PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

Ata da Reunião
8ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Saneamento Ambiental e Infraestrutura
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Outubro de 2015 às 09:00, foi realizada no
Auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU (10º andar do
Edifício Martinelli) – a Oitava Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. (1) Instalação da 8ª Reunião
Ordinária e Assinatura da ATA da 7ª Reunião Ordinária e da 13ª Reunião
Extraordinária do Conselho Gestor do FMSAI. Havendo quórum, a reunião foi
instalada pelo Presidente do Conselho, Secretário Municipal de Habitação - SEHAB
José Floriano de Azevedo Marques Neto, que registrou a presença do Conselheiro
Suplente da Secretaria de Governo Municipal – SGM – Secretário Adjunto Weber
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Sutti, Conselheiro Suplente da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Econômico – SF – Secretário Adjunto Marcoantonio Marques de Oliveira, Conselheira
Suplente representante do Conselho Municipal de Habitação – CMH – Sra. Eliete
Calisto da Cruz, Conselheiros Titular e Suplente do Conselho Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES - Sra. Marta Amélia de Oliveira
Campos e Sr. Ângelo Iervolino. Registrada ainda a presença dos técnicos Denise
Lopes de Souza da SEHAB/FMSAI, George Artur Falsetti da SEHAB/CPO, Sérgio de
Oliveira, Juliana Jacometto e Leandro Medeiros da COHAB, Ana Camila Miguel e
Daniella Enéas da SIURB, Fernando Elias e Fabiana Munhoz da SMSP e Paulo Massi
Dallari por SGM. A reunião se inicia com a distribuição de material de técnico de apoio
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aos Conselheiros e com a assinatura da Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho e
da 13ª Reunião Extraordinária do Conselho, cujas minutas foram previamente
encaminhadas para apreciação dos Conselheiros. (2) Apresentação e Posse dos
Novos Membros do Conselho. O Presidente do Conselho apresenta os novos
Conselheiros representantes da Administração Municipal e dá posse ao Conselheiro
Suplente da Secretaria Municipal de Governo, Secretário Adjunto Weber Sutti e ao
Conselheiro Suplente da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Econômico, Secretário Adjunto Marcoantonio Marques de Oliveira. (3) Informe –
Posição Orçamentária e Financeira do FMSAI

30/09/2015.

Apresentados

inicialmente os decretos municipais de adequação orçamentária publicados no Diário
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Oficial da Cidade – DOC, necessários para a viabilização dos investimentos como
segue: (i) Decreto nº 56.010 – DOC de 24/03/15 – adequação da Dotação de
Regularização Fundiária para cobertura de janeiro e fevereiro; (ii) Decreto nº 56.020 –
CG

1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

Ata da Reunião
8ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Saneamento Ambiental e Infraestrutura
DOC de 31/03/15 – adequação de diversas dotações para viabilizar parcialmente as
necessidades de acordo com a 7ª Reunião Ordinária; (iii) Decreto nº 56.090 – DOC de
05/05/15 – adequação das Dotações de Regularização Fundiária e Urbanização de
Favelas para viabilizar as necessidades de acordo com a 13ª Reunião Extraordinária e
(iv) Decreto nº 56.168 – DOC de 09/06/15 – adequação da Dotação de Intervenções
de Controle de Cheias para viabilizar as necessidades de acordo com a 13ª Reunião
Extraordinária do CGFMSAI. Na sequência, foram apresentados quadros com os
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resumos da posição de execução orçamentária da Fonte 03, posição financeira e
balanço em relação ao Plano de Investimentos aprovado na 13ª Reunião
Extraordinária. A execução orçamentária apresenta no total dos programas suportados
pela Fonte 03 do FMSAI (Urbanização de Favelas, Mananciais, Serviços Técnicos
Especializados, Regularização Fundiária, Intervenção e Controle de Cheias e
Indenização de Benfeitorias) em 30/09/2015 R$ 301.070.971,34 empenhados, R$
198.347.940,63 liquidados e R$ 188.546.664,80 pagos. No quadro da posição
financeira e do balanço, são apresentados os registros dos repasses de recursos
efetivados pela SABESP ao FMSAI onde se constatam valores abaixo da estimativa
inicial, motivados pela crise hídrica do Estado de São Paulo e campanhas de redução
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de consumo, cujos repasses já recebidos foram: (i) 02/04/15 – R$ 71.740.414,19; (ii)
21/05/15 – R$ 64.936.779,57 e (iii) 20/08/15 – R$ 71.533.612,03. Ainda é indicada a
estimativa do último depósito de 2015 para novembro no valor de R$ 72.000.000,00 a
confirmar. Com isto, o valor total de repasses seria de R$ 280.210.805,79, indicando
um provável déficit em relação aos recursos já empenhados de R$ 20.860.165,55 e
em relação ao Plano de Investimentos aprovado em março de 2015 de R$
65.789.194,21. O Plano de Investimentos aprovado totaliza uma programação de
investimentos de R$ 346.000.000,00, sendo já empenhados R$ 301.070.971,34,
restando um saldo a empenhar de R$ 44.929.028,66. Tendo em vista a situação
financeira do FMSAI e a estimativa do último repasse de recursos apresentada a ser
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confirmada, foi discutida e avaliada a impossibilidade de concretização total do Plano
de Investimentos aprovado na 13ª Reunião Extraordinária, devendo as Secretarias
Executoras reavaliarem os investimentos previstos, não podendo ser autorizado o
empenho do saldo de recursos em relação ao valor total inicial aprovado. (4) Informe
– Posição da Inadimplência e Deliberação do Comitê Gestor do Contrato. É
CG
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apresentada a Deliberação nº 14 de 19/08/15 do Comitê Gestor do Contrato de
Saneamento, publicada no Diário Oficial do Estado de 22/08/15 que aprovou a
atualização do procedimento operacional de retenção dos valores da inadimplência
dos Órgãos Municipais, estabelecendo critérios para o saque trimestral da conta
vinculada ao FMSAI abrangendo contas/faturas vencidas e não contestadas há mais
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de 1 (um) ano. O procedimento aprovado prevê as seguintes ações: (i)
trimestralmente, as contas/faturas vencidas há mais de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, não contestadas pelos órgãos da administração direta, fundações e
autarquias do Município, serão quitadas e baixadas pela Sabesp, cujo processo de
quitação e baixa ocorrerá na sequência do débito mais antigo para o mais novo; (ii) ao
proceder à quitação e baixa das contas/faturas, a Sabesp efetuará o saque do
respectivo valor da CONTA VINCULADA, acrescido dos encargos moratórios (multa,
atualização monetário e juros de mora), conforme estabelecido nos parágrafos 5º e 6º
da Cláusula 36 do CONTRATO; (iii) após a conclusão do processo de quitação e
baixa, que pode levar até 3 (três) dias úteis, o Departamento de Controladoria da
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Diretoria Metropolitana - MDC da Sabesp encaminhará à SEHAB/SEFMSAI e
SEMPLA/COBES/DGSS

o

respectivo

demonstrativo,

contendo

os

valores

pormenorizados sacados da CONTA VINCULADA e a relação das respectivas contas
quitadas/baixadas; (iv) SEHAB/SEFMSAI informará ao Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura a relação dos órgão/unidades da
PMSP que tiveram suas contas quitadas com recursos da CONTA VINCULADA. (5)
Informe – Relatório Final da CPI-SABESP (Câmara). A Câmara Municipal de
Vereadores aprovou em Sessão Plenária de 06/08/2014 a instalação da CPI
(Comissão Parlamentar de Inquérito) da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo) para investigar os contratos da Companhia com a Prefeitura.
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O prazo inicial para a Comissão finalizar seus trabalhos foi de 120 dias (20/08/14 a
17/12/14), sendo realizadas reuniões periódicas às quartas-feiras no período da
manhã no Plenário 1º de Maio. Foi solicitado prazo adicional de mais 120 dias,
aprovado na Comissão devendo ainda ser submetido à aprovação em Plenário. A
Secretaria Executiva do FMSAI ofereceu esclarecimentos a pedido da referida CPISABESP conforme quadro apresentado. Em 03/06/2015 a Comissão finalizou o
Relatório da CPI encaminhando ao Executivo para ciência e manifestação, contendo
CG
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55 recomendações. Dessas 55 recomendações foram destacadas 4 relacionadas ao
FMSAI quais sejam: (i) “33 – Acolhendo indicação do vereador Mário Covas,
alterações na Lei 14.934 que endosso para melhor adequação da realidade atual da
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crise hídrica”; (ii) “34 – Acolhendo indicação do vereador Mario Covas, necessário
representante do Legislativo, desde que seja vereador com cadeira definitiva no
Conselho e no Comitê Gestor, então no Conselho do fundo e no Comitê do Contrato”;
(iii) “35 – Acolhendo indicação do vereador Mario Covas, constar no futuro projeto de
lei do FMSAI tem que ser ajustado com suas funções com mais obrigações, destino
correto dos recursos e fiscalização rigorosa da utilização do mesmo” e (iv) “51 Acolhendo a indicação do vereador Nabil Bonduck, promover assistência e
financiamento com recursos do FMSAI eferido, bem como do Governo Estadual para
implantação de sistema de tratamento de efluentes domésticos em comunidades
isoladas.” Em relação ao item “33” das propostas do vereador Mário Covas, já houve
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uma proposta feita pelo executivo nesse sentido e já foi promulgada a lei municipal
16.172/2015. (6) Informe – Lei Municipal 16.172/2015. Foi publicada no DOC de
18/04/2015 e altera o Artigo 6º da Lei Municipal nº 14.934/2009 que instituiu o FMSAI,
acrescentando o inciso VIII com a previsão de utilização de recursos do FMSAI
também para “implantação de sistemas de captação, armazenamento e utilização de
águas pluviais, subterrâneas e de reuso, observadas as normas sanitárias e de saúde
pública, em equipamentos públicos e nas áreas de influência ou ocupadas
predominantemente por população de baixa renda.” (7) Informe – Apresentações do
FMSAI no Comitê Gestor do Contrato de Saneamento e no CADES. A Secretaria
Executiva do FMSAI apresentou em 22/06/15 o histórico de investimentos executados
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no período de 2011 a 2014 ao Comitê Gestor do Contrato de Saneamento, ocasião em
que foram disponibilizadas informações consolidadas das diversas intervenções em
Assentamentos Precários e em Drenagem na cidade. Apresentou também, em
18/08/15 no CADES, aspectos gerais do FMSAI, de suas receitas e planos de
investimentos de forma a dar conhecimento àquele conselho das ações em curso e
das possibilidades de aplicação dos recursos do FMSAI. A reunião do CADES foi
publicada no Diário Oficial de 19/09/2015 onde tem a transcrição integral do foi
apresentado em relação ao Fundo de Saneamento. (8) Informe – Apresentação
Execuções FMSAI SEHAB, COHAB, SIURB e SMSP. As Secretarias executoras dos
CG
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recursos do FMSAI passaram a apresentar suas propostas de investimentos em
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execução e sua continuidade. Em relação à COHAB a apresentação traz posição de
execução dos recursos repassados em 2014 para desapropriação de áreas para
produção habitacional e para serviços técnicos de levantamentos e estudos
ambientais, com as justificativas para o maior tempo de execução das ações do que o
previsto e a estimativa de finalização para prestação de contas final ao FMSAI. Em
relação ao apresentado a Conselheira Marta solicita a apresentação pela COHAB de
Nota Técnica específica com as justificativas para os investimentos apresentados. Em
relação aos demais executores foi colocada a preocupação com a possibilidade de
redução dos recursos disponíveis para dar continuidade às ações em curso. (9)
Informe – Proposta Orçamentária 2016. É apresentada a composição da Proposta
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Orçamentária enviada pela Secretaria de Finanças à Câmara, estimando para o
próximo exercício um montante para o FMSAI na Fonte 03 de R$ 350.000.000,00 com
recursos destinados a SEHAB, a SMSP e a SIURB, devendo ser objeto de
confirmação no início de 2016 com a aprovação da Câmara. (10) Deliberação –
Apreciação e Aprovação da Prestação de Contas Final 2012 e Parcial 2014. Em
relação ao exercício de 2012, a prestação de contas teve uma primeira aprovação
parcial do período de 01/01/2012 a 31/10/2012, formalizada por meio da Resolução nº
10, de 13 de novembro de 2012. Posteriormente por meio da Resolução nº 25 de 17
de março de 2015 houve a aprovação da prestação de contas complementar e parcial
referente ao período de 01/11/2012 a 31/12/2012, sendo estabelecido prazo para a
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Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras – SMSP apresentar relatório
sobre os investimentos do FMSAI realizados com recursos repassados em 2012 no
Programa de Prevenção Contra Incêndios em Assentamentos Precários no Município
de São Paulo – PREVIN. A SMSP apresentou relatório específico incluindo os
atestados dos serviços realizados no âmbito do Programa PREVIN estando desta
forma finalizadas as comprovações da utilização dos recursos do FMSAI. O relatório
está juntado em fls. 3,408 a 3.450 do processo administrativo nº 2013-0.307.704-8
autuado para tratar da prestação de contas do exercício de 2012. Está proposta para a
aprovação final da prestação de contas de 2012 a Resolução nº 29 na forma
encaminhada como minuta. Os Conselheiros Marcoantonio e Weber solicitaram
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encaminhar seus votos posteriormente para maior detalhamento do assunto,
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tendo em vista ser a primeira reunião de suas participações. Os Conselheiros
Marta, Eliete e Floriano aprovaram a Resolução nº 29 na forma proposta.
Passando para a apreciação da prestação de contas parcial do exercício de 2014, foi
proposta a Resolução nº 30 acompanhada da Nota Técnica da Secretaria Executiva
encartada no processo administrativo nº 2015-0.188.801-0, juntamente com as
comprovações da execução dos serviços e obras com recursos do FMSAI em
conformidade com o Plano de Investimentos aprovado. A Resolução propõe prazo
para a COHAB apresentar relatório pormenorizado das ações ainda em curso com os
recursos transferidos em 2014 por meio do processo administrativo nº 2014-
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0.218.908-3. Os Conselheiros Marcoantonio e Weber solicitaram também
encaminhar seus votos posteriormente para maior detalhamento do assunto,
tendo em vista ser a primeira reunião de suas participações. Os Conselheiros
Marta, Eliete e Floriano aprovaram a Resolução nº 30 na forma proposta. (11)
Deliberação – Referendo de Autorizações de Transferência de Recursos
efetivadas em 2015 pelo Presidente do Conselho. Foi apresentado quadro com a
indicação de Programas, Processos e Valores com as devidas justificativas para as
autorizações efetivadas pelo Presidente “ad referendum” do Conselho totalizando R$
3.192.608,87. Após apresentada a minuta de Resolução nº 31 para referendar as
autorizações e esclarecimentos, foi solicitado pelos Conselheiros Marcoantonio e
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Weber que seja incluída na resolução que as autorizações estão em conformidade
com a destinação dos recursos do fundo. Foi informado que a Secretaria Executiva irá
complementar a resolução. O Presidente solicita manifestação de todos, resultando as
Autorizações Referendadas por Unanimidade na forma da Resolução nº 31 com a
sugestão de adequação mencionada. (12) Deliberação – Apreciação e Aprovação
da Proposta de Modificações no Plano de Investimentos do FMSAI/2015 Fonte
03. Apresentado quadro com detalhamento dos programas e ações constantes no
Plano de Investimentos aprovado em 31/03/2015 no valor total de R$ 340.475.741,14
e proposta de modificação do plano no valor total de R$ 301.070.971,34,
correspondendo à situação com empenho dos recursos já efetivados até setembro.
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Essa situação se apresenta tendo em vista a situação orçamentária e financeira
constatada que indica arrecadação do FMSAI inferior à prevista. A Conselheira Marta
indica preocupação em relação ao valor previsto no plano de investimentos aprovado
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anteriormente que não poderá ser executado com recursos do FMSAI de outubro a
dezembro. Denise esclarece que as Secretarias Executoras estão buscando
alternativas em outras fontes de recursos como o FUNDURB. O Conselheiro Weber
manifesta preocupação em aprovar um plano de investimentos que apresenta um
déficit a ser confirmado com o registro do próximo repasse de recursos da Sabesp
para o FMSAI a ocorrer em novembro próximo. Solicita que a Resolução proposta seja
revisada para que a aprovação seja condicionada à confirmação do recurso financeiro
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para suportar as ações propostas. O Conselheiro Marcoantonio também indicou
preocupação, ficando pendente a aprovação da Resolução nº 32. A Secretaria
Executiva irá revisar a Resolução nº 32 e reapresentar aos conselheiros
oportunamente. (13) Encerramento da Reunião. Nada mais a tratar, o Presidente
agradece a presença de todos e encerra a 8ª Reunião Ordinária do FMSAI.
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