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APRESENTAÇÃO GRI 102-4

 

O Relatório Integrado 2021 tem por objetivo prestar contas e fornecer informações à 

sociedade, com foco na capacidade de geração de valor pela organização, ao longo 

do tempo, com base na gestão dos seus capitais. 

Além das Demonstrações Financeiras, esse documento contempla a Estratégia de 

Longo Prazo e o Plano Tático, documentos constantes no Compromisso de 

Desempenho Institucional – CDI, bem como os recursos utilizados e os capitais 

envolvidos. Contempla, também, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança 

Corporativa, subscrita pelos membros do Conselho de Administração e na forma 

preconizada pela legislação vigente. 

Esse relatório visa cumprir os requisitos de transparência, atendendo às disposições 

da Lei Federal nº 13.303/2016 – Lei das Estatais. 

Os dados e informações correspondem à gestão da São Paulo Urbanismo no período 

de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 e referem-se à atuação da empresa no 

setor de desenvolvimento urbano da Cidade de São Paulo. 

O Relatório Integrado 2021 traz uma estrutura aderente ao modelo desenvolvido pelo 

International Integrated Reporting Council (Conselho Internacional para Relato 

Integrado) – IIRC, na Norma Brasileira de Contabilidade CTG 09 – Relato Integrado, 

de 26 de novembro de 2020 e tem seus fundamentos nos parâmetros estabelecidos 

nas normas essenciais do Global Reporting Initiative – GRI para o relato da gestão da 

sustentabilidade e os critérios da International Financial Reporting Standards – IFRS, 

para informações financeiras e demais informações contábeis, para oferecer as 

informações de forma transparente às partes interessadas, trazendo uma visão 

integrada do modelo de negócio e estratégias, bem como dos capitais financeiro, 

humano, intelectual, manufaturado, natural e social considerados para gerar valor. 

O Relatório Integrado 2021 aborda ainda as oportunidades e os riscos identificados no 

contexto operacional, de governança e de desempenho financeiro e não financeiro. 

 

DESTAQUES 2021 

 

Mudança De Gestão 

Em 11/02/2021 foi publicada a Portaria PREF nº 197, de 10/02/2021, que nomeia o 

senhor Francisco Roberto Arantes Filho na qualidade de Presidente, para integrar a 

Diretoria Executiva da São Paulo Urbanismo, em substituição ao senhor José Armênio 

de Brito Cruz. 

Pandemia Covid-19  



 6 Relatório Integrado 

Em 2021, com a manutenção do estado de pandemia do Novo Coronavírus, decretado 

em 2020 pela Organização Mundial de Saúde – OMS, a São Paulo Urbanismo 

manteve a adoção de uma série de ações voltadas ao combate e à prevenção do 

contágio, reforçando-as quando do retorno às atividades presenciais no segundo 

semestre de 2021. 

As principais ações incluíram o reforço das medidas de controle sanitário e a 

manutenção do teletrabalho sempre que a ameaça de transmissão do vírus se 

acentuava, no acompanhamento sistemático das diretrizes da Prefeitura Municipal de 

São Paulo quanto às determinações de distanciamento social. 

Houve também o reforço dos protocolos de higiene e limpeza das instalações da 

empresa e prevenção geral segundo as recomendações emitidas pelas autoridades 

sanitárias, a fim de manter o ambiente seguro e livre de contaminação. 

O monitoramento dos casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com 

rastreamento dos contactantes, foi outra medida instaurada a fim de evitar a 

contaminação comunitária na Empresa. A comunicação interna operacional de 

orientação e recomendação a todos os empregados foi intensificada, em conjunto à 

medidas como a disponibilização máscaras tipo N95 e álcool em gel, afixação de 

cartazes educativos, demarcação de pisos e isolamento de cadeiras em áreas 

comuns. 

O controle e monitoramento da vacinação dos empregados, consoante às diretrizes 

municipais, foi um importante passo para que a pandemia fosse controlada dentro de 

nossas instalações, sempre apoiada e em consonância com as ações da 

Administração do Condomínio Martinelli, o qual determinou a aplicação de utilização 

de termômetros digitais, nas entradas do Edifício Martinelli, com a aferição de 

temperatura de empregados, prestadores de serviços e visitantes da sede da SP 

Urbanismo e demais dependências do edifício. 

Celebração 12 Anos São Paulo Urbanismo 

O ano de 2021 marcou os 50 anos do nascimento da Emurb e os 12 anos de criação 

da SP-Urbanismo. Para celebrar a data, a Diretoria Executiva da empresa organizou 

um dia inteiro de evento para ressaltar a importância histórica da empresa e seu papel 

relevante na transformação urbana da cidade de São Paulo. 

Para marcar a data, a abertura do evento se deu com a reinauguração do auditório 

154 que passou a se chamar Auditório Domingos Theodoro de Azevedo Netto. O 

arquiteto e urbanista Domingos Netto, mais conhecido pelo apelido de “Duca”, foi o 

primeiro funcionário admitido na Emurb, além de Diretor de Planejamento da empresa 

na década de 80. 

Na sequência o evento teve a mesa de abertura composta pela Diretoria Executiva da 

SP-Urbanismo e pela presença do Secretário da SMUL, Sr. César Azevedo. 

Após a abertura, aconteceu a Palestra Magna proferida pelo Professor Doutor em 

Arquitetura e Urbanismo José Eduardo de Assis Lefèvre. O título da palestra foi “O 

papel da Emurb e da SP Urbanismo: inovar e preservar a construção do ambiente 

urbano”. 
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Na sequência foi realizada uma mesa de “Memórias e Experiências”, onde os 

funcionários de carreira e arquitetos e urbanistas, Anna Barros, André Ramos e Rita 

Gonçalves falaram um pouco de seus trabalhos e impressões sobre os projetos ao 

longo desses anos. 

A mesa “SP Urbanismo: Hoje e Futuro” encerrou as comemorações e teve a 

participação de toda a Diretoria Executiva, com cada Diretor e Superintendente 

apresentando os projetos, planos e programas que estavam desenvolvendo no ano de 

2021 e aqueles que virão nos próximos anos. 
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Reconhecimento Da Transparência 

 
Mantendo atualizados o site institucional da empresa e o portal de transparência ativa 

a empresa obteve a mais alta nota na avaliação do Índice de Transparência Ativa – 

ITA, motivando toda a Diretoria Executiva e Colaboradores a manterem sempre as 

informações atualizadas e disponibilizando novas informações a cada produção de 

conteúdo interno.  

Estes portais passam periodicamente por auditorias externas realizadas pela 

Controladoria Geral do Município e Tribunal de Contas do Município.  

O ITA foi instituído em 2017 e compõe o Índice de Integridade e está previsto na Meta 

73 do Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura do Município de São Paulo. É um 

indicador criado com o objetivo de avaliar o nível de Transparência Ativa que é a 

disponibilização de dados de maneira ativa, no portal institucional. Seu objetivo é 

verificar em que medida estão sendo seguidos os parâmetros previstos em lei 

(conformidade legal) e nas recomendações internas da Controladoria Geral do 

Município (CGM) e Secretaria de Comunicação (SECOM), e o grau de integração das 

informações disponibilizadas de maneira ativa. 

Inovação 

Em dezembro de 2021 foi lançado o Sistema Simulador dos Certificados de 

Potencial Adicional de Construção (CEPAC’s). 

A São Paulo Urbanismo elaborou um inédito simulador digital que calcula 

automaticamente a quantidade necessária de CEPAC’s para construir na região de 

duas Operações Urbanas Consorciadas do munícipio: Água Espraiada e Faria Lima. 

Os CEPAC’s são títulos imobiliários adquiridos por interessados em construir 

edificações acima do potencial construtivo estabelecido para a região. Do total 

arrecadado pela Prefeitura por meio desse instrumento, um percentual, definido por 

lei, é destinado exclusivamente à execução de Habitação de Interesse Social (HIS) e o 

saldo para construção de obras de infraestrutura e melhorias na região da Operação 

Urbana. 
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A lei de cada Operação Urbana define a forma como o total de CEPACs deve ser 

calculado para cada empreendimento. São fórmulas complexas que consideram, por 

exemplo, a área do terreno onde se pretende construir, o tipo de empreendimento 

(residencial, não residencial, misto) e a doação ou não de áreas e calçadas à cidade. 

A partir do simulador de CEPAC’s, esses cálculos passam a ser realizados de forma 

automática e com mais segurança. Ao final, as informações fornecidas em tela podem 

ser usadas para o preenchimento dos documentos necessários para a solicitação de 

CEPAC’s em cada Operação Urbana. As orientações para este processo estão 

descritas nas páginas das Operações Urbanas no site da SP-Urbanismo. 

Vale destacar que, apesar da automatização proporcionada pelo simulador, a SP-

Urbanismo recomenda que os procedimentos para aderir às Operações Urbanas 

sejam acompanhados por um profissional técnico. 

Ação Sócio Cultural 

Ao longo de 2021 recebemos 146 solicitações de orçamento para a locação do terraço 
do prédio Martinelli, de propriedade desta SP-Urbanismo, para as mais diversas 
modalidades de eventos, sendo que em todas elas foram realizadas vistorias técnicas 
com acompanhamento. 

A SP-Urbanismo aplica uma política de isenção nas solicitações do uso do seu espaço 

para ações sociais voltadas para comunidade. Dessas locações foram realizadas 

campanhas institucionais conjuntas com a PMSP em colaboração ao Programa 

Virada Esportiva e ainda em conjunto com a Rede Globo participando da Campanha 

Criança Esperança.  

Terraço do Edifício Martinelli 

 

MENSAGEM DOS ADMINISTRADORES

 

Em 2021, a pandemia do COVID 19 prosseguiu afetando a economia global e 

refletindo na performance da São Paulo Urbanismo. Além disso, a Empresa passou 

por uma mudança de gestão administrativa, que representou um ajuste de paradigma 

estrutural. A tônica foi redesenhar a Empresa, identificando os seus pontos fortes e 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/index.php?p=19525
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fracos, as oportunidades e as ameaças corporativas, preparando a SP-Urbanismo 

para a retomada do crescimento econômico e a busca de sua independência 

financeira nos próximos exercícios. 

Com este enfoque, vários ajustes internos foram necessários. Reorganizamos e 

reestruturamos o quadro funcional, os procedimentos processuais e implementamos a 

área de controle interno que muito contribuiu nesse rearranjo da Empresa. No âmbito 

operacional, percorremos um longo caminho entre a apropriação dos projetos 

existentes na casa, as negociações e aprovações dos recursos necessários pelos 

órgãos competentes, para que então, os contratos de prestação de serviços pudessem 

ser firmados, em novembro de 2021, cujos resultados econômico e financeiro, em 

grande parte se darão no decorrer de 2022, revitalizando as operações da Empresa e 

mitigando fatores de risco, o que possibilita um ambiente corporativo propício para 

alcançar os objetivos e planos estratégicos da SP-Urbanismo.  

Os desafios foram enfrentados e se tornaram oportunidade de desenvolvimento, com 

a convicção de que o caminho trilhado pela Empresa está na direção correta, 

cumprindo o seu principal objetivo que é dar suporte e desenvolver ações voltadas ao 

planejamento e a promoção do desenvolvimento urbano do município para a 

concretização de planos e projetos da Prefeitura de São Paulo. 

Mas não foram só desafios. Foi também um ano de celebração pelos 12 anos da SP 

Urbanismo, 50 anos da EMURB, reconhecimento pelo desempenho da SP-Urbanismo 

na avaliação do Índice de Transparência Ativa – ITA e, inovação com o lançamento do 

Sistema Simulador dos Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs, 

além das inúmeras realizações de 2021. 

A inovação está presente no desenvolvimento de nossos produtos e no seio de nossos 

empregados, na responsabilidade social, na sustentabilidade de nossos projetos e 

operações, na transformação do tecido urbano de nossa cidade. Onde tem inovação, 

tem competência. 

Nesse cenário, conduzimos a SP Urbanismo realizando uma gestão com 
responsabilidade, ética e austeridade, pautados nas melhores práticas de governança 
corporativa e transparência, sempre contando com a dedicação, competência e 
engajamento de seus colaboradores. 
 

VISÃO GERAL GRI 102-1

 

História 

A história da São Paulo Urbanismo inicia-se antes mesmo da criação da empresa, 

quando em 1971, durante a administração do Prefeito José Carlos de Figueiredo 

Ferraz, a cidade de São Paulo cria a EMURB - Empresa Municipal de Urbanização de 

São Paulo, com o intuito de acelerar as respostas do poder público para a execução 

de obras de desenvolvimento urbano, considerando a reurbanização de áreas em 

processo de transformação, a urbanização de áreas não ocupadas e a recuperação e 

reciclagem de edifícios em processo de deterioração ou de inadequado uso do ponto 

de vista urbano. 
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A EMURB existiu até o ano de 2009, quando o município decidiu então por criar a São 

Paulo Urbanismo e a São Paulo Obras, duas empresas estatais que receberiam as 

atribuições da extinta EMURB, bem como todo o seu capital intelectual para o início de 

suas atividades. Suas competências foram ampliadas, e a São Paulo Urbanismo 

passou ainda a contar, em dezembro de 2020, com a também prerrogativa da 

execução de intervenções e obras na cidade, contribuindo ainda mais com o aumento 

de eficiência e rapidez na resposta de transformação urbana que nossa cidade 

demanda diariamente. 

A inovação está presente no desenvolvimento de nossos produtos e no seio de nossos 

empregados, na responsabilidade social, na sustentabilidade de nossos projetos e 

operações, na transformação do tecido urbano de nossa cidade. Onde tem inovação, 

tem competência.  

Com seus processos em constante aperfeiçoamento, a SP-Urbanismo busca 

incessantemente a excelência, otimizando recursos, produzindo resultados e gerando 

valores significativos para a sociedade paulistana. 

Dados Corporativos GRI 102-3, 102-5 

A São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo, CNPJ nº 43.336.288/0001-82, empresa 

organizada na forma de sociedade simples, nos termos dos artigos 997 a 1.038, da Lei 

Federal nº 10.406, de 10/01/2002, regida pelo seu Contrato Social, que se encontra 

registrado no 3º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Capital, com 

constituição autorizada pela Lei Municipal nº 15.056, de 08/12/2009 e regulamentada 

pelo Decreto Municipal nº 51.415, de 16/04/2010 e alterações posteriores, decorrente 

da cisão da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, empresa autorizada pela 

Lei Municipal nº 7.670, de 24/11/1971, tem em seu quadro societário a Prefeitura do 

Município de São Paulo – PMSP e a São Paulo Obras – SP Obras. 

Qualificada como sociedade de grande porte, nos termos do § único, do artigo 3º, da 

Lei Federal nº 11.638, de 28/12/2007, e por tratar-se de empresa pública, nos termos 

do artigo 7º, da Lei Federal 13.303, de 30/06/2016, a SP Urbanismo está sujeita às 

disposições da Lei Federal nº 6.404, de 15/12/1976, sobre escrituração e elaboração 

de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por 

auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários. 

Empresa pública de nacionalidade brasileira, integrante da administração indireta da 

PMSP, vinculada à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, é 

dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, sede 

própria na Rua Líbero Badaró, 504, 16º andar, na Capital do Estado de São Paulo, 

Brasil, autonomia administrativa e capital exclusivamente público. 

A partir de 2020 passou a ser subvencionada pelo acionista controlador, a Prefeitura 

do Município de São Paulo, alçando a condição de Estatal Dependente, nos termos do 

artigo 2º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade fiscal. 
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 Edifício Martinelli – Sede da São Paulo Urbanismo 

 

Estrutura Organizacional 

A partir de janeiro/2021, com o advento do Decreto nº 60.040, de 31/12/2020, a SP 

Urbanismo passou a ser responsável, também, pela execução das obras e 

intervenções tanto das Operações Urbanas Consorciadas – OUCs quanto pelo Fundo 

de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB. 

As alterações legais e de atribuições, ensejaram a um reposicionamento estrutural e 

reorganização da empresa, para a consecução dos objetivos trazidos pela 

mencionada norma. 

Essa reestruturação passou por reclassificações de cargos e rearranjos 

organizacionais do organograma da empresa, mas que se mantiveram os limites 

financeiros estabelecidos para despesa de pessoal. 
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Objetivos GRI 102-2, 102-6 

 
A São Paulo Urbanismo tem como objetivo fundamental dar suporte e desenvolver as 

ações governamentais voltadas ao planejamento urbano e à promoção do 

desenvolvimento urbano do Município de São Paulo, para concretização de planos e 

projetos da Administração Municipal, compreendendo: 

1. A concepção, a estruturação e o acompanhamento da implementação de 

programas de intervenção físico-territoriais de desenvolvimento urbano, incluindo a 

proposição de obras públicas e o preparo de elementos técnicos e legais para o 

desenvolvimento de projetos;  

2. A proposição de normas e diretrizes, bem como a implementação de programas e 

projetos de reordenamento da paisagem urbana, abrangendo o mobiliário urbano;  

3. A gestão das operações urbanas existentes e das que vierem a ser aprovadas, 

elaborando os planos e projetos urbanísticos, os anteprojetos das intervenções e 

obras, os estudos relativos aos programas de investimentos, a priorização de todas as 

intervenções e obras, o cronograma de investimentos, a quantidade de Certificados de 

Potencial Adicional de Construção - CEPACs a serem emitidos e o cronograma de sua 

emissão para dar suporte aos investimentos; 

4. A execução de obras e intervenções no âmbito das operações urbanas e das 

operações urbanas consorciadas, sendo responsável pelo acompanhamento técnico, 

gerenciamento, fiscalização e procedimentos de ateste, liquidação e pagamento das 

despesas contratadas, podendo contratar empresas para auxiliá-la na execução de 

suas atribuições; 
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5. A elaboração ou o acompanhamento dos projetos básicos e executivos das obras e 

intervenções, em especial quando houver impactos urbanísticos ou integrarem algum 

plano ou projeto urbanístico; 

6. O desenvolvimento de projetos e a execução de obras e intervenções com recursos 

do Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB; 

7. A atuação na aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos na legislação 

federal, estadual e municipal, incluindo a concessão urbanística; 

8. O estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e com outras esferas de 

governo para a implantação de projetos urbanos, utilizando instrumentos de política 

urbana; 

9. A avaliação de imóveis particulares ou pertencentes à Administração Municipal 

Direta ou Indireta, exceto os que compõem o seu próprio patrimônio.  

Modelo De Negócio 

 

VISÃO 

Ser reconhecida local, nacional e internacionalmente como a empresa indutora, 

desenvolvedora e gestora de transformações urbanas que contribua para o 

desenvolvimento sustentável da cidade de São Paulo. 

MISSÃO 

Analisar, planejar, pesquisar, projetar, estruturar, implementar e gerir ações 

transformadoras sobre o território orientadas pelas políticas públicas de 

desenvolvimento urbano definidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Licenciamento. 

Diferencial 

A São Paulo Urbanismo possui um capital intelectual de criação que associa 

experiência e inovação. 

Como empresa pública, coube à São Paulo Urbanismo receber todo o legado da 

EMURB, construído ao longo de décadas. A EMURB foi grande indutora de 

transformações no tecido urbano da cidade e na formação e qualificação de um 

experiente corpo funcional. 

É por isso que, com apenas 12 anos de existência a São Paulo Urbanismo se orgulha 

de possuir 50 anos de experiência e de história com um rico acervo de projetos e 

documentos, e com profissionais com os mais altos níveis de formação e experiência 

nas intervenções numa das maiores cidades do mundo.   

Objetivos Estratégicos 

Através do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI, firmado entre a São 

Paulo Urbanismo e a Governo Municipal, a empresa se estrutura através de 3 

objetivos estratégicos, os quais norteiam todas as atividades e projetos: 



 15 Relatório Integrado 

Objetivo estratégico 1 - Estruturar econômica, física e juridicamente projetos de 

desenvolvimento urbano. 

Utilizar a expertise do corpo técnico da empresa para estruturar os projetos que 

envolvem a implantação de um Programa de Valorização do Centro, a adequação das 

operações urbanas consorciadas e a melhoria das condições de acessibilidade e de 

circulação de pedestres em toda a cidade. 

Objetivo Estratégico 2 - Aprimorar a gestão da empresa e implementar os 

diversos instrumentos de intervenção urbana por meio de projetos com os 

órgãos da administração direta e indireta. 

Ampliar a eficiência da empresa através do equacionamento de passivos 

administrativos e judiciais, da comunicação interna e externa sobre a expertise 

conduta nos trabalhos especializados da empresa, da implantação de sistemas que 

aprimorem a alocação de recursos humanos da SPURB, da gestão ativa do patrimônio 

imobilizado da empresa, da Prefeitura e do desenvolvimento de capital humano dos 

servidores da SPURB para a utilização dos novos instrumentos de planejamento 

urbano previstos pela legislação urbanística. 

Objetivo estratégico 3: Aprimorar a gestão das operações urbanas 

consorciadas. 

Ampliar a eficiência na alocação de recursos das operações urbanas consorciadas 

garantindo um maior volume de obras efetivamente viabilizadas com os recursos 

captados via CEPAC. Essa melhora na gestão será capaz de garantir mais 

investimentos públicos à cidade em um menor prazo com uma consequente 

valorização das áreas objeto das intervenções. 

 

Análise SWOT 

Forças (S): 

1. Capacidade técnica para estruturação, implementação e viabilização de 

desenho urbano, planos e projetos; 

2. Capacidade de gerar recursos financeiros para a implementação de projetos de 

transformação urbana em parceria com a iniciativa privada; 

3. Novas ferramentas de planejamento urbano criadas pelo Plano Diretor 

Estratégico (Projeto de Intervenção Urbana, Área de Intervenção Urbana, 

Áreas de Estruturação Local) podem ampliar receitas e a força institucional da 

SPURB; 

4. Difusão dos instrumentos e ferramentas do arcabouço jurídico vigente na  

cidade, reforçam o fomento da transformação urbana realizada pela SPURB. 

Fraquezas (W): 

1. Falta de sistematização do conhecimento produzido na empresa e sua 

consequente publicização; 
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2. Reduzida sistematização de fluxos e procedimentos entre as áreas com 

necessidade de revisão das normas; 

3. Falta de uma melhor estruturação para operação de novas ferramentas do 

PDE (PIU, AIU, AEL, Consórcio Urbanístico); 

4. Falta de melhor estruturação para capacitação, aprendizagem e utilização de 

novas ferramentas pelos funcionários; 

5. Contingências financeiras e judiciais da empresa. 

 

Oportunidades (O): 

1. Geração de oportunidades dentro de sua missão a partir de uma gestão 

proativa dos ativos da empresa;  

2. Ampliação de parcerias com o setor privado, com a academia e com a 

sociedade civil, em planos e projetos urbanos em consonância com a política 

da atual gestão;  

3. Prestação de serviços de consultoria a outros entes governamentais, dentro do 

objeto da empresa, ampliando a fonte de recursos para sua sustentabilidade;  

4. Viabilização de intervenções e obras, com aporte de recursos das Operações 

Urbanas e Operações Urbanas Consorciadas, no perímetro destas Operações 

Urbanas;  

5. Realização de investimentos urbanísticos e ambientais integrantes da Lei do 

PDE, tendo com referência o Programa de Metas do Município, com uso de 

recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB;  

6. Coordenação de ações intrínsecas ao Desenvolvimento Urbano junto a outras 

Secretarias e Órgãos Municipais, garantindo eficácia no uso de recursos 

municipais e na qualidade do desenho urbano;  

7. Requalificação da paisagem e do desenho urbano como instrumento indutor da 

qualidade de vida na cidade.  

 

Ameaças (T): 

1. Possível descasamento entre os custos dos serviços prestados e as receitas 

efetivamente auferidas;  

2. Complexidade na articulação e gestão integrada entre os órgãos municipais na 

gestão de projetos complexos e interdisciplinares;  

3. Os investimentos no corpo técnico da empresa são uma constante 

necessidade, considerando sempre mudanças nas legislações urbanas, nos 

avanços tecnológicos e nas ações da empresa.  
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Plano De Investimentos 

 

 

Vale destacar que para o exercício de todas as atividades, a São Paulo Urbanismo 

possui atualmente um parque tecnológico de 180 equipamentos instalados entre 

microcomputadores, servidores e notebook. Destes, parte do parque já totalmente 

depreciados e em final de vida útil. Em 2021 a empresa iniciou ação de atualização 

gradual deste parque com a substituição inicial de 70 microcomputadores para 
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Técnicos e no final do ano adquirimos 40 microcomputadores como destino os 

usuários administrativos. 

 

Importante também mencionar a aquisição de 191 cadeiras para substituição das 

atuais, considerando que foram adquiridas há mais de 10 anos, estando em 

desconformidade com os padrões de ergonomia e saúde do trabalhador. Também foi 

possível a modernização do auditório, com a substituição das cadeiras e mesas. 

 

REALIZAÇÕES 2021 GRI 102-2

 

O objetivo principal da SP Urbanismo é dar suporte e desenvolver ações voltadas ao 

planejamento e a promoção do desenvolvimento urbano do município para a 

concretização de planos e projetos da Prefeitura de São Paulo. 

a. Espaços Públicos 

 

Uma das linhas principais da política de desenvolvimento urbano expressa no Plano 

Diretor Estratégico (PDE) e em demais ações da Prefeitura de São Paulo é o estímulo 

à ocupação de espaços públicos, devolvendo ao uso e fruição de seus moradores 

importante patrimônio social, ambiental e histórico. 

A ocupação democrática dos espaços públicos é uma das diretrizes para a construção 

de uma São Paulo mais inclusiva, dinâmica e democrática. A seguir relacionamos os 

projetos desenvolvidos pela SP Urbanismo para a cidade. Os projetos de 

requalificação dos espaços públicos os quais a São Paulo Urbanismo desenvolveu em 

2021, alguns dos quais ainda se encontram em fase de desenvolvimento, estão 

descritos a seguir: 

 

i. Polo Cultural Gastronômico e turístico do Largo da Matriz de N.S. 

do Ó – Fase: Projeto Básico Entregue 

 

A Lei do Polo Cultural, Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz de Nossa 

Senhora do Ó e entorno tem como objetivos promover o desenvolvimento 

econômico local através de atividades de capacitação profissional, fomentar a 

cultura, gastronomia e turismo locais com incentivo em cursos, festivais e 

encontros - visita e permanência - da população local e turística, preservar a 

memória histórica, cultural e turística do território, e propiciar condições de 

limpeza urbana, segurança, transporte, informação, controle da ordem urbana 

e sinalização direcionada ao Polo da Freguesia do Ó. 
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ii. Territórios CEUS | Territórios Educadores | Urbanismo Social – 

Fase: Projetos Básicos Iniciados 

Avaliação de todos os projetos em desenvolvimento, revisão técnica das 

intervenções previstas em fase de Estudo Preliminar e realização de vistorias 

nas áreas definidas como Territórios CEU, 

Territórios Educadores e Urbanismo Social 

no Plano de Metas da Prefeitura. São 

previstas 10 intervenções/ações para o 

ano de 2022 junto às comunidades 

selecionadas no programa.  

 

iii. Eixo Histórico Ipiranga – Fase: Iniciados Estudos e levantamentos 

Preliminares 

Estudo Preliminar/Projeto Funcional com prévia de custos estimados e 

memoriais descritivos. O projeto engloba a Avenida do Estado, entre as ruas 

Leais Paulistanos e a Rangel Pestana, as avenidas Dom Pedro I e Teresa 

Cristina e a região do entorno do Parque da Independência. As intervenções 

urbanas e paisagísticas previstas devem concretizar a melhoria das condições 

de acesso aos monumentos e ao espaço que representam o núcleo histórico 

da Independência do Brasil, contando com espaços de contemplação; 

educação ambiental; patrimônio cultural e valorização da paisagem urbana 

junto a bens tombados; reformas 

de calçadas e canteiros de ruas 

e avenidas, manejo de águas de 

chuva na cidade através de 

intervenções de infraestrutura 

verde (jardins de chuva) além de 

outras estratégias de 

sustentabilidade.  
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iv. Parque Amaral Gurgel – Fase: Estudos Preliminares Concluídos 

Estudo Preliminar/Projeto Funcional com prévia de custos estimados e 

memoriais descritivos. O projeto para o Parque Amaral Gurgel consiste na 

remodelação do atual Terminal de ônibus, com objetivo de estimular o uso 

irrestrito dos espaços livres, dos espaços esportivos e de recreação, além dos 

ambientes de contemplação; a acessibilidade deve estimular a mobilidade ativa 

no local, com a ampliação da rede cicloviária e a requalificação dos passeios 

para pedestres; estimular o convívio e a apropriação da área e fomentar as 

expressões artísticas na região além de contar com melhorias acústicas, de 

iluminação pública e específica e da recuperação das áreas verdes e 

permeáveis existentes e mantidas. 

 

 

v. Espaço dos produtores Fase: Estudos Preliminares Concluídos 

Estudo Preliminar/Projeto Funcional com prévia de custos estimados e 

memoriais descritivos. intervenção arquitetônica e urbanística para a região 

junto ao Viaduto Diário Popular, com vistas a recuperar o espaço público e 

proceder com a construção de um novo equipamento de abastecimento, 

serviços e comércio aliado ao ordenamento da paisagem. A requalificação do 

sistema viário e da infraestrutura urbana são premissas de projeto com vistas a 

priorizar a qualidade da mobilidade e acessibilidade total. A edificação deverá 

aliar as questões de requalificação espacial, biodiversidade, paisagismo, 

infraestrutura verde, armazenamento de águas de chuva, coleta e separação 

de resíduos sólidos orgânicos, abastecimento, comércio, serviços e turismo. 

 

 

vi. Belvedere Roosevelt - Fase: Licitação em andamento 

Projeto em grau de detalhamento para licitação, com o apoio técnico de DEO 

para elaborar a estimativa de custos. O Belvedere Roosevelt é visto como parte 

de um conjunto de mirantes da cidade, localizado no eixo urbano Leste-Oeste, 

em área remanescente da Praça Roosevelt. Os espaços paisagísticos têm por 

referência as questões de preservação ambiental e ampliação de 

biodiversidade, com ênfase em modalidades de Infraestrutura Verde e 

Soluções Baseadas na Natureza (SbNs). Espera-se que o espaço seja 
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educativo em termos patrimoniais, paisagísticos, em estratégias de 

sustentabilidade e em tratamento/polimento de águas de chuva por 

fitorremediação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii. Projeto Centro da Lapa - Fase: Estudos Preliminares Concluídos 

Requalificação Urbanística, Ambiental e Paisagística da Região do Entorno do 

Mercado Municipal da Lapa, assim como a Requalificação Urbanística, 

Ambiental e Paisagística da Região do Entorno da Rua William Speers 

considerando a qualificação 

dos cruzamentos, canteiros e 

áreas ajardinadas, passeios 

públicos e leito viário. 

Requalificação urbanística, 

ambiental e paisagística da 

região e das passagens 

subterrâneas da Toca da 

Onça e da Rua 12 de 

Outubro e entorno.  

O projeto visa a princípio a recuperação e requalificação das passagens Toca 

da Onça e 12 de Outubro para travessia segura de pedestres sob a linha férrea 

da CPTM, estudando a possibilidade junto a CPTM em fazer a travessia de 

forma elevada. 

 

viii. Requalificação Rua das Motos - Fase: Estudos Preliminares 

Concluído 

O projeto visa: agilidade e circulação 

nas calçadas; instalação de 

mobiliários urbanos como bancos, 

lixeiras e pórtico adequados para a 

circulação nas calçadas criando 

áreas de estar e serviço; instalação 

completa de iluminação subterrânea 

nos 5 quarteirões, além da 

iluminação de pedestres; Identidade 

paisagística; instalação de totens, 

com mapa de localização das lojas e identificação em QR CODE; proposta de 

ordenação das fachadas, com estudos baseados no Manual de Conservação e 

Restauro de Fachadas de Bens Tombados; redução da velocidade no trânsito, 
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principalmente nas esquinas com a Avenida Rio Branco, através do 

estreitamento da entrada na Rua das Motos, da criação de lombofaixas e do 

traffic calming; manutenção das vagas de estacionamento de motos em frente 

às lojas; tratamento do lixo por coleta em horário comercial e incentivo à 

logística reversa da Política Nacional de Resíduos Sólidos; realização de obras 

estruturais de manutenção da rede de esgotos e drenagem. 

O Projeto de Requalificação Urbana da Rua das Motos é delimitado pelo 

quadrilátero formado pelas Avenidas São João, Duque de Caxias, Rio Branco e 

Rua dos Gusmões, na região central da cidade. O perímetro compreende ainda 

as Ruas General Osório, Alameda Barão de Limeira, Barão de Campinas, Rua 

Guaianases e Conselheiro Nébias. 

 

ix. Triângulo Histórico - Fase: Cartilha Publicada 

O Projeto Triângulo SP requalifica a sinalização histórica da cidade, o qual 

inclui a instalação de totens e placas de identificação das 35 edificações 

turísticas presentes na região do Triângulo Histórico, mais especificamente 

pelas ruas Benjamin Constant, Boa Vista e Líbero Badaró. O projeto tem como 

referência um sistema similar ao encontrado em grandes cidades europeias, 

como Londres, na Inglaterra. 

 

x. Programa Requalifica Centro – Fase: Estudos preliminares em 

andamento 

O Programa Requalifica Centro estabelece incentivos fiscais e edilícios para 

estimular a requalificação (retrofit) de prédios antigos da região central da 

cidade. O objetivo é estimular uma maior oferta de imóveis habitacionais para 

adensar o centro e resgatar sua vocação de ambiente atraente para 

investimentos. 

 

xi. Reforma da Esquina Histórica – Fase: Projetos básicos concluídos, 

aguardando Início das Obras 

Projeto tem como objetivo promover a requalificação da Esquina Histórica de 

São Paulo (Avenida Ipiranga x Avenida São João) realizando a readequação 

do passeio público por meio de reforma das calçadas, reforma da praça e 

tratamento paisagístico. Além da composição de novos elementos visuais 

como a colocação de esculturas e uniformização dos postes de iluminação. 

Espera-se com este projeto, realçar a importância histórica da região, atraindo 

assim mais visitantes e atividades turísticas. 
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xii. Ruas SP – Fase: Projeto Implantado 

A SP Urbanismo deu apoio técnico à SMUL no Projeto RUAS SP, instituído 

pelo Decreto Municipal nº 60197 de 23/04/2021 e regulamentado pela Portaria 

SMUL Nº 24 de 26/04/2021 em função da necessidade de distanciamento 

social imposta pela pandemia de COVID 19. O Projeto Ruas SP objetiva a 

ampliação temporária da área de atendimento de bares e restaurantes, como 

forma de favorecer o distanciamento social, entre os frequentadores, mediante 

a autorização para a colocação de mesas e cadeiras em extensões 

temporárias das calçadas, a serem implantadas no local de vagas de 

estacionamentos de veículos. No ano de 2021 recebemos 943 manifestações 

de interesse que resultaram em análise das condições de 615 ruas distribuídas 

em 28 subprefeituras e foram aprovados 227 trechos de ruas. O maior número 

de solicitações foram apresentadas pelas Subprefeituras de Pinheiros (266), Sé 

(179), Mooca (135), Vila Mariana (85) e Lapa (77). 

 

xiii. Concessão do Terraço do Ed. Martinelli – Observatório Martinelli 

Fase: ajustes do edital para avaliação do TCM 

A São Paulo Urbanismo vai conceder à iniciativa privada os andares 25, 26 e 

27 do Edifício Martinelli, além dos espaços comerciais localizados no térreo do 

edifício, na Avenida São João nº 11. Além do mirante, o vencedor do edital 

deverá manter um programa de curadoria com espaços expositivos, painéis 

interativos e acervos relacionados à história do edifício e da cidade e promover 

ações culturais. Também serão inaugurados loja, restaurante e um café. 

Um núcleo de recepção e centro de informações turísticas também serão 

ofertados à população, que contará com, ao menos, um novo elevador para 

realizar a visita. O passeio será completo com acesso aos espaços cobertos 

existentes, incluindo o palacete do Comendador Martinelli. 

Em 27 de agosto de 2020, a São Paulo Urbanismo, publicou no Diário Oficial o 

edital de concessão do terraço do Edifício Martinelli, cuja licitação foi suspensa 

por determinação do TCM, que alegou lacunas a serem sanadas. 

Ao longo de 2021 a SP-Urbanismo atuou intensamente em elucidar os 

questionamentos do TCM. Saneado o processo, o TCM autorizou em 

16/02/2022 a retomada do processo de concessão. 

 

b. Projetos Urbanos 

 

Definidos no Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2014, os Projetos de Intervenção 

Urbana (PIUs) buscam reorganizar, a longo prazo, o desenvolvimento de áreas 

subutilizadas e com potencial de transformação por toda a cidade. Para que isso 

aconteça, esses projetos preveem uma série de incentivos para adensar do ponto de 

vista populacional e construtivo uma região, desenvolver novas atividades 

econômicas, criar empregos, produzir habitação para pessoas de baixa renda e 

equipamentos públicos. 
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i. Projeto de Intervenção Urbana – PIU Eixos de Desenvolvimento – Fase: 

Desenvolvimento do Planejamento do projeto 

Com o objetivo de promover novas centralidade urbanas em regiões da cidade com 

alta densidade populacional, porém com carência de atividades econômicas e 

geração de empregos, serão elaborados Projetos de Intervenção Urbana (PIUs) 

que desenvolvam as regiões próximas ao Arco Jacu-Pêssego, Avenida Cupecê, 

Região Noroeste e Rodovia Fernão Dias. Destaca-se que a criação de novas 

centralidades pode gerar melhoria da mobilidade urbana, redução no tempo de 

deslocamento e, por consequência, aumento da qualidade de vida dos munícipes. 

 

ii. Programa Requalifica Centro – Fase - Lei aprovada decreto em tramitação 

O Programa Requalifica Centro é resultado do trabalho de elaboração e revisão 

técnica realizado pelas coordenadorias de licenciamento e desenvolvimento urbano 

da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL e pela SP 

Urbanismo, o qual foi responsável pela coordenação dos trabalhos desde a 

elaboração do PL 447/21, que deu origem à Lei Municipal 17.577/2021, que 

estabelece o referido programa. 

 

iii. Arco Faria Lima - Fase: Desenvolvimento do Planejamento do projeto e 

inicio dos estudos preliminares 

Elaboração de cenários possíveis para o território do Arco Faria Lima, considerando 

o encerramento da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. 

  

iv. PIU Territórios de Estruturação - Mobilidade Fase: Desenvolvimento do 

Planejamento do projeto 

O objetivo deste contrato é o desenvolvimento de um PIU - Projeto de Intervenção 

Urbana para promover uma transformação urbana à mobilidade com o 

aproveitamento do sistema estrutural de transporte coletivo compatibilizando o 

adensamento demográfico e qualificando as centralidades existentes. Dessa forma, 

tem-se dois focos principais, sendo eles a promoção de intervenções na malha 

viária garantindo a locomoção e acessibilidade pelo transporte coletivo e a 

distribuição populacional ao longo do espaço urbano tendo como eixo principal o 

desenvolvimento baseado no transporte. 
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v. Plano de Requalificação do Centro - Fase – Estudos e levantamento 

preliminares em andamento 

Com vistas à requalificação da região central da cidade de São Paulo, este projeto 

tem como objetivo coordenar uma série de propostas a serem implementadas no 

centro municipal. A partir da realização de uma leitura urbana, deverão ser 

elaboradas ações com o objetivo de requalificar espaços públicos e melhorar a 

qualidade urbanística da região. O projeto tem como uma de suas premissas a 

realização de um concurso nacional de projeto de arquitetura e urbanismo, que será 

realizado com base em um Plano Urbanístico Básico, que apontará áreas e 

Intervenções Estratégicas desenvolvidas após o Relatório de Leitura Urbana. 

Para a coordenação dessas atividades, o contrato desse projeto ainda prevê o 

desenvolvimento de uma Plataforma Digital que vai auxiliar na informação à 

população e no aumento da transparência dos projetos e ações que serão 

realizadas na região central da cidade. Por fim, espera-se ter uma série de 

intervenções a serem implantadas que garantam melhor uso dos espaços. 

 

 

c.        Assessoramento e Apoio Técnico 

Considerando o compromisso público ao qual a São Paulo Urbanismo possui com seu 

trabalho, com a municipalidade e com a população paulistana, um trabalho da 

SPUrbanismo não se acaba quando é entregue à SMUL ou ainda quando é 

recepcionado pela Câmara Municipal para ser convertido em lei. É importante destacar 

que a São Paulo Urbanismo continua seus esforços ainda que o projeto já não esteja 

mais sob sua tutela, sendo realizados acompanhamentos legislativos ao processo, a 

participação e contribuição na elaboração de reuniões técnicas, debates e audiências 

públicas, o atendimento técnico e também a prestação de subsídios para ajustes e 

modificações que o munícipio apresenta como necessário, além do esclarecimento de 

dúvidas sobre a proposta ou ainda sobre os ajustes indicados. Estes trabalhos são 

realizados nos seguintes projetos: 

 PIU Arco Pinheiros: Projeto de Lei 427/2019 

 PIU Setor Central: Projeto de Lei 712/2020 

 Operação Urbana Bairros do Tamanduateí: Projeto de Lei 723/2015 

 

Há também o acompanhamento, atendimento e análise urbanística de outras 

propostas, que não são as de desenvolvimento direto da São Paulo Urbanismo, mas 

de iniciativa de outras empresas e órgãos públicos, como o caso do Projeto PIU Polo 

Barra Funda, onde a São Paulo Urbanismo fez a análise e acompanhamento da 

proposta urbanística realizada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô 

em conjunto com a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, a CPTM. 

 

 

d. Operações Urbanas (OUs) 

As Operações Urbanas visam promover melhorias em regiões pré-determinadas da 

cidade através de parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada. Cada área 

objeto de Operação Urbana tem uma lei específica estabelecendo as metas a 

serem cumpridas, bem como os mecanismos de incentivos e benefícios. 

O perímetro de cada Operação Urbana é favorecido por leis que preveem 

flexibilidade quanto aos limites estabelecidos pela Lei de Zoneamento, mediante o 



 26 Relatório Integrado 

pagamento de uma contrapartida financeira. Este dinheiro é pago à Prefeitura e só 

pode ser usado em melhorias urbanas na própria região. Uma lei de Operação 

Urbana pode conter concessões não onerosas, entendidas como um estímulo 

adicional à ocorrência de investimentos na área. 

  

 
 
 

Os CEPACs (Certificados de Potencial Adicional de Construção) são valores 

mobiliários emitidos pela Prefeitura do Município de São Paulo através da SP 

Urbanismo e utilizados como meio de pagamento de Contrapartida para a outorga de 

Direito Urbanístico Adicional dentro do perímetro de uma Operação Urbana 

Consorciada. Cada CEPAC equivale a determinado valor de m² para utilização em 

área adicional de construção ou em modificação de usos e parâmetros de um terreno 

ou projeto. 

 

As emissões de CEPAC são regidas pelas determinações contidas na Instrução 401 

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regulamenta a emissão dos títulos, as 

responsabilidades pelo acompanhamento das Operações Urbanas Consorciadas e 

indica a forma de exercício dos direitos assegurados pelo CEPAC. A oferta pública 

primária dos CEPACs é realizada através de negociação no Mercado de Balcão 

Organizado da BOVESPA. Uma vez alienados em leilão, os CEPACs podem ser 

negociados livremente no mercado secundário, até que sejam vinculados a um lote 

dentro do perímetro da Operação Urbana Consorciada. 
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OU CENTRO – Operação Urbana Centro 



 28 Relatório Integrado 

 
 
 

 
 
 
 
 

OUCAE – Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

OUCAB – Operação Urbana Consorciada Água Branca 
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As principais intervenções realizadas no âmbito das Operações Urbanas estão 

descritas a seguir: 

 

i. Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade; 

ii. Acompanhamento do Projeto para o prolongamento da Av. Chucri Zaidan; 

iii. Acompanhamento para a licitação de construção de 2.281 Unidades Habitacionais 

na OUC AE em 23 projetos; 

iv. Obras complementares de Drenagem do córrego Água Preta e Sumaré; 

v. Requalificação da Av. Santo Amato; 

vi. Reconversão do Largo da Batata; 

vii. Projeto para Ciclopassarela Bernand Goldfarb; 

viii. Projeto para o Boulevard JK; 

ix. Ciclopassarela HIS Panorma-Real Parque; 

x. Unidades Habitacionais Operação Urbana Água Espraiada; 

xi. Projeto de ligação entre a Av. Faria Lima e Av. dos Bandeirantes; 

xii. Projeto Ponte Pirituba Lapa; 

xiii. Leilão da Operação Urbana Consorciada Faria Lima 

 

e. Manual Centro Histórico (manutenção, conservação, reforma e restauro) 

Publicação de Manual ilustrado com objetivo de incentivar e orientar os proprietários e 

locatários dos imóveis contidos no Centro Histórico da cidade de São Paulo, na 

manutenção e intervenções de fachada, com vistas à valorização da paisagem urbana 

e do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, a partir do seu reconhecimento como 

bem ambiental e elemento essencial à identidade e sensação de conforto individual e 

social, seguindo as diretrizes do Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/2014). 

OUCFL – Operação Urbana Consorciada Faria Lima 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2014/1605/16050/lei-ordinaria-n-16050-2014-aprova-a-politica-de-desenvolvimento-urbano-e-o-plano-diretor-estrategico-do-municipio-de-sao-paulo-e-revoga-a-lei-n-13430-2002?q=16050
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Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urb

ano/sp_urbanismo/noticias/?p=312171 

 

 
 

GRANDES NÚMEROS

 

 Comercialização de 10.318 títulos de CEPAC; 

 Arrecadação de R$182.663.178,00 para a Operação Urbana Faria Lima; 

 Sistema da Fábrica de Software: 2.131 simulações de adesões foram 

possibilitadas; 

 47 reuniões de gestão participativa (117,5% da meta de 40); 

 244.779,94m² de áreas de intervenção projetadas (407,96% da meta de 60.000); 

 Desenvolvimento de 7 projetos de intervenção em espaços públicos (233% da 

meta de 3); 

 Desenvolvimento do Projeto de Lei do Retrofit para a recuperação de edifícios na 

região central da cidade (Lei Municipal 17.577/2021); 

 Mais de 43 milhões de reais em entrada de recursos no caixa da São Paulo 

Urbanismo, no que se refere a serviços prestados, desapropriação de imóvel, 

subvenção econômica, locação de imóveis e outras entradas; 

 Aquisição de 40 computadores para substituição do parque tecnológico 

defasado a mais de 10 anos; 

 Maior valor acumulado da história do país em venda de potencial construtivo: 

R$6.253.370.559,65 arrecadados desde 1997; 

 9 projetos de qualificação e estruturação urbanas em andamento; 

 R$710.552.678,00 em intervenções em andamento na Operação Urbana Faria 

Lima; 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/noticias/?p=312171
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/noticias/?p=312171
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 R$3.319.978.181,00 em intervenções em andamento na Operação Urbana Água 

Espraiada; 

 R$48.559.100,00 em intervenções em andamento na Operação Urbana Água 

Branca; 

 755 atendimentos realizados por correio eletrônico para dúvidas de Operações 

Urbanas; 

 86 atendimentos presenciais realizados no último semestre de 2021 

(atendimento no 1º semestre vetado pela condição pandêmica); 

 318 processos analisados no âmbito da assessoria técnica a CPPU; 

 231 atendimentos e consultas realizadas no âmbito da assessoria técnica a 

CPPU. 

 

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

 

Os principais fatores que contribuíram para o lucro líquido de R$23.967.275,63, no 

exercício de 2021, foram: o valor de R$5.141.186,52 resultado da desapropriação dos 

lotes 9 e 10 de imóvel no Terminal de Cargas da Fernão Dias (outubro/2021); o ajuste 

de avaliação de propriedade para investimento no valor de R$14.302.748,44; a 

reversão de provisões judiciais no valor de R$4.505.498,38; o reconhecimento de 

valores a receber de órgãos da administração referente empregados cedidos para 

outros órgãos no montante de R$5.939.561,56 (dezembro/2021) e a subvenção 

econômica de R$11.333.967,00. 

O superávit de caixa/equivalentes de caixa no valor de R$11.585.640,16 está 

relacionado ao recebimento do saldo de R$13.651.378,00 referente a desapropriação 

dos lotes 9 e 10 de imóvel no Terminal de Cargas da Fernão Dias. 

A receita de prestação de serviços foi sumariamente afetada pela diminuição das 

taxas de operações urbanas em virtude da queda do volume das obras e pelo longo 

caminho percorrido entre as negociações e aprovações dos recursos necessários 

pelos órgãos competentes, até que os contratos de prestação de serviços 

começassem a ser firmados (em novembro de/21), com a geração de seus efeitos e 

resultados, em sua maior parte, após 31/12/2021. 

Ainda assim, refletindo os fatores que contribuíram para incrementar o lucro da 

Empresa, o patrimônio líquido da SP-Urbanismo aumentou com a diminuição dos 

prejuízos acumulados. 
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SOCIEDADE

 

Relacionamento com Públicos de Interesse 

i. Atendimento dúvidas Operações Urbanas 

Considerando que a legislação sobre as Operações Urbanas vigentes na 

cidade de São Paulo possui um conteúdo denso e, muitas vezes, de difícil 

compreensão, a São Paulo Urbanismo disponibiliza um atendimento aos 

interessados ao instrumento das Operações Urbanas. Este atendimento era 

exclusivamente presencial e posteriormente foi aberta a possibilidade de 

atendimento por correio eletrônico. Durante a vigência do protocolo da 

pandemia, esse canal virtual passou a ser exclusivo, e hoje, com a retomada 

do atendimento presencial, nota-se que o canal virtual é muito mais recorrido 

em virtude da segurança das repostas escritas, da transparência através das 

respostas padronizadas e da praticidade desta consulta poder ser realizada de 

qualquer lugar em que o interessado esteja. 

Os atendimentos são realizados por meio de agendamento através do e-

mail duvidasopurb@spurbanismo.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 

14h às 17h (um atendimento por hora). 

 

ii. Atendimento dúvidas e assessoria técnica a Comissão de Proteção à 

Paisagem Urbana e Lei Cidade Limpa 

Atividades desenvolvidas no ano de 2021 no exercício da função de Assessoria 

Técnica da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana – CPPU, nos termos do 

previsto no Regimento Interno da CPPU (RESOLUÇÃO 

SMDU.CPPU/01/2010). O Trabalho de Assessoria Técnica da CPPU, com 

atribuições previstas em Lei, envolve a análise técnica de processos 

administrativos, pareceres técnicos para a PGM, ATL, MP e Poder Judiciário, 

participação/coordenação de Subcomissões e GT’s temporários, pesquisas e 

estudos para a proposição de atos normativos, preparação de apresentações 
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http://duvidasopurb@spurbanismo.sp.gov.br/
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para as reuniões da Comissão, atendimento presencial ao público, 

esclarecimento de dúvidas por e-mail, todos de acordo com a demanda 

externa. 

 

iii. Disponibilização do acervo técnico – Biblioteca 

A São Paulo Urbanismo conta com um dos maiores e mais ricos acervos 

relacionados aos projetos urbanos, executados ou não, para a cidade de São 

Paulo, fruto de sua história e da história da EMURB. Este acervo é 

disponibilizado para consulta física no local, em nosso núcleo de memória 

urbana e biblioteca, necessário apenas o agendamento prévio da visita através 

do email bibliotecaspurbanismo@spurbanismo.sp.gov.br ou ainda pelo telefone 

3113-7582. 

 

iv. Colegiados das Operações Urbanas 

Os órgãos colegiados são entes decisórios compostos por membros oriundos 

de diversos setores, o que possibilita que o processo decisório seja mais 

qualificado em razão da diferente experiência trazido por cada um desses 

membros. Estes órgãos colegiados podem ter várias denominações: 

conselhos, comitês, juntas, câmaras, colégios, comissões, equipes, grupos de 

trabalhos, entre outros. A São Paulo Urbanismo coordena os Grupos de 

Gestão e Comissão Executiva das Operações Urbanas através da Gerência de 

Gestão Participativa (GGP) da Chefia de Gabinete. GGP - Gerência de Gestão 

Participativa - (11) 3113-7590 - participacaosocial@spurbanismo.sp.gov.br. 

 

v. Participação em Conselhos, Grupos de Gestão e Comitês. 

Conselho Gestor da ZEIS Água Branca; Comitê Interno de Monitoramento do 

Plano Diretor Estratégico – CIMPDE; Grupo de Gestão da Operação Urbana 

Consorciada Água Branca; Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada (papel de coordenação); Grupo de Gestão da Operação 

Urbana Consorciada Faria Lima (papel de coordenação); Comissão Executiva 

da Operação Urbana Centro (papel de coordenação); Grupo de Trabalho 

Técnico da Operação Urbana Centro (papel de coordenação); Conselho 

Municipal de Política Urbana – CMPU; Câmara Técnica de Legislação 

Urbanística – CTLU; Comissão de Segurança Hídrica; Conselho Gestor de 

ZEIS (na região do PIU Vila Leopoldina). 

 

vi. Sistema de Informação ao Cidadão – SIC 

O Sistema de Informação ao Cidadão – SIC, é um importante instrumento, 

regrado pela Lei Federal 12.527/2011, que visa dar acesso ao cidadão, de 

forma facilitada, à todas as informações sobre a gestão e atividades 

relacionadas a empresa. 

 

Canais de Comunicação com Público Externo 

i. Canais de reclamações e denúncias 

A São Paulo Urbanismo dispõe de um canal para receber denúncias sobre os 

mais diversos temas. As denúncias podem ser relativas a fraudes, corrupção, 

atos ilícitos, transgressões ao Código de Conduta e Integridade ou ainda sobre 

mailto:bibliotecaspurbanismo@spurbanismo.sp.gov.br
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questões que possam acarretar prejuízos aos princípios e interesses da São 

Paulo Urbanismo pelos seguintes canais: 

(11) 3113-7520, comitedeconduta@spurbanismo.sp.gov.br ou ainda, 

presencialmente, por carta ou outro documento físico a ser entregue no 

protocolo ou remetido pelo correio para o protocolo geral da São Paulo 

Urbanismo. 

 

ii. Setor de protocolo 

O setor de protocolo continua aberto, porém, com o horário reduzido, de 
segunda a sexta, das 10h às 16h. 

Os munícipes com processo em andamento em Comunique-se poderão 
encaminhar documentação para o endereço 
protocoloeletronico@spurbanismo.sp.gov.br. 

iii. Portais da Prefeitura 

Para os munícipes com processo em andamento, solicitamos consulta aos 

portais da Prefeitura: SIMPROC e SEI. 

Em caso de dúvidas, pode ser utilizado o telefone (11) 3113-7500. 

Gestão de Pessoas 

A Diretoria de Participação e Representação dos Empregados – DPE foi instituída pela 

Lei Municipal 10731/1989 e encontra amparo legal na Lei Orgânica do Município de 

São Paulo (art. 83º, inciso II), na Constituição do Estado de São Paulo (art. 115º, 

inciso XXIII e art. 288º), na Constituição Federal (art. 11º) e no Contrato da Empresa 

(cláusula 9ª, parágrafo 1º), com prerrogativa de promover os interesses profissionais, 

de assistência médica e previdenciária dos empregados sempre que seja objeto de 

discussão e deliberação, devendo participar de todas as ações da gestão da empresa 

não se limitando apenas as ações de representação dos empregados. 

Defesa dos Interesses Profissionais 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, por meio da Convenção 98 (art. 4º), 

garante o fomento, promoção e utilização de meios de negociação voluntária entre 

empregadores e organizações de trabalhadores, com o objetivo de regular os termos e 

condições de trabalho. 

Nesse sentido, a DPE participou das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 

como elo entre as 2 (duas) partes, Empresa e Organizações dos Empregados de 

forma a garantir o direito nas normas constitucionais. 

Comissões Paritárias 

Ao longo de 2021 deu-se sequência aos trabalhos das seguintes comissões paritárias: 

 Comissão Paritária do Plano de Cargos e Salários – PCS, visando a 

realização de estudos para sua atualização. 

 Comissão Paritária do Teletrabalho – CPT, visando a elaboração da 

normativa a ser implantada na SP-Urbanismo. 

Conselho de Representantes dos Empregados – CRE 

Sobre o Conselho de Representantes dos Empregados – CRE da SP Urbanismo, o 

Contrato Social prevê o seguinte: 

mailto:comitedeconduta@spurbanismo.sp.gov.br
mailto:protocoloeletronico@spurbanismo.sp.gov.br
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Cláusula 29ª. Para o exercício do direito de representação previsto no inciso II do 

artigo 83 da Lei Orgânica do Município, os empregados da empresa deverão se 

organizar em Conselho de Representantes, com atribuições definidas em regulamento 

próprio. 

§ 1º. Ao Conselho de Representantes dos Empregados cabe a tarefa de coordenar e 

fiscalizar o pleito previsto nas cláusulas 9ª, 10ª e 19ª deste contrato social. 

§ 2º. O Conselho de representantes dos Empregados é composto por 2 (dois) 

empregados dos seus respectivos quadros permanentes, eleitos juntamente com um 

único suplente, em pleito com a participação de todos os empregados da empresa. 

§ 3º. O mandato do Conselho de Representantes eleito pelos empregados será de 1 

(um) ano, a contar da data da posse, permitida uma reeleição. 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

A Comissão Interna atua com o objetivo de prevenir acidentes de trabalho e promover 

a saúde dos funcionários, dentro das normativas e regulamentações sobre a matéria, 

em especial a NR5 - Norma de Regulamentação de Prevenção de Acidente. É 

composta por 08 integrantes, sendo 4 eleitos pelos empregados (vice-presidente) e 4 

indicados pela empresa (presidente), com mandato de 01 ano. São realizadas 

reuniões mensais do grupo e anualmente é promovida a SIPAT – Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes, com palestras educativas sobre o tema. 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCS 

Em 2020, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários foi revisado pela Comissão Paritária 

do PCS e submetido à Diretoria Executiva. A referida revisão tratou da inclusão de 

fluxo de trabalho, cronograma e melhorias de texto e nomenclaturas, ressaltando que 

não representou alteração da sua estrutura técnica ou majoração do orçamento. Além 

disso, não houve a sua aplicação em virtude da nova realidade orçamentária da SP 

Urbanismo, face à sua situação de dependência em 2020.  

No decorrer de 2021, a SP Urbanismo aguardava manifestação da Procuradoria Geral 

do Município – PGM sobre a aplicabilidade do PCS à luz das limitações impostas pela 

Lei Complementar 173/2020. Ocorre que, com o término da vigência da Lei 173/2020, 

em 31/12/2021, a referida consulta perdeu seu efeito. 

Desta feita, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários revisado prossegue vigente e, 

visando aprimorar a Gestão de Recursos Humanos da empresa por meio do 

reconhecimento e valorização dos empregados de carreira, está prevista no CDI 2022-

2026, a aplicação do PCS cumprindo a exigência de promoção de 

cargos, salários e carreira, observadas as questões legais, trabalhistas e econômicas. 

Ressaltamos, ainda, que nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 

2021/2022 ficou definida a retomada das tratativas com a Comissão Paritária do PCS, 

tendo sido a primeira reunião em dezembro de 2021, buscando um alinhamento para 

que seja viabilizada a aplicação do PCS em 2022. 
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Relações Sindicais 

No acordo coletivo negociado para 2021/2022 foi mantida a data-base maio. As 

principais ações acordadas no ACT (com efeito financeiro a partir de janeiro de 2022 

em função da Lei Complementar nº 173/2020), foram: 

- Vale Refeição – Aprovado reajuste do valor, a partir de janeiro/2022, passando de 

R$ 30,76 para R$ 33,16, com reajuste de 7,79%. A tabela de participação se manteve 

inalterada. 

 

- Cheque Alimentação – Aprovado reajuste do valor, a partir de janeiro/2022, 

passando de R$ 412,19 para R$ 444,30, com reajuste de 7,79%. A tabela de 

participação se manteve inalterada. 

 

- Auxilio Creche – Aprovado escalonamento de reembolso a partir de janeiro/2022, 

passando de 1 salário mínimo (piso nacional) para tabela de reembolso: 

 

Ginástica Laboral  

 Acrescentado no ACT e está em negociação para contratação. Os demais benefícios 

foram mantidos e concedidos conforme disposto no Acordo Coletivo Trabalhista – 

ACT. 
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Previdência Complementar e Plano de Saúde 

Reembolso de Assistência Médica – No ACT vigente o benefício foi mantido com a 

mesma tabela aprovada em dezembro/2019, aprovada pelo órgão de controle da 

Empresa, GOGEAI. 

Quadro Empregados  

Em 31/12/2021, a São Paulo Urbanismo obtinha em seu quadro de Empregados, 

diretores e servidores cedidos de outros órgãos o total 148 empregados, sendo, 72 

mulheres e 76 homens e as mulheres ocupando 47,06% dos cargos de chefia, além 

de 28 estagiários, sendo 18 mulheres e 10 homens. 

Do total de empregados, diretores e servidores cedidos de outros órgãos, 27 se 

declararam negros ou pardos e ocupam 23,53% dos cargos de chefia. 

Do Quadro de Empregados, Diretores, Cedidos de outros órgãos e Estagiários, em 

31/12/2021, de acordo com o nível de escolaridade: 

DOUTORADO 1,70% 

MESTRADO 3,41% 

POS -GRADUAÇÃO 18,75% 

SUPERIOR COMPLETO 45,45% 

SUPERIOR INCOMPLETO-ESTAGIÁRIOS 15,91% 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 9,66% 

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 0,57% 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 3,41% 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 1,14% 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 100,00% 

 

Serviço Social e Saúde no Trabalho 

No mês de outubro/2021 foram realizados os laudos do Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 

PPRA e, em novembro/2021, os exames médicos periódicos de todos os empregados. 

Acompanhamento, suporte e orientação aos empregados e dependentes para 

utilização dos benefícios concedidos pela empresa. 

Acompanhamento dos empregados nos casos de afastamento por doença e/ou 

licença quanto aos benefícios legais e previdenciários (INSS) e suporte familiar 

quando do falecimento do empregado. 
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Treinamento 

Nos dias 14, 17 e 23/06/2021 aconteceu a 1ª Oficina Interna SP Urbanismo, que teve 
como título “Instrumentos de Intervenção Territorial: experiências, planejamento e 
aplicações”. 
 
Em 2021, ocorreu o curso da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 
Ocorreram, também, os Treinamento e Cursos Internos: Multiplicação do 
conhecimento em gerenciamento e novas ferramentas administrativas. 
 
Outros treinamentos e/ou cursos ficaram prejudicados, considerando o cenário 
pandêmico em 2021. 
 
Comunicação Interna 

A intranet da empresa estava defasada, anos sem nenhuma atualização. Com o 

objetivo de modernizar e aumentar a qualidade do dia a dia do empregado, a empresa 

uniu forças com seus técnicos e elaborou o novo layout de sua intranet. Foi realizado 

novo projeto de adequação, sendo lançada na comemoração dos 12 anos da 

empresa. Este projeto foi desenvolvido adequando sua usabilidade e arquitetura da 

informação às necessidades dos usuários internos e com as cores remodeladas 

facilitando a navegação e incorporando novas informações integrando com outras 

intranets da rede da PMSP. Este projeto continua em evolução com a adequação dos 

sistemas internos para as tecnologias empregadas. 

 

MEIO AMBIENTE

 

Um dos objetivos pactuados junto à Organização das Nações Unidas (ONU) para a 

Agenda 2030 é o desenvolvimento sustentável das cidades. Em 2018, o município de 

São Paulo aderiu voluntariamente a esse compromisso mundial e, desde então, a SP-

Urbanismo tem adotado em seus projetos urbanos o conceito de Soluções Baseadas 

na Natureza (SBNs). 

Duas ações emblemáticas que a empresa busca estabelecer nos seus projetos e 

intervenções têm sido os jardins de chuva e as biovaletas. Ambas estão relacionadas 

a obras de manutenção e melhoria da condição de absorção, retenção e escoamento 

de águas pluviais e de controle da poluição difusa. 

As Soluções Baseadas na Natureza (SBNs) buscam estimular o desenvolvimento 

sustentável e unir a conservação da biodiversidade ao desenvolvimento econômico e 

bem-estar da população. Elas ocupam, portanto, papel importante no enfrentamento 

da crise climática. 

Em 2021 a SP Urbanismo atuou nas seguintes ações vinculadas à Política Municipal 

de Segurança Hídrica e Gestão das Águas: 

1. Monitoramento das ações previstas no Plano Municipal de Saneamento 

Básico da Cidade, considerando as ações desenvolvidas pela prestadora 

Sabesp e do agente regulador ARSESP. 

2. Coordenação das ações da Comissão Municipal de Segurança Hídrica. 
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3. Coordenação da Comissão Temática da Segunda Revisão Quadrienal 

do contrato de prestação de serviços da Sabesp. 

4. Elaboração de subsídios à Secretaria Executiva de Mudanças 

Climáticas (SECLIMA) na sua proposta para instituir Autoridade Hídrica 

Municipal. 

5. Apoio à Procuradoria Geral do Município na elaboração de ação civil 

pública referente à cobrança dupla de encargo pela prestadora de serviços de 

saneamento, incorporada à tarifa dos munícipes. 

6. Atualização de nota técnica referente à promulgação do novo marco 

regulatório do saneamento e suas implicações na prestação de serviços para a 

Cidade. 

7. Aperfeiçoamento e atualização do Hub Informativo da Comissão 

Municipal de Segurança Hídrica, incluindo processo de atualização do mapa 

hidrográfico da Cidade. 

8. Concepção de intervenções aplicáveis à renaturalização de rios 

urbanos despoluídos, integrantes do Programa Córrego Limpo, com destaques 

para o Córrego Anhanguera, Córrego Vila Leopoldina e Riacho do Ipiranga. 

9. Conceituação de possíveis ações de gestão das águas da Cidade em 

futuras Operações Urbanas. 

10. Atuações em colaboração dom FAU-USP/LabProj, com vistas à 

proposição de futuro Parque Fluvial no córrego Pirajussara-Mirim. 

Quanto às ações internas em suas dependências, a SP Urbanismo participa da 

campanha de coleta seletiva de lixo no Condomínio Martinelli. A coleta seletiva no 

condomínio é importante por inúmeros motivos. O primeiro, e principal, é a 

sustentabilidade do planeta. O segundo fator é a contribuição para a redução da 

proliferação de pragas urbanas (ratos, baratas, formigas, pombos…). Além disso, evita 

mau cheiro e agrega valor ao condomínio por ter uma gestão sustentável. 

Por último, mas não menos importante, é facilitar o serviço dos funcionários da 

limpeza pública, ajudando na destinação correta dos resíduos e proporcionando maior 

segurança para eles, evitando acidentes ou danos causados pelos materiais 

descartados. 

 
GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Governança Corporativa é um tema multifacetado, principalmente pela natureza e pela 

extensão da responsabilidade de indivíduos específicos na organização. Um dos 

impactos de um sistema de Governança Corporativa é na eficiência econômica, com 

ênfase no bem-estar dos acionistas. Em sua essência, a Governança Corporativa tem 

como principal objetivo recuperar e garantir a confiabilidade em uma determinada 

empresa para os seus acionistas, criando um conjunto eficiente de mecanismos, tanto 

de incentivos como de monitoramento, a fim de assegurar que o comportamento dos 

executivos esteja sempre alinhado com o interesse dos acionistas. Instância interna 

de Governança: Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 

Instância interna de apoio à Governança: Gerência Jurídica e Assessoria de 

Controle Interno; Instância externa de apoio à Governança Independente: Auditoria 
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Externa – Audimec - Auditores Independentes, Tribunal de Contas do Município – 

TCM, Ministério Público, Corregedoria Geral do Município – CGM e Câmara Municipal; 

Instância externa de apoio à Governança ligada ao Poder Executivo Estadual: 

Secretaria da Fazenda - SF, Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do 

Município – DECAP, Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta 

– COGEAI, Junta Orçamentária e Financeira - JOF e Conselho Municipal de 

Administração Pública – COMAP. 

Política de Governança Corporativa 

Documento que padroniza as melhores práticas de governança corporativa a serem 

adotadas pela SP-Urbanismo, observando-se os princípios de integridade, 

responsabilidade, compromisso, liderança, transparência e accountability.O 

documento pode ser acessado na íntegra no endereço eletrônico 

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

_urbanismo/PoliticasGovernanca/Politica_de_Governanca_Corporativa_2020_SP-

Urb.pdf. 

 

Política de Divulgação de Informações 

Regulamenta os procedimentos adotados para que a SP-Urbanismo alcance elevado 

padrão de transparência, de modo a evidenciar, tanto aos acionistas minoritários como 

aos munícipes, a observância de sua missão legal e a persecução do princípio da 

publicidade. O documento pode ser acessado na íntegra no endereço eletrônico 

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

_urbanismo/PoliticasGovernanca/politica_divulgacao_informacaes.pdf. 

 

Política de Transação com Partes Relacionadas 

Esta política visa estabelecer regras para assegurar que todas as decisões 

envolvendo transações com partes relacionadas e outras situações com potencial 

conflito de interesses sejam tomadas tendo em vista o objeto social e os interesses da 

SPUrbanismo, de seus sócios, do Município e de seus munícipes, sendo que os 

membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e de Administração assinam o 

Termo de Adesão à Política, no momento da investidura no cargo. O documento pode 

ser acessado na íntegra no endereço eletrônico    

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

_urbanismo/PoliticasGovernanca/PoliticaTransacaoPartesRelacionadas2021.pdf.  

 

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 

Reúne as principais informações relativas às práticas de políticas públicas e de 

governança corporativa adotadas pela empresa e ao Compromisso de Desempenho 

Institucional – CDI, celebrado entre a SPUrbanismo e a Administração Municipal 

Direta. É divulgada anualmente, com aprovação da Diretoria Executiva e Conselho de 

Administração. O documento pode ser acessado na íntegra no endereço eletrônico 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urb

ano/sp_urbanismo/acesso_a_informacao/index.php?p=322989.     

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/PoliticasGovernanca/Politica_de_Governanca_Corporativa_2020_SP-Urb.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/PoliticasGovernanca/Politica_de_Governanca_Corporativa_2020_SP-Urb.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/PoliticasGovernanca/Politica_de_Governanca_Corporativa_2020_SP-Urb.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/PoliticasGovernanca/politica_divulgacao_informacaes.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/PoliticasGovernanca/politica_divulgacao_informacaes.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/PoliticasGovernanca/politica_divulgacao_informacaes.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/PoliticasGovernanca/PoliticaTransacaoPartesRelacionadas2021.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/PoliticasGovernanca/PoliticaTransacaoPartesRelacionadas2021.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/PoliticasGovernanca/PoliticaTransacaoPartesRelacionadas2021.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/acesso_a_informacao/index.php?p=322989
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/acesso_a_informacao/index.php?p=322989
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Código de Conduta e Integridade 

O Código de Conduta e Integridade da SP Urbanismo, definiu os princípios e valores 

éticos da Empresa, o conjunto de condutas esperadas e proibidas na condução dos 

negócios e no relacionamento com o público interno e externo, abordando temas como 

ética, integridade, conformidade, transparência, responsabilidade social e ambiental, 

combate à corrupção, bem como, criou o Comitê De Conduta Integridade (set/2018), 

cujos membros são responsáveis por receber denúncias, investigar, avaliar e julgar as 

violações ao Código de Conduta e Integridade, que se aplica aos membros do 

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e aos membros das Diretorias, aos 

acionistas, colaboradores, estagiários, clientes, fornecedores, prestadores de serviços 

e parceiros, constituindo um compromisso individual e coletivo cumpri-lo em todas as 

ações da Empresa. Importante ressaltar, também, que nas licitações e contratos de 

que trata o Regulamento De Licitações E Contratos (NP 58.02) serão observados o 

Código De Conduta E Integridade (set/2018) e a Política De Transação Com 

Partes Relacionadas (dez/2021). O documento pode ser acessado na íntegra no 

endereço eletrônico 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Codigo_de_Conduta_SPUr

banismo.pdf.  

Portal da Governança Corporativa e Transparência 

Mantendo atualizados o Sítio Eletrônico Institucional da SP Urbanismo e o Portal da 

Transparência da Prefeitura de São Paulo, a empresa tem obtido notas altas nas 

avaliações do Índice de Transparência Ativa – ITA.  

Gestão e Fatores de Riscos 

A gestão de riscos corporativos consiste em uma atividade estratégica que tem por 

objetivo minimizar os riscos, falhas, perdas e incertezas do negócio por meio de um 

processo contínuo de planejamento, organização e controle dos recursos humanos e 

materiais de uma organização.  

A SP Urbanismo identificou que seu principal fator de risco de negócio é a redução de 
investimentos da Prefeitura do Município de São Paulo em decorrência da crise 
econômica e da redução de investimentos em operações urbanas. 
 
Identificou, também, como fatores de risco de negócio: 
 

 não atendimento por parte dos órgãos da administração direta no tocante à 

obrigatoriedade quanto ao reembolso de empregados cedidos; 

 inobservância por parte da SMUL quanto ao prazo para pagamento das faturas 

referentes aos serviços prestados pela SP Urbanismo; 

 falta de celeridade na tramitação das propostas de prestação de serviços junto 

à SMUL, visando a assinatura de contrato; 

 não ocorrência de leilão CEPAC; 

 melhoria, por parte da SP Urbanismo, do processo de gestão de cobrança, de 

execução dos cronogramas físico-financeiros de seus contratos de prestação 

de serviços e de acompanhamento das demandas relacionadas à novos 

contratos. 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Codigo_de_Conduta_SPUrbanismo.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Codigo_de_Conduta_SPUrbanismo.pdf
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Recursos para Financiamento das Operações 

 
As operações da SP Urbanismo foram custeadas pela geração de caixa operacional 
próprio e subvenção econômica do acionista controlador, não havendo financiamento 
privado para a execução de suas atividades. 
 

CARTA ANUAL

 

A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da São Paulo 

Urbanismo é um documento subscrito pelo Conselho de Administração, que 

demonstra os compromissos de realização dos objetivos das políticas públicas para 

atendimento do interesse coletivo que justificou a criação da empresa, com definição 

clara dos recursos empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-

financeiros da consecução dos objetivos, em conformidade com o art. 8º, incisos I e 

VIII, da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

Esta Carta de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022, ano base 2021, 

representa além de um instrumento de governança e conformidade, um compromisso 

com a transparência pública, com publicação anual. 

 

1 – Apresentação e identificação geral GR1 102-1, 102-5, 102-6 

 

A São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo decorreu da cisão da Empresa Municipal de 

Urbanização – EMURB e foi criada pela Lei Municipal nº 15.056, de 08 de dezembro 

de 2009, sendo atualmente vinculada à Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Licenciamento – SMUL, da Prefeitura da Cidade de São Paulo. 

 

CNPJ: 43.336.288/0001-82 

Sede: São Paulo/SP 

Tipo de Estatal: Empresa Pública Municipal 

Tipo societário: Sociedade simples 

Tipo de capital: Fechado 

Abrangência de atuação: Municipal 

Setor de Atuação: Desenvolvimento Urbano 

 

Em 31 de dezembro de 2021, o capital social da Empresa é formado pelo montante de 

R$ 245.663.027,00, conforme demonstrado a seguir: 

 

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 

Sócia Número de 

quotas 

Percentual 

de 

Participação 

Capital 

subscrito (R$) 

Capital 

Integralizado 

(R$) 

PMSP - CNPJ 
244.511.509 99,53% 244.511.509,00 244.511.509,00 
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46.392.130/0001-18 

SP - Obras - CNPJ 

11.958.828.0001-73 
1.151.518 0,47% 1.151.518,00 1.151.518,00 

TOTAL 245.663.027 100% 245.663.027,00 245.663.027,00 

 

2 – Interesse Público subjacente às atividades empresariais 

 

2.1 Objetivos 

A São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo, empresa pública integrante da 

Administração Indireta da Prefeitura da Cidade de São Paulo, tem por objetivo 

fundamental dar suporte e desenvolver as ações governamentais voltadas ao 

planejamento urbano e à promoção do desenvolvimento urbano do Município de São 

Paulo, para a concretização de planos e projetos da Administração Municipal, 

compreendendo: 

 

2.1.1 A concepção, a estruturação e o acompanhamento da implementação de 

programas de intervenção físico-territoriais de desenvolvimento urbano, incluindo a 

proposição de obras públicas e o preparo de elementos técnicos e legais para o 

desenvolvimento de projetos; 

2.1.2 A proposição de normas e diretrizes, bem como a implementação de programas 

e projetos de reordenamento da paisagem urbana, abrangendo o mobiliário urbano; 

2.1.3 A gestão das operações urbanas existentes e das que vierem a ser aprovadas, 

elaborando os planos e projetos urbanísticos, os anteprojetos das intervenções e 

obras, os estudos relativos aos programas de investimentos, a priorização de todas 

as intervenções e obras, o cronograma de investimentos, a quantidade de 

Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC a serem emitidos e o 

cronograma de sua emissão para dar suporte aos investimentos; 

2.1.4 A execução de obras e intervenções no âmbito das operações urbanas e das 

operações urbanas consorciadas, sendo responsável pelo acompanhamento técnico, 

gerenciamento, fiscalização e procedimentos de ateste, liquidação e pagamento das 

despesas contratadas, podendo contratar empresas para auxiliá-la na execução de 

suas atribuições; 

2.1.5 A elaboração ou o acompanhamento dos projetos básicos e executivos das 

obras e intervenções, em especial quando houver impactos urbanísticos ou 

integrarem algum plano ou projeto urbanístico; 

2.1.6 O desenvolvimento de projetos e a execução de obras e intervenções com 

recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB; 

2.1.7 A atuação na aplicação dos instrumentos urbanísticos e ambientais previstos na 

legislação federal, estadual e municipal, incluindo a concessão urbanística; 

2.1.8 O estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e com outras esferas 

de governo para a implantação de projetos urbanos, utilizando instrumentos de 

política urbana; 

2.1.9 A avaliação de imóveis particulares ou pertencentes à Administração Municipal 

Direta ou Indireta, exceto os que compõem o seu próprio patrimônio. 
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2.2 Visão 

Ser reconhecida local, nacional e internacionalmente como a empresa indutora, 

desenvolvedora, gestora e executora de transformações urbanas, bem como 

protetora da paisagem, do patrimônio cultural e ambiental, que contribua para o 

desenvolvimento sustentável da cidade de São Paulo. 

  

2.3 Missão 

Analisar, planejar, pesquisar, projetar, estruturar, implementar e gerir ações 

transformadoras, de maneira a proteger ambientalmente, histórica e culturalmente 

sobre o território, orientadas pelas políticas públicas de desenvolvimento urbano e da 

paisagem definidas pelo interesse da administração pública. 

 

3 – Resultado de 2021 

 

No âmbito das Operações Urbanas, a São Paulo Urbanismo avançou no 

desenvolvimento de sistema de informação que visa a automatizar o controle de 

adesão e controle sobre o saldo de estoque de potencial construtivo adicional 

disponível nos setores de cada uma das Operações Urbanas Consorciadas, 

modelando o sistema a partir da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Este 

sistema, quando plenamente implantado, contará com a automatização dos dados 

financeiros das Operações, incluindo as entradas por captação de leilão e taxas, bem 

como o uso dos recursos nas intervenções. 

 

Nesse âmbito, a São Paulo Urbanismo concluiu, em 2021, o desenvolvimento do 

Simulador de Adesões, o que permitiu seu lançamento ao público em janeiro de 

2022, facilitando a todos os interessados em adesão às Operações Urbanas 

Consorciadas, aos estudantes e demais interessados, que pudessem simular, em 

linguagem e aspecto simples, o cálculo de quantos CEPAC são necessários para 

serem convertidos em área construída adicional necessária para a viabilização de um 

empreendimento. 

 

Dentro do âmbito de arrecadação das Operações Urbanas Consorciadas, foi realizado 

o 2º Leilão de Títulos da 5ª Distribuição Pública de CEPAC da Operação Urbana 

Consorciada Faria Lima no Balcão Organizado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, 

quando foram negociados títulos ao preço de R$17.601,00, totalizando arrecadação 

de R$ 182.663.178,00 para a Municipalidade, resultando na remuneração da São 

Paulo Urbanismo em R$ 1.826.631,78.  

 

Houve avanços também nos atendimentos às operações urbanas, antes 

exclusivamente presencialmente, tendo, desde o advento do estado de emergência da 

pandemia da COVID-19, em 2020, a possibilidade de ser realizado também 

eletronicamente. O atendimento por correio eletrônico é uma opção feita por muitos 

dos interessados as operações urbanas por trazer grande segurança em respostas 

escritas e comprovadas, além desta ferramenta permitir ao corpo técnico registrar e 

sistematizar as dúvidas com vistas a padronizar respostas e disponibilizar repostas a 

perguntas frequentes no sítio eletrônico da São Paulo Urbanismo. A quantidade de 

atendimentos foi, em virtude da divulgação das dúvidas comuns e de respostas 
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padronizadas, naturalmente diminuindo, em contraponto a anos de atendimentos com 

filas e esclarecimentos não padronizados. 

  

Ainda que as intervenções urbanas e habitacionais realizadas com recursos das 

operações urbanas e operações urbanas consorciadas sejam contratadas pelos 

órgãos executores competentes pelas atividades fins, quais sejam SIURB, SPObras, 

SEHAB, COHAB-SP, SMT, SMC, cabe à São Paulo Urbanismo a competência legal 

pela gestão do andamento das intervenções, seja pela fiscalização dos recursos 

empreendidos, seja pelo acompanhamento de seu andamento e ainda o controle 

social e gestão democrática no âmbito dos órgãos colegiados das operações urbanas. 

Cabe destacar, destas intervenções em andamento, o Empreendimento 

Habitacional de Interesse Social Sete de Abril, parcialmente financiado com 

recursos da Operação Urbana Centro; obras na Av. Auro Soares de Moura Andrade 

e obras complementares de drenagem na região do córrego Água Preta e 

Sumaré, conclusão do Projeto para construção de HIS no Subsetor A1, no âmbito da 

Operação Urbana Consorciada Água Branca. No âmbito da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada, destacam-se intervenções de habitação de interesse 

social, em andamento contratos para elaboração de projeto executivo e básico e 

executivo para 2.281 unidades habitacionais em 23 empreendimentos, além do 

prosseguimento das tratativas para o prolongamento da Av. Jornalista Roberto 

Marinho e a Via Parque. Já na Operação Urbana Consorciada Faria Lima, seguiram 

em andamento a construção do conjunto habitacional Coliseu, o projeto para 

transposição cicloviária junto à ponte da Cidade Universitária e Jaguaré, o projeto 

do melhoramento urbanístico da Av. Santo Amaro, a Ciclopassarela HIS 

Panorama e Real Parque, além do projeto para prolongamento da Av. Faria Lima 

e ligação à Av. dos Bandeirantes.  

 

Para além da gestão das Operações Urbanas, a SPUrbanismo atua como assessoria 

técnica da Comissão de Proteção da Paisagem Urbana – CPPU. Ainda relacionado à 

Paisagem Urbana, publicou em maio de 2021 o Manual Centro Histórico: Manutenção, 

Conservação, Reforma e Restauro, contendo orientações aos proprietários de imóveis 

no centro de São Paulo quanto à manutenção das fachadas; prestou apoio técnico ao 

programa Ruas SP, que prevê que estabelecimentos ocupem, com mesas e cadeiras, 

a faixa de rua destinada a vagas de estacionamento regulamentado; elaborou projetos 

de requalificação para a Esquina Histórica de São Paulo (avenidas Ipiranga e São 

João); o Polo Cultural, Gastronômico e Turístico da Freguesia do Ó; do Centro da 

Lapa; a Rua das Motos; o Belvedere Roosevelt; o Espaço dos Produtores; o Parque 

Amaral Gurgel; o Eixo Histórico do Ipiranga; o Eixo Histórico Santo Amaro e os 

Territórios Educadores/CÉU. 

 

Para além do projeto, foi licitada a execução da obra de Reurbanização da Esquina 

Histórica das avenidas Ipiranga e São João diretamente pela SPUrbanismo, o que foi 

possível após a empresa receber novamente atribuição de realizar obras em 

decorrência da promulgação do Decreto Municipal nº 60.040, de 31 de dezembro de 

2020.  

 



 46 Relatório Integrado 

No âmbito de Projetos Urbanos, fora responsável, como contratada, pela elaboração 

dos estudos técnicos e anteprojetos de leis que evoluíram para projetos de lei que 

seguiram em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo – CMSP em 2021, em 

especial para o PIU Arco Pinheiros – PL 427/2019, PIU Setor Central – PL 712/2020 e 

Operação Urbana Bairros do Tamanduateí – PL 723/2015, exercendo atividades de 

apoio técnico ao Executivo em audiências públicas e acompanhamento Legislativo. 

 

Estruturou, analisou e coordenou a elaboração de Projetos Urbanos como o PIU Arco 

Tietê, PIU Polo Barra Funda e PIU Arco Leste/PIU Minhocão. Elaborou o Programa 

Requalifica Centro (promulgado pela Lei Municipal nº 17.577/2021), Arco Faria Lima, 

PIU Eixos de Desenvolvimento, Territórios de Educação e Mobilidade, Requalificação 

do Centro. Atuou nos trabalhos que visam à regulamentação do Instrumento de 

Gestão Ambiental definido pelo PDE. Atuou em diversas frentes relacionadas à 

participação em comissão especial de licitação, prestou subsídios técnicos em 

demandas de Órgãos externos de controle, instituiu o Grupo Técnico de Metodologia 

para atualizar e padronizar os documentos técnicos gerados pela Empresa. 

 

 

Atuou também no monitoramento, coordenação, concepção e demais ações voltadas 

à Política Municipal de Segurança Hídrica e Gestão das Águas. 

 

Sobre questões gerais da empresa, atuou em diversas frentes relacionadas à 

participação em comissão especial de licitação. Prestou subsídios técnicos em 

demandas de Órgãos externos de controle. Instituiu o Grupo Técnico de Metodologia 

visando à atualização e padronização de documentos técnicos gerados pela Empresa. 

 

Iniciou a elaboração do projeto e termo de referência visando à revitalização e 

digitalização do Acervo Técnico da Empresa. Realizou o evento de aniversário de 12 

anos da SP Urbanismo, para celebrar também os 50 anos de criação da EMURB, cujo 

evento contou com Oficinas Internas e reinauguração do auditório. 

 

Destaca-se importante avanço, em 2021, na criação da Assessoria de Controle 

Interno, para atualização dos procedimentos e normas da empresa, com vistas à 

garantia da transparência dos atos praticados e atendimento aos normativos 

reguladores. Diversas normas foram aprovadas em Resoluções de Diretoria e 

padronizaram os procedimentos e se constituem em material de apoio e consulta a 

todos os funcionários e abordam os seguintes temas: NP 30.03/2021 - Regime de 

Adiantamento; NP 42.02/2021 - Pagamento a Credores; NP 63.00/2021 - Orientações 

a Prepostos; NP 60.00 - Despesas - Exercícios Anteriores; NP 58.02- Regulamento de 

Licitações e Contratos - Lei 13.303/2016; elaborou, também, o manual de gestão e 

fiscalização de contratos. 

 

Ainda com relação às iniciativas relacionadas à transparência, foi adotado o Cartão de 

Controle de Despesas - CCD a custo zero, para o custeio de despesas de pronto 

pagamento, que não possam aguardar procedimento normal de licitação, a exemplo 

do adotado pela Administração Direta, o que foi acolhido e implantado, por meio do 

Termo de Contrato firmado com o Banco do Brasil. 
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Adotou providências relativas ao atendimento do Acórdão do TCM nº TC 6.460/2000, 

que determinou o ressarcimento de valores devidos, em decorrência de cessão 

de funcionários da São Paulo Urbanismo para outros órgãos da Administração 

Municipal, resultando no reconhecimento, em dezembro de 2021, e ressarcimento aos 

cofres da empresa dos valores referentes a duas das Secretarias envolvidas 

(Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL e Secretaria Municipal 

do Verde e Meio Ambiente – SVMA). 

 

No que tange ao aprimoramento às ações anticorrupção, a SP-Urbanismo, aderiu 

conforme sugerido pela Controladoria Geral do Município - CGM, a Plataforma e-

Prevenção, ferramenta do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC. 

 

Com a persistência do estado de emergência decorrente da  pandemia da COVID-19, 

decretado em 2020 pela Organização Mundial de Saúde – OMS, a São Paulo 

Urbanismo manteve ações voltadas ao combate e à prevenção do contágio, 

reforçando-as quando do retorno pleno às atividades presenciais no segundo 

semestre de 2021. Destacam-se o atendimento sistemático às diretrizes da 

Municipalidade quanto às determinações de distanciamento social, regras para 

institucionalização do teletrabalho e suspensões do expediente em antecipações de 

feriados; reforço dos protocolos de higiene e limpeza das dependências da empresa e 

prevenção geral recomendadas pelas autoridades sanitárias, a fim de manter o 

ambiente seguro; monitoramento ativo dos casos confirmados de infecção pelo novo 

coronavírus, com rastreamento dos contactantes, a fim de mitigar a contaminação 

comunitária; comunicação interna operacional de orientação e recomendações a todos 

os empregados; afixação de cartazes educativos; demarcação de pisos; isolamento de 

cadeiras em áreas comuns e disponibilização máscaras tipo N95 e álcool em gel. 

 

4 – Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos 

 

Para atingir as metas relativas ao desenvolvimento das atividades que atendam às 

políticas públicas executadas pela SP Urbanismo, a SPUrbanismo revisou seus 

objetivos estratégicos, que constam no Planejamento Estratégico para o Compromisso 

de Desempenho Institucional (CDI 2022-2026) e no Planejamento Tático 2022. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Implementar e estruturar econômica, urbanística e 

juridicamente projetos de desenvolvimento urbano. 

Utilizar a expertise do corpo técnico da empresa para estruturar e implementar os 

projetos que envolvem a implantação de programas para a valorização da região 

central, a adequação das operações urbanas consorciadas e outros instrumentos 

urbanísticos, melhoria das condições de acessibilidade e de circulação de pedestres 

em toda a cidade, além de intervenções e obras estratégicas no território. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Aprimorar a gestão da empresa e implementar os 

diversos instrumentos de intervenção urbana por meio de planos e projetos com 

os órgãos da administração pública direta e indireta e setor privado. 
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Ampliar a eficiência da empresa através do equacionamento de passivos 

administrativos e judiciais, da comunicação interna e externa sobre a expertise contida 

nos trabalhos especializados da empresa, da implantação de sistemas que aprimorem 

a alocação de recursos humanos da SPURB, da gestão ativa do patrimônio 

imobilizado da empresa, da Prefeitura e do desenvolvimento de capital humano do s 

servidores da SPURB para a utilização dos novos instrumentos de planejamento 

urbano previstos pela legislação urbanística. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Aprimorar a gestão das operações urbanas 

consorciadas. 

Ampliar a eficiência na alocação de recursos das operações urbanas consorciadas, 

promover monitoramento das ações em andamento, avaliações de desempenho e 

impacto, buscando um maior volume de obras efetivamente viabilizadas com os 

recursos captados via CEPAC. Essa melhora na gestão será capaz de garantir mais 

investimentos públicos à cidade em um menor prazo com uma consequente 

valorização das áreas objeto das intervenções. 

Todos os objetivos estratégicos se relacionam diretamente com os indicadores que 

norteiam e monitoram a atuação da São Paulo Urbanismo como instrumento indutor 

de transformações públicas urbanísticas. Abaixo, segue sistematização dos 

indicadores correlacionados ao objetivo que lhe é relacionado, lembrando que este 

quadro é pertencente ao CDI 2022-2026, ratificado pelo Plano Tático para o ano de 

2022: 
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5 – Recursos para custeio das políticas públicas 

 

Os recursos, que permitem à SPUrbanismo cumprir sua missão e realizar os 

investimentos necessários em sua estrutura, são oriundos de contratos para prestação 

de serviços de consultoria, assessoramento e elaboração de projetos relacionados à 

arquitetura e urbanismo com a Cidade de São Paulo, em especial com a Secretaria e 

Urbanismo e Licenciamento – SMUL, pelo gerenciamento de Operações Urbanas e 

por subvenções econômicas aprovadas junto à Secretaria Municipal de Fazenda. Por 

se tratar de empresa estatal dependente, os recursos são atrelados ao Orçamento 

Municipal, aprovado pelo Poder Legislativo, tendo, no exercício de 2022 o orçamento 

aprovado no montante de R$ 50.959.671,00. 

Nº INDICADOR

VALOR 

2022

REVISÃO

DESCRIÇÃO INTERPRETAÇÃO PERIODICIDADE
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

RELACIONADO

1

Atendimento aos prazos 

do cronograma dos 

contratos FUNDURB, OS 

(Ordens de Serviço) dos 

contratos SMUL e demais 

contratos

100%

Atendimento às etapas estabelecidas nos 

cronogramas e OS dos contratos de prestação de 

serviços assinados pela empresa

Quanto maior 

melhor
Bimestral 1

2

Geração de receitas 

oriundas de Operções 

Urbanas, PIU e outros 

instrumentos para a 

PMSP

> 0

Crescimento das receitas oriundas das Operações 

Urbanas, da contrapartida nos PIU e outros para a 

PMSP                                                                                      

meta = (receitas geradas ano corrente)/(receitas 

geradas ano anterior) -1

Quanto maior 

melhor
Anual 1

3

Número/Quantidade de 

Projetos Estratégicos 

elaborados

> 0

Ampliação de receitas oriundas de projetos 

estratégicos da SPURBANISMO;                                                                                       

Ampliação de modelos de aplicação técnica de 

soluções urbano-paisagísticas para intervenções 

pontuais no território da cidade

Quanto maior 

melhor
Anual 1

4
Aprimorar a gestão da 

empresa
1

Entrega dos produtos:

1- Aprimoramento da gestão e

monitoramento das operações urbanas;

2- Desenvolvimento de ferramenta para

alocação de homem hora por projeto;

3- Regularização de pendências

administrativas, jurídicas e trabalhistas.

4- Desenvolver mecanismos de comunicação

institucional da empresa

A meta será apurada considerando o

cumprimento integral de cada um destes

produtos tendo eles o mesmo peso o cálculo

Quanto maior 

melhor
Anual 2

5

Aprimorar a Gestão de 

Recursos Humanos da 

empresa por meio do 

reconhecimento e 

valorização dos 

empregados de carreira 

mediante a efetivação do 

Plano de Cargos e Salários 

(PCS)

100%

Efetivação do Plano de Cargos e Salários da

cumprindo a exigência de promoção de

cargos, salários e carreira, observadas as

questões legais, trabalhistas e econômicas.

Quanto maior 

melhor
Anual 2

6

Efetivação da participação 

social para o 

cumprimento da gestão 

democrática no âmbito 

dos projetos urbanos

100%

Manutenção da garantia de formas de

participação social e de transparências nas

decisões e ações públicas no âmbito das

Operações Urbanas da cidade

Quanto maior 

melhor
Anual 3

7

Grau de Atendimento às 

demandas das 

contratadas

Grau 3 de 

atendimen

to

Índice de atendimento de projetos

solicitados por requerimentos específicos

pela contratante (1 – regular; 2 – Bom; 3 -

Ótimo)

Quanto maior 

melhor
Anual 1
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6 – Estrutura de Governança Corporativa 

 

A São Paulo Urbanismo segue com rigor as boas práticas de governança corporativa, 

nos termos da Lei Federal 13.303/2016, possuindo políticas de transparência, 

transação com partes relacionadas, divulgação de informações relevantes e 

resultados, bem como regimento interno da empresa, código de conduta e integridade 

e canal de denúncias.  

A Empresa possui os seguintes agentes responsáveis pelo constante aprimoramento 

do sistema de governança corporativa, além dos órgãos fiscalizadores externos 

(Tribunal de Contas do Município, Ministério Público e Poder Judiciário): 

 

6.1 Conselho de Administração 

Órgão colegiado de orientação superior, com atribuições deliberativas e normativas, 

composto por no mínimo 7 (sete) e no máximo 9 (nove) membros, indicados pela sócia 

majoritária, sendo assegurada a participação de 01 (um) representante eleito pelos 

empregados. 

 

Compete ao Conselho de Administração, em conjunto com a Diretoria Executiva, a 

administração da SP Urbanismo, nos termos da Lei e Cláusula 8ª do Contrato Social. 

 

6.2  Conselho Fiscal 

Órgão colegiado responsável por fiscalizar as ações praticadas pelos administradores 

e examinar e emitir parecer sobre as contas da empresa, nos termos da lei e da 

cláusula 19ª do Contrato Social, constituído por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 

(cinco) membros e suplentes em igual número, indicados pela sócia majoritária. 

 

6.3 Diretoria Executiva 

Órgão administrativo colegiado de função executiva, responsável pela administração 

diária da empresa, composta por 5 (cinco) membros, compreendendo o Diretor 

Presidente e 4 (quatro) diretores, sendo 01 (um) deles eleito pelos empregados da 

Empresa. 

 

6.4 Controle Interno 

Responsável designado para o controle interno, a quem cabe à articulação necessária 

à efetivação das atividades referidas no artigo 42 do Decreto Municipal nº 59.496/2020 

e a pertinente interligação com a Controladoria Geral do Município. 

 

6.5 Comitê de Elegibilidade 

A verificação do cumprimento dos requisitos de capacidade técnica dos indicados para 

investidura em cargos públicos é analisada e aprovada pelo Conselho Municipal de 

Administração Pública – COMAP. 

 

6.6 Auditoria Independente 

Empresa contratada anualmente para auditoria independente das contas da Empresa. 

 

7 – Remuneração 
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Os diretores, conselheiros e empregados da SP Urbanismo recebem remuneração 

fixa, não havendo pagamento de parcela variável alinhada aos indicadores de 

desempenho. Eventuais lucros obtidos pela São Paulo Urbanismo serão integralmente 

retidos e revertidos ao capital da Empresa. A remuneração dos membros da Diretoria 

Executiva e dos Conselho de Administração e Fiscal é fixada em Assembleia Geral. 

  

A tabela contendo a remuneração dos empregados, diretores e Conselhos de 

Administração e Fiscal estão disponíveis na página da São Paulo Urbanismo na 

internet:  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/licenciamento/desenvolvimento_urb

ano/sp_urbanismo/acesso_a_informacao/index.php?p=293227. 

 

8 – Avaliação dos Administradores 

 

Em atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016 e de acordo com a orientação e 

metodologia estabelecidos pelo COGEAI, bem como seguindo as orientações do 

Tribunal de Contas do Município, foi disponibilizada a avaliação coletiva e individual do 

Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.  

 

Em 2021, conforme os critérios mencionados acima, o resultado final da avaliação da 

Diretoria Executiva e do Conselho de Administração ficou no patamar em que a 

atuação dos administradores, de forma colegiada ou individual, foi classificada como 

satisfatória. 
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ÍNDICE GRI

 

 
O Relatório Integrado ou Relatório de Sustentabilidade, também chamado Relatório 
GRI (Global Reporting Initiative = Iniciativa Global de Informação) é uma importante 
ferramenta direcionada à gestão adequada de tópicos ambientais, sociais e 
econômicos dentro das empresas.  
 

 
 
A metodologia, hoje unificada na versão GRI Standards, tem como objetivo auxiliar a 
comunicação de empresas e governos em tópicos críticos de sustentabilidade, dentre 
eles mudanças climáticas, governança, direitos humanos e impacto econômico, entre 
outros. 
 

NORMA GRI LOCALIZAÇÃO – NÚMERO DA PÁGINA 

GRI 101: Princípios Gerais 

ELEMENTOS GERAIS DE INFORMAÇÃO 2021 

GRI 102: Conteúdos Gerais 

102-1 - Nome da organização 
RI 2021:"Visão Geral" pág.10 / Carta Anual: 
"Identificação" pág.40 

102-2 - Atividades, marcas, produtos e serviços 
 

RI 2021: "Visão Geral - Objetivos" pág. 12 “Realizações 
2021” pág. 17 
 

102-3 - Localização da sede 
RI 2021: "Visão Geral – Dados Corporativos" pág.11 
 

102-4 - Localização das operações 
RI 2021: “Apresentação"- pág.5 
 

102-5 - Propriedade e forma jurídica 
RI 2021: "Visão Geral – Dados Corporativos" pág.11 
"Carta Anual: "Identificação" pág. 40 
 

102-6 - Mercados atendidos 
"Carta Anual: "Identificação" pág. 40 "Visão Geral - 
Objetivos" pág. 12 
 

102-7 - Porte da organização 

RI 2021: “Sociedade – Quadro Empregados” pág. 34 
"Grandes Números" pág.26 “Desempenho Econômico-
Financeiro” pág. 28 
 

102-8 - Informações sobre empregados 
e outros trabalhadores 
 

RI 2021: "Gestão de Pessoas" - pág. 33 

102-11 - Abordagem ou princípio da precaução 
 

RI 2021: "Governança Corporativa” pág. 35 “Código de 
Conduta e Integridade" - pág. 36 

102-14 - Declaração do principal tomador de decisão 
RI 2021: "Mensagem dos Administradores" pág.9 
 

102-15 - Principais impactos, riscos e oportunidades 
 

RI 2021: “Visão Geral - Análise SWOT" pág. 14 
"Governança Corporativa - Fatores de Risco" pág. 36 

102-16 - Valores, princípios, padrões 
e normas de comportamento 
 

RI 2021: ”Código de Conduta e Integridade” – pág.37 

102-17 -Mecanismos de aconselhamento e RI 2021: ”Código de Conduta e Integridade” – pág.37 

As Normas GRI estão dispostas em 

estruturas modulares inter-relacionadas e 

organizadas em 2 grupos: os Padrões 

Universais (Universal Standards) e os 

Padrões de Tópicos Específicos (Topic-

specifc Standards). 
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preocupações éticas 
 

102-18 - Estrutura de governança 
 

RI 2021: “Governança Corporativa” pág. 37 Carta Anual 
- "Estrutura de Governança Corporativa" pág. 46 
 

102-22 - Composição do mais alto órgão 
de governança e de seus comitês 
 

RI 2021: “Governança Corporativa” pág. 37 Carta Anual 
- "Estrutura de Governança Corporativa" pág. 46 
 

102-23 - Presidência do mais alto órgão de 
governança 
 

RI 2021: “Governança Corporativa” pág. 37 Carta Anual 
- "Estrutura de Governança Corporativa" pág. 46 
 

102-24 - Nomeação e seleção do mais alto 
órgão de governança 
 

Carta Anual "Apresentação e identificação geral"  pág. 
39 

102-25 - Conflitos de interesse 
 

RI 2021: “Governança Corporativa” pág. 37 Carta Anual 
- "Estrutura de Governança Corporativa" pág. 46 

  

102-40 - Lista de partes interessadas 
RI 2021 :Sociedade "Relacionamento com Públicos de 
Interesse"- pág. 29 

102-41 - Acordos de negociação coletiva 
 

RI 2021: Sociedade "Relações Sindicais" pág. 33 - 
100% dos empregados celetistas são 
contemplados por acordos de negociação coletiva. 
 

102-42 - Identificação e seleção das partes 
interessadas 

RI 2021: Sociedade - "Relacionamento com Públicos de 
Interesse"- pág. 29 
 

102-45 - Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras Consolidadas 

As demonstrações financeiras referem-se 
exclusivamente à São Paulo Urbanismo 
 

102-50 - Período coberto pelo relatório 
RI 2021: "Apresentação" pág. 5 
 

102-51 - Data do último relatório Este é o primeiro relatório elaborado 

102-52 - Ciclo de emissão de relatórios O Relatório Integrado tem periodicidade anual. 

102-53 - Ponto de contato para perguntas 
sobre o relatório 
 

presidencia@spurbanismo.sp.gov.br 
 

102-54 - Declaração de acordo com Standards GRI 
RI 2021: "Apresentação" pág. 5 
 

102-55 - Sumário de conteúdo da GRI 
RI 2021: "Índice GRI" pág. 51 
 

102-56 - Verificação externa 
 

Audimec Auditores Independentes - "Relatório do 
Auditor Independente sobre as 
Demonstrações Financeiras" - pág.50 
 

TÓPICOS MATERIAIS – PERFORMANCE ECONÔMICA 

GRI 103: Forma de Gestão 

103-3 - Avaliação da forma de gestão 
 

Carta Anual: “Avaliação dos Administradores” pág.47 
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https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Credito_Abrainc--(1)(2).png
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