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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Criada em virtude da Lei Municipal nº 7.619, de 23 de junho de 1971, com a finalidade
de contribuir para a organização administrativa da Prefeitura de São Paulo a
PRODAM-SP S/A é uma empresa pública de economia mista que se consolidou ao
longo de seus 48 anos de história como instrumento de gestão da mais alta
importância e desempenha o papel fundamental de prover à Prefeitura soluções para
uma administração moderna e eficiente, visando o benefício da sociedade.
Para atender o disposto no art. 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de
2016, a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São
Paulo - PRODAM-SP S/A elaborou a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e
Governança Corporativa, subscrita pelo Conselho de Administração, com base no
Compromisso de Desempenho Institucional (CDI), celebrado entre a PRODAM-SP e a
Administração Municipal Direta, nos termos do Decreto Municipal 53.916 de 16 de
maio de 2013.
Por meio desta Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa esta
empresa busca trazer a publicidade e transparência às ações executadas, às metas
alcançadas, aos gastos incorridos, aos resultados econômicos e sociais obtidos no ano
base de 2018 e as projeções de investimentos e produtos estabelecidos para o biênio
2019-2020.
Desta forma, a PRODAM-SP acredita estar construindo um modelo forte de
governança para enfrentar um futuro desafiador, e acima de tudo, promissor, inovador
e sustentável.

DANIEL GLAESSEL RAMALHO
Diretor-Presidente

FRANCISCO VIDAL LUNA
Presidente do Conselho de Administração
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CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Em conformidade com o art. 8º, inciso I da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o
Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas,
referente ao exercício social de 2018.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 43.076.702/0001-61
NIRE: 35300036824
Sede: São Paulo/SP
Tipo de estatal: sociedade de economia mista
Tipo societário: sociedade anônima
Tipo de capital: fechado
Abrangência de atuação: local
Setor de atuação: Tecnologia da Informação e Comunicação
Auditores

Independentes

atuais

da

empresa:

Sacho

Auditores

Independentes,

Tel. (11) 2796-2977, e-mail: sacho@sachoauditores.com.br

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas: Andre
Tomiatto de Oliveira; Daniel Eduardo Edelmuth; Fabio Teizo Belo da Silva; Francisco Vidal Luna;
Benício Alves Teixeira; Rogério Marcos Martins de Oliveira e Wilson Lazzarini.

Data de aprovação: 03/12/2019 na 946ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
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CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de “carta anual subscrita
pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de
consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de
economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo
de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com a
definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos
econômico-financeiros da consecução destes objetivos, mensuráveis por meio de indicadores
objetivos”. Essas informações estão detalhadas a seguir.

1. Interesse público subjacente às atividades empresariais
A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo –
PRODAM-SP S/A é uma empresa de economia mista, criada em virtude da autorização contida
na Lei Municipal nº 7.619, de 23 de junho de 1971, com a finalidade de contribuir para a
organização administrativa da Prefeitura de São Paulo. Consolidou-se ao longo de sua história
como instrumento de gestão da mais alta importância e desempenha o papel fundamental de
prover à Prefeitura soluções para uma administração moderna e eficiente, visando o benefício
da sociedade.
Apoia a Prefeitura na elaboração das políticas de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) da cidade e atua na modernização dos órgãos e entidades municipais,
oferecendo serviços nas áreas de TIC, viabilizando um atendimento de qualidade à população
e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico.
As soluções desenvolvidas pela PRODAM estão dirigidas principalmente para
automação da gestão pública, geoprocessamento, aplicações para as áreas de educação,
saúde, esporte, cultura e outras, além de acompanhamento de diversificados processos
administrativos, a fim de contribuir para a melhoria do desempenho da Prefeitura em todas as
áreas.
Para isso, a Empresa tem investido na excelência de atendimento e no fortalecimento
de seu modelo de gestão, priorizando cada vez mais o empreendedorismo e a inovação, a fim
de alinhar suas diretrizes às tendências mundiais do setor.
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2. Políticas Públicas
Como parceira tecnológica da Prefeitura de São Paulo a PRODAM-SP atua como
integradora estratégica de soluções de tecnologia da informação e da comunicação. Tem
importante foco no provimento e convergência de processos com ferramentas operacionais e
de gestão que contribuem para a qualidade de vida dos cidadãos
É uma empresa comprometida com inovação, modernidade e transparência. Em seus
48 anos de história, sempre adotou medidas que deram suporte técnico aos sistemas da
administração direta e indireta do município.
Constitui objeto da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Município de São Paulo - PRODAM-SP, S/A, conforme disposto no Artigo 3º do Estatuto Social:
I - A execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação
precipuamente para os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de São Paulo;
II - A execução, mediante contratos ou convênios, de serviços na área da tecnologia da
informação e comunicação para os órgãos da Administração Pública, Direta e Indireta;
III - O assessoramento técnico a órgãos da Administração Pública, Direta e Indireta,
bem assim a outras entidades por eles indicadas, mediante a celebração dos respectivos
ajustes;
IV - A execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para
entidades privadas, sem prejuízo dos objetivos consignados nos itens anteriores e mediante
prévia deliberação da Diretoria e do Conselho Administrativo;
V - Criar condições de segurança adequada à guarda de suas informações, constantes
nos cadastros e registros municipais informatizados, e promover mecanismos adequados de
disseminação seletiva;
VI - Processar, manter e operacionalizar Sistemas de Informações contendo cadastros
e registros municipais informatizados da Administração direta e indireta do Município de São
Paulo;
VII – Atuar na integração estratégica das soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação no âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive as relacionadas aos
diversos canais de atendimento aos cidadãos, provendo, para tanto, os recursos materiais e
humanos necessários;
VIII – Promover e incentivar a pesquisa aplicada de caráter tecnológico no
desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos de interesse público.
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3. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de
políticas públicas:
3.1. Metas 2017-2018
Para atingimento das metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos
objetivos de políticas públicas, a PRODAM-SP definiu seus objetivos estratégicos, conforme
Anexo I - Compromisso de Desempenho Institucional 2018-2021 que contempla o Plano
Estratégico, parcialmente reproduzido abaixo e o Plano Tático:

Objetivo estratégico 1: Atingir o Equilíbrio Financeiro da empresa
O equilíbrio financeiro pretendido advirá, de um lado, da redução de custos decorrentes
de racionalização de processos, renegociação de contratos, e de novas e eficientes práticas e
ferramentas de gestão. De outro lado, buscará uma maior eficiência no recebimento,
empreenderá esforços no aumento da receita, valendo-se da sua expertise em sistemas
públicos de gestão, aprimorando os serviços atualmente prestados, buscando projetos
inovadores na cidade de São Paulo e prospectando clientes similares em municípios do Brasil e
do estado de São Paulo, em particular.

Objetivo estratégico 2: Aumentar a satisfação dos clientes
Para aumentar a satisfação dos seus clientes, a Prodam sabe que é imperativo o
cumprimento dos prazos e custos acordados com seus clientes. Sabe também que para a
manutenção dessa satisfação, os serviços entregues deverão permanecer permanentemente
íntegros e disponíveis.
Para que se obtenham os ganhos em qualidade e pontualidade pretendidos, novas
tecnologias, novos procedimentos e controles nos ciclos de planejamento, desenvolvimento,
qualidade e operação deverão ser adotados. Do aumento da satisfação dos seus clientes
decorrerá a melhoria da imagem da Prodam e o reconhecimento de excelência no
fornecimento de serviços de TIC.
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Objetivo estratégico 3: Melhorar o clima organizacional
Sabendo que a motivação pessoal, o clima organizacional e a capacitação profissional são
condições necessárias ao ambiente de inovação, a Prodam investirá na atualização das
competências e conhecimentos dos seus funcionários, na utilização de novas metodologias e
práticas de gestão e na adoção de novos processos de gestão do conhecimento.
Conhecimentos compartilhados e construção coletiva são mandamentos para qualquer
empreendimento inovador em tecnologia da informação. Ao mesmo tempo, a boa gestão do
conhecimento é premissa necessária à competitividade e à solidez tecnológica das
organizações.

Objetivo estratégico 4: Expandir a base de Produtos Inovadores
Para que a Prodam se mantenha nas condições de maior fornecedora de TIC do município
e de maior parceira estratégica da administração municipal deverá estar em condições de
suportar as novas demandas de seus clientes e de oferecer soluções inovadoras.
Através da revisão dos atuais processos será possível ganhar agilidade. Outra necessidade
é a busca por novos produtos e serviços que aumentem a receita e assim alimentem, em
círculo virtuoso, novos projetos de inovação.

Ações de 2018
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3.2. Projeções 2019-2020
Para o biênio 2019-2020 um novo Compromisso de Desempenho Institucional foi
estabelecido, submetido e aprovado na 946ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
de 03/12/2019, cujo detalhamento consta no Anexo II - CDI - Plano Tático 2019-2020.
Extraído deste compromisso, o quadro abaixo apresenta de forma sucinta os objetivos
estratégicos da Empresa e os investimentos e produtos decorrentes.
*Importante ressaltar que os dados/informações relativos à mudança da PRODAM para
nova sede (Rua Líbero Badaró, 425 - Centro) foram reavaliados pela diretoria da PRODAM e
estão sendo tratados de forma apartada desta nova versão do CDI 2019-2020 que ora foi
revisada e aprovada.

Objetivos Estratégicos | Produtos e Investimentos
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4. Recurso para custeio das políticas públicas
Os recursos para custeio das atividades desenvolvidas pela PRODAM-SP provêm da
remuneração pelos serviços prestados, que são contratados pela Administração Pública
Municipal e clientes externos à Prefeitura.

5. Estrutura de Controles Internos e gerenciamento de riscos
A Empresa criou em sua estrutura organizacional, subordinada à Presidência, a
Gerência de Ouvidoria, responsável pelo canal sigiloso para o recebimento de denúncias
internas e externas e a Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos, área
responsável pela verificação do cumprimento de obrigações e de gestão de riscos,
contemplando mecanismos e medidas de prevenção, detecção e de tratamento de riscos e de
condutas irregulares, ilícitas e antiéticas. Suas atribuições estão previstas no Estatuto Social.
No ano de 2018 realizou estudos e construiu as bases da metodologia de gerenciamento de
riscos e controle interno (baseada no COSO - Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission). Aplicou em projeto piloto a referida metodologia a fim de testar a sua
eficiência e eficácia.
A Gerência de Auditoria Interna, já existente na empresa, mudou sua subordinação
passando a ser vinculada ao Conselho de Administração e compreende um conjunto de
mecanismos que avaliam a conformidade dos trabalhos, processos e resultados da empresa
(baseados no COSO - Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
com as normas dos órgãos que a regulam.
A Empresa implementou o Código de Conduta e Integridade realizando campanhas de
conscientização por meio de: Vídeo com mensagem da Presidência; Matéria no site da
Prodam e na intranet; Banners nos andares da Empresa e no portal da intranet; Teasers;
E-mails de estimulo à leitura, lembretes; Pop Up na intranet além de Treinamento para os
empregados disponibilizados em EAD com a formalização de Termos de Adesão e
Compromisso ao Código.
Elaborou e publicou nos portais da internet e intranet as seguintes políticas:


Política de Divulgação de Informações Relevantes



Política de Distribuição de Dividendos



Política de Transações com Partes Relacionadas
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Política de Transparência



Política de Governança Corporativa e



Política de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno

Auditoria das demonstrações contábeis, por meio de auditoria independente
contratada foi realizada e seu relatório pode ser apreciado no Anexo III – Relatório de
Auditores Independentes 2018, que acompanha esta Carta.

6. Remuneração
Os Conselheiros, Diretores e Empregados da Companhia percebem remuneração fixa,
não havendo pagamento de parcela variável alinhada aos indicadores de desempenho da
Companhia.

ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA

BENÍCIO ALVES TEIXEIRA

Conselheiro

Conselheiro

DANIEL EDUARDO EDELMUTH

FABIO TEIZO BELO DA SILVA

Conselheiro

Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA

ROGERIO MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho de Administração

Conselheiro

WILSON LAZZARINI
Conselheiro
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CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Em conformidade com o art. 8º, inciso I da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o
Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas,
referente ao exercício social de 2018.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 43.076.702/0001-61
NIRE: 35300036824
Sede: São Paulo/SP
Tipo de estatal: sociedade de economia mista
Tipo societário: sociedade anônima
Tipo de capital: fechado
Abrangência de atuação: local
Setor de atuação: Tecnologia da Informação e Comunicação
Auditores

Independentes

atuais

da

empresa:

Sacho

Auditores

Independentes,

Tel. (11) 2796-2977, e-mail: sacho@sachoauditores.com.br

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas: Andre
Tomiatto de Oliveira; Daniel Eduardo Edelmuth; Fabio Teizo Belo da Silva; Francisco Vidal Luna;
Benício Alves Teixeira; Rogério Marcos Martins de Oliveira e Wilson Lazzarini.

Data de aprovação: 03/12/2019 na 946ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração
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CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, incisos III e VIII, exige “ampla divulgação, ao público
em geral, de carta anual de governança corporativa, que consolide em um único documento
escrito, em linguagem clara e direta, as informações” sobre “atividades desenvolvidas,
estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos
administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e
descrição da composição e da remuneração dos administradores.” Essas informações estão
detalhadas a seguir.

1. Atividades desenvolvidas
A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo –
PRODAM-SP S/A é uma empresa de economia mista, criada em virtude da autorização contida
na Lei Municipal nº 7.619, de 23 de junho de 1971, com a finalidade de contribuir para a
organização administrativa da Prefeitura de São Paulo. Consolidou-se ao longo de sua história
como instrumento de gestão da mais alta importância e desempenha o papel fundamental de
prover à Prefeitura soluções para uma administração moderna e eficiente, visando o benefício
da sociedade.
São algumas de suas atividades principais:
-

Execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação
essencialmente para os órgãos da Administração Direta e Indireta do
Município de São Paulo;

-

Processamento e operacionalização de Sistemas de Informações contendo
cadastros e registros municipais informatizados da Administração direta e
indireta do Município de São Paulo;

-

Criação de condições de segurança adequada à guarda de suas informações,
constantes nos cadastros e registros municipais informatizados, promovendo
mecanismos adequados de disseminação seletiva.

-

Atuação na integração estratégica das soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação no âmbito da Administração Pública Municipal, inclusive as
relacionadas aos diversos canais de atendimento aos cidadãos, provendo, para
tanto, os recursos materiais e humanos necessários.
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Os serviços comercializados pela PRODAM estão relacionados na tabela abaixo:

Observa-se que a Empresa encerrou o exercício de 2018 com um incremento de 2% da
Receita Bruta em relação ao ano exercício anterior.
Em 2018 obtivemos um Lucro Líquido de R$ 14.245.409, o melhor dos últimos 9 anos,
alcançado com a racionalização de despesas, como os primeiros ganhos efetivos com o Plano
de Demissão Voluntária – PDV e a contínua busca da eficiência e otimização de despesa e
receita.

2. Estrutura de controles internos e gerenciamento de risco
A Empresa criou em sua estrutura organizacional, subordinada à Presidência, a
Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos, área responsável pela
verificação do cumprimento de obrigações e de gestão de riscos, contemplando mecanismos e
medidas de prevenção, detecção e de tratamento de riscos de condutas irregulares, ilícitas e
antiéticas. Suas atribuições estão previstas no Estatuto Social.
Uma Política de Governança Corporativa bem como a Política de Conformidade,
Gestão de Riscos e Controle Interno foram definidas e aprovadas na 915ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração realizada em 25/07/2018 e publicadas nos portais intranet e
internet. Ela estabelece as diretrizes para orientar as atividades corporativas de conformidade,
gestão de riscos e controle interno buscando estabelecer mecanismos de proteção para os
riscos, estratégicos, operacionais e de compliance.
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No ano de 2018 realizou estudos e construiu as bases da metodologia de
gerenciamento de riscos e controle interno (baseada no COSO - Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission). Aplicou em projeto piloto a referida metodologia a
fim de testar a sua eficiência e eficácia.
Para o ano de 2019 a Empresa planeja capacitar seus empregados em Gestão de Riscos
e Controle Interno, assim como aplicar a metodologia de Auto Avaliação de Riscos e Controles
(RSA – Risk Self Assessment).

3. Fatores de risco
Com a realização do projeto piloto referido no item anterior, identificamos fatores de
riscos o quais serão confirmados ao longo dos trabalhos a serem realizados em 2019
(mapeamento).

4. Políticas e práticas de governança corporativa
Em atendimento à Lei 13.303/16, a PRODAM-SP promoveu algumas alterações na sua
estrutura organizacional, com base nas melhores práticas de governança corporativa e
utilizando padrões e metodologias reconhecidos pelo mercado.
A estrutura de controle interno e gerenciamento de riscos da governança da PRODAMSP é composta por:
•

Assembleia dos Acionistas

•

Conselho de Administração

•

Conselho Fiscal

•

Comitê de Auditoria Estatutário

•

Comitê de Elegibilidade

•

Diretoria Executiva

•

Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno

•

Gerência de Auditora Interna

•

Gerência de Ouvidoria

Parte importante das mudanças provocadas pela Lei 13.303 que contribuem para
fortalecer o modelo de gestão e de governança corporativa da PRODAM-SP, tornando-o mais
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eficiente, transparente e alinhado com as melhores práticas do mercado foi a
institucionalização dos seguintes instrumentos:
•

Novo Estatuto Social

•

Código de Conduta e Integridade

•

Regimento Interno

•

Regulamento Interno de Licitações e Contratos

•

Política de Distribuição de Dividendos

•

Política de Divulgação de Informações Relevantes

•

Política de Transparência

•

Política de Transações com Partes Relacionadas

•

Política de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno

•

Política de Governança Corporativa

4. Descrição da composição da remuneração da administração e do Conselho Fiscal
O Estatuto Social da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Município de São Paulo – PRODAM-SP S/A.:
•

Conselho de Administração – Artigo 10

Constituído por no mínimo, 07 (sete) e, no máximo, 09 (nove) membros, eleitos pela
Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, nos termos dos princípios previstos
na Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016 e na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
•

Diretoria Executiva – Artigo 17

Constituída de até 08(oito) membros, sendo 01(um) Diretor-Presidente, 01 (um)
Diretor Administrativo Financeiro, 01 (um) Diretor Jurídico e até 04 (quatro) Diretores,
residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer
tempo, e 01 (um) Diretor de Participação, em obediência à Lei Municipal nº 10.731, 06 de
junho de 1989, eleito pelos empregados e indicado à Assembleia Geral.
•

Conselho Fiscal – Artigo 26

Constituído por no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros e respectivos
suplentes, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, nos termos
dos princípios previstos na Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016 e na Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
•

Remuneração da Administração – Artigo 43
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A remuneração dos membros dos órgãos estatutários será fixada pela Assembleia
Geral, não havendo acumulação de vencimentos ou quaisquer outras vantagens em razão das
substituições que ocorram em virtude de vacância, ausência ou impedimento temporário.
Cabe esclarecer que, a remuneração de administradores e empregados não sofre
alterações pelo atendimento de metas ou indicadores de atuação individuais ou coletivos, não
havendo distribuição de lucros ou pagamento de gratificações ou bônus com base em
resultados, em conformidade com o disposto no Capítulo XVI - Lucro, Reservas e Dividendos,
da Lei nº 6.404/76.

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de Membros

7

7

5

19

Nº de Membros Remunerados

7

7

5

19

R$ 6.000,00

R$ 18.500,00

R$ 3.000,00

Remuneração mensal por
membro

DANIEL GLAESSEL RAMALHO
Diretor-presidente

THAIS CALAZANS CAMELLO

MARCOS MUNGO

Diretora Jurídica

Diretor de Desenvolvimento e Operações de
Sistemas

RODRIGO ESTEVES TAFNER

MARIO CESAR FALCÃO

Diretor de Infraestrutura e Tecnologia

Diretor de Administração e Finanças

LUCIANO DE AZEVEDO FARIAS FERREIRA
Diretor de Participação

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 - Torre Los Angeles - Água Branca - CEP: 05001 100 - São Paulo - SP
prodam.sp.gov.br | prodam@prodam.sp.gov.br
19/19

