido, o Decreto Municipal nº 53.364/12, em 

seu artigo 8º, prevê a possibilidade de utilização do seguro-fiança quando da prestação da garantia exigida: 

 

“Art. 8º - Caso seja admitido o pagamento parcelado dos CEPACs, caberá à SP-Urbanismo definir, para cada 

leilão, nos termos do § 3º artigo 11 da Lei nº 13.260, de 2001, a quantidade de parcelas, o local e a forma dos 

pagamentos, desde que as condições de atualização do valor das parcelas sejam, no mínimo, as mesmas condições 

de mercado obtidas pela SP-Urbanismo nos investimentos previstos no artigo 7º deste decreto, e que o saldo 

devedor seja garantido por fiança bancária ou seguro-garantia.” 

 

 

Nos termos do artigo 11º da Lei da OUC AE (13.260/2001), a entrada como sinal de pagamento para a quantidade de Certificados 

demandada pelo interessado será de 20% (vinte por cento) e o restante deverá ser quitado em até 18 (dezoito) prestações mensais, sendo 

aplicado pela Municipalidade como índice de correção às parcelas a Taxa SELIC. Ficará, a Secretaria da Fazenda municipal responsável 

pela identificação de um código de utilização para o sistema de preços públicos, permitindo a emissão das guias de pagamento pela 

SP-Urbanismo. 

 

Será aplicada pela Emissora, a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total da oferta não liquidada, ao(s) investidor(es) do(s) 

leilão(ões) público(s) de venda dos CEPAC, cabendo, após o procedimento interno de aplicação de penalidade, sua inclusão no CADIN, 

conforme disposto na Lei Municipal nº 14.094/05. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13260-de-28-de-dezembro-de-2001
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Caberá às Corretoras Participantes, cada qual sobre seus respectivos representados, as informações sobre qual deles foi responsável 

pela não liquidação. Caso esta não informe a Emissora, será a responsável pelo pagamento da multa acima mencionada, e em caso de 

não pagamento, poderá ocorrer sua inclusão no CADIN nos termos da legislação municipal. 

 

As demais regras para o leilão serão estabelecidas e divulgadas quando da publicação do edital do leilão. 

 

Da Suspensão, cancelamento, revogação ou modificação da Oferta 

 

Nos termos do art. 19 da Instrução CVM 400, a CVM poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, uma Oferta, tal qual a dos 

CEPAC, que (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro, ou (ii) tenha sido 

havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM, ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro. A CVM deverá 

ainda suspender qualquer Oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis.  

 

A suspensão ou modificação ou o cancelamento da Oferta serão informados aos interessados em adquirir os CEPAC que já tenham 

aderido à Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º (quinto) dia útil 

posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os interessados em adquirir CEPAC que já tenham aceitado a Oferta, na 

hipótese de seu cancelamento, e aqueles que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima 

terão direito à restituição integral dos valores dados em Contrapartida aos CEPAC, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 

da Instrução CVM 400, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária. A Emissora, em conjunto 

com o Banco Coordenador da Oferta, poderá requerer que a CVM autorize a modificação ou revogação da Oferta, caso ocorram 

alterações substanciais, posteriores e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido de registro da 

Oferta na CVM, que resultem em aumento relevante dos riscos assumidos pela PMSP, nos termos do art.25 da Instrução CVM 400.  

 

Adicionalmente, a Emissora, em conjunto com o Banco Coordenador da Oferta, podem a qualquer tempo modificar a Oferta com vistas 

a melhorar os seus termos e condições em favor daqueles que possuem interesse em adquirir CEPAC, nos termos do art. 25, parágrafo 

3º, da Instrução CVM 400. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão considerados 

ineficazes. A revogação ou qualquer modificação na Oferta deverá ser imediatamente comunicada aos investidores, e divulgada por 

meio de Anúncio de Retificação a ser publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, ao menos mesmos veículos a serem utilizados 

para publicação para a divulgação da oferta, de acordo com o art. 27 da Instrução CVM 400.  

 

O Banco Coordenador da Oferta deverá se acautelar e se certificar, no momento do recebimento da aceitação da Oferta de que o 

Proponente está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimentos das novas condições. A revogação ou qualquer 

outra modificação torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, motivo pelo qual deverão ser restituídos 

integralmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária, àqueles que pretendiam adquirir 

CEPAC, bens ou direitos dados em contrapartida aos CEPAC distribuídos, nos termos do art. 26 da Instrução CVM 400.  

 

Na hipótese prevista acima, os Interessados que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito da 

modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a 

declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio. 
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ANEXOS 
 

Declarações 

 

Declaração da Emissora  
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Declaração do Banco Coordenador 
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Declaração dos Assessores Legais  
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Resolução de Diretoria RD nº DIP-04/20, de 10 de Setembro de 2020.  
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