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EDITORIAL

Um ano de
 muitas conquistas

Frederico Guidoni Scaranello
Presidente da Associação Paulista 
de Municípios.

Estamos nos encaminhando 
para o fim do ano. Um ano 
de mudanças políticas, mas 

também de muito trabalho para 
os municípios paulistas e de con-
quistas importantes.

A revista, além de trazer um perfil 
do novo governador e os novos de-
putados eleitos, também traz uma 
série de assuntos que interessam 
aos gestores municipais.

Um deles é a entrega dos planos 
de desenvolvimento em 10 regiões 
do Estado. Um projeto construído 
por uma equipe técnica multidis-
ciplinar da Fipe, com apoio da As-
sociação Paulista de Município e 
expressiva participação da socie-
dade civil e dos poderes públicos 
municipais e estaduais. Os planos 
trazem inovação, propondo troca 
de informações entre os prefeitos, 
considerando impactos e benefí-
cios na tomada de decisão a partir 
de uma visão regional. Com o tex-
to pronto, agora é preciso passar 
pela Assembleia Legislativa.

E falando em Alesp, a revista tam-
bém traz um balanço das princi-
pais votações e da gestão que se 
encerra. 

No campo das conquistas destaca-
mos um patrimônio de São Paulo: 
o Instituto Butantan, e a sua nova 
fábrica de vacinas. Um local adap-
tado para a produção de diferen-
tes imunizantes, construído em 
um curto espaço de tempo e com 
o apoio da iniciativa privada. Co-
locada em funcionamento no pró-
ximo ano, a nova fábrica garantirá 
que o Brasil esteja preparado para 
combater novas pandemias rapi-
damente. 

Outro destaque são os municí-
pios paulistas vencedores do prê-
mio Band Cidades Excelentes. O 
prêmio reconhece as iniciativas 
pioneiras, incentiva a implemen-
tação de projetos e dissemina so-
luções que podem ser replicadas 
em outros municípios. Um impor-
tante estímulo para todos.

Além de outras matérias, igual-
mente importantes para os ges-
tores municipais, quero chamar 
atenção para o excelente time de 
colunistas que a Revista reúne e 
que juntos, trazem, um arcabouço 
de informações que são valiosas 
para os municípios.
 

São assuntos que tratam desde o 
meio ambiente à mudanças cli-
máticas, falam dos planos de sa-
neamento e chegam a assuntos 
mais áridos como o controle de 
contas, a lei de improbidade e as 
ações do tribunal de contas, sem 
contar ainda com a avaliação do 
STF que julgou inconstitucional a 
antiga lei paulistana sobre ante-
nas, que não foi revisada à luz das 
novas tecnologias.

E tem ainda a força da mulher nas 
cidades paulistas. Cumprimento a 
todas, na figura de Dalva Christo-
foleti, que acaba de receber uma 
importante homenagem da Câ-
mara Federal. 

Uma revista pensada para fazer a 
diferença para os gestores muni-
cipais e  que chega agora em suas 
mãos.

Por fim, aproveito para desejar a 
todos, um Feliz Natal e um ano 
repleto de realizações e de muito 
sucesso. 
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Governo de São Paulo finaliza o 
plano de desenvolvimento 

de 10 regiões do Estado

FIPE

Com os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs) prontos para virar lei, 
São Paulo aposta no planejamento conjunto, compartilhado entre Estado e municípios, 

para desenvolver suas unidades regionais

Planejar é hoje condição indis-
pensável e um grande desafio 
para o desenvolvimento e a 

organização do Estado e das polí-
ticas públicas, de modo a garantir, 
com consistência fiscal e orçamen-
tária, melhorias sociais e redução 
das desigualdades”, ensina o eco-

nomista Andrea Calabi, coordena-
dor geral do projeto desenvolvido 
entre a Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe) e a Secre-
taria de Estado de Desenvolvimen-
to Regional (SDR) para a realização 
de seis Planos de Desenvolvimento 
Urbano Integrado (PDUIs), já finali-

zados, e que acabam de ser entre-
gues ao Governo do Estado de São 
Paulo.

Construídos em 17 meses por uma 
equipe técnica multidisciplinar da 
Fipe, apoio da Associação Paulis-
ta de Município e  com expressi-
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va participação da sociedade civil 
e dos poderes públicos municipais 
e estaduais, os PDUIs das regiões 
metropolitanas de Jundiaí, Piracica-
ba, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba e 
Litoral Norte e São José do Rio Pre-
to, mais a Aglomeração Urbana de 
Franca, vêm se somar a outros qua-
tro que já estavam encaminhados 

(RMs de São Paulo, Baixada Santista, 
Campinas e Sorocaba).

Com esta iniciativa, que atende às 
exigências do Estatuto da Metrópole 
(Lei Federal nº 13.089/2015), o Gover-
no do Estado avança em seu Projeto 
de Regionalização do Estado de São 
Paulo, lançando a pedra fundamen-

tal para a implementação de uma 
nova forma de planejar o desenvol-
vimento econômico regional, com 
sustentabilidade e redução das de-
sigualdades socioterritoriais.

Segundo Calabi, os estudos reali-
zados para a definição dos PDUIs 
identificaram as demandas, vo-
cações e potencialidades de cada 
município, permitindo tomadas 
de decisão mais assertivas para 
proporcionar uma vida de melhor 
qualidade ao cidadão paulista, 
causando o menor impacto am-
biental possível. “Os municípios 
passam a buscar soluções conjun-
tas para atender às demandas da 
região, e não somente de uma ou 
outra cidade, tomando o cuidado 
para minimizar eventuais impac-
tos nos municípios envolvidos. É 
um processo que vai exigir a in-
terlocução dos gestores munici-
pais, e que vai resultar em otimi-
zação de recursos e maior alcance 
das políticas públicas, levando 
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benefícios a um maior número de 
pessoas.”

Os PDUIs têm sido recebidos com 
otimismo pelos prefeitos e cida-
dãos paulistas, uma vez que fo-
ram construídos a partir da visão 
de quem vive a realidade regional. 
Amplo processo participativo, que 
incluiu oficinas regionais, reuniões 
de grupos de trabalho temáticos e 
audiências públicas virtuais e pre-
senciais – além de plataformas 
digitais abertas para o envio de 
propostas e consulta aos relatórios 
produzidos – permitiu que mais 
pessoas participassem da constru-
ção do plano.

Para o presidente da Associação 
Paulista de Municípios, Fred Gui-
doni, o projeto prevê uma forma 
inovadora de governar. “Os prefei-
tos de cidades pertencentes a uma 

FIPE

região devem trocar informações, 
considerar impactos e benefícios 
para tomada de decisão a partir de 
uma visão regional. Isso muda tudo 
e afeta, positivamente, a vida das 
pessoas que moram nas cidades”, 
disse o presidente. 

Como resultado, os PDUIs trazem 
vasto leque de propostas (disponí-
veis no documento Caderno Final 
de Propostas, já nas plataformas 
digitais), contemplando os recursos 
naturais, o saneamento ambiental, 
as vocações e os potenciais de de-
senvolvimento de cada município e 
sua respectiva região, com o intui-
to de gerar sinergia e proporcionar 
riqueza e desenvolvimento a todos 
que integram a região − sem privi-
legiar um ou outro município.
Recentemente, os resultados dos 
PDUIs foram apresentados aos 
Conselhos de Desenvolvimento 

Regional das regiões metropolita-
nas de Piracicaba, Ribeirão Preto, 
Vale do Paraíba e Litoral Norte e da 
Aglomeração Urbana de Franca. As 
reuniões para a apresentação dos 
planos das regiões de Jundiaí e São 
José do Rio Preto ainda serão agen-
dadas pelos respectivos conselhos. 
A revisão da Lei Complementar nº 
760 torna-se necessária para que 
os conselhos possam incorporar a 
participação popular em suas com-
posições e, portanto, na deliberação 
a respeito dos planos.

A caminho de se tornar lei

Segundo a Secretaria de Desen-
volvimento Regional, dessa for-
ma, poderá ser concluída a elabo-
ração participativa das minutas 
de projeto de lei, acompanhadas 
do mapa final do macrozonea-
mento e do ordenamento do ter-
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ritório das 10 unidades regionais, 
documentos a serem encaminha-
dos à Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp) para 
que as leis sejam aprovadas.

O subsecretário de Convênios 
com Municípios e Entidades não 
Governamentais, Jesse James 
Latance, considera que “a partici-
pação da sociedade civil, reunin-
do a população, os empresários 
e os gestores públicos”, é funda-
mental para que o PDUI produza 
os resultados desejados para o 
desenvolvimento das regiões me-
tropolitanas”. Segundo ele, o PDUI 
“é a bússola que aponta a direção 
a seguir para alcançar o desen-
volvimento regional”.

Todas as audiências públicas re-

alizadas no âmbito dos PDUIs 
estão disponíveis na íntegra no 
canal da SDR no YouTube. Já os 
estudos e propostas apresenta-
das pela Fipe e debatidas nas au-
diências para cada região estão 
contidos nas plataformas criadas 
especialmente para facilitar e pro-
mover a participação pública nesse 
processo.

Para o secretário de Desenvolvi-
mento Regional, Rubens Cury “O 
desenvolvimento regional do esta-
do foi um compromisso assumido 
pelos governadores João Dória e 
Rodrigo Garcia que nós, agora, te-
mos a satisfação de poder concluir 
e deixar tudo pronto para que a As-
sembleia Legislativa possa analisar, 
debater e finalmente tornar uma re-
alidade para os municípios paulis-

tas, que poderão planejar e resolver 
as questões regionais em conjunto 
e com participação popular”.

O que é o PDUI?

O Estatuto da Metrópole, Lei Fede-
ral nº 13.089, sancionado em 2015 e 
modificado pela Medida Provisória 
nº 818 de 11 de janeiro de 2018, de-
termina que todas as regiões me-
tropolitanas e aglomerações urba-
nas brasileiras desenvolvam seus 
Planos de Desenvolvimento Urba-
no Integrado (PDUI). Além dos con-
teúdos mínimos definidos nesta 
lei, após sua aprovação, os municí-
pios que integram essas unidades 
territoriais deverão compatibilizar 
seus planos diretores municipais 
com as novas regras.

O PDUI, como instrumento legal de 
planejamento, estabelece diretri-
zes, projetos e ações para orientar 
o desenvolvimento urbano e regio-
nal, buscando reduzir as desigual-
dades e melhorar as condições de 
vida da população. Também fixa as 
bases de ação conjunta entre Esta-
do e municípios.

Para consultar os documentos pro-
duzidos para cada região, use os 
links abaixo:

RM Ribeirão Preto - https://rmrp.
pdui.sp.gov.br/
RM Piracicaba - https://rmp.pdui.
sp.gov.br/
RM Vale do Paraíba e Litoral Norte - 
https://rmvpln.pdui.sp.gov.br/
RM Jundiaí - https://rmj.pdui.sp.
gov.br/
RM São José do Rio Preto - https://
pduirmsjrp.fipe.org.br/
AU Franca - https://auf.pdui.sp.gov.
br/
RM Campinas - https://rmc.pdui.
sp.gov.br/
RM Santos - https://rms.pdui.sp.
gov.br/
RM São Paulo - https://rmsp.pdui.
sp.gov.br/
RM Sorocaba - https://rmbs.pdui.
sp.gov.br/
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Com nova fábrica do Butantan, 
Brasil estará preparado para
combater novas pandemias

rapidamente

SAÚDE

Na nova fábrica, será possível fabricar rapidamente diferentes imunizantes 
de  base celular em um mesmo ano

O Centro de Produção Multi-
propósito de Vacinas do Bu-
tantan (CPMV) vai colocar 

o Brasil em um novo patamar in-
ternacional no desenvolvimento 
de imunobiológicos, contribuin-
do para tornar o país autossufi-
ciente e preparado para combater 
outras pandemias que surgirem. 
Isso porque a nova fábrica de imu-
nizantes do Instituto é uma das 
mais inovadoras e modernas do 

Brasil, sendo alinhada aos concei-
tos da Indústria 4.0 e totalmente 
automatizada, com capacidade de 
produção em cinco diferentes pla-
taformas vacinais e certificação 
Nível de Biossegurança 3, um dos 
mais altos do setor farmacêutico.
Com todos esses elementos uni-
dos em uma mesma instalação, o 
Butantan passa a ter a capacida-
de de atender rapidamente às de-
mandas de saúde pública do Bra-

sil. “É um salto na frente, de uma 
autonomia que o Butantan vai dar 
para o Brasil de produzir IFA [In-
sumo Farmacêutico Ativo] em es-
cala industrial”, resume o gerente 
de desenvolvimento industrial 
do Butantan, Adriano Ferreira. “O 
CMPV nos dá a garantia que con-
seguiremos reagir a qualquer pan-
demia muito mais rápido do que 
antes”, concluiu o diretor de infra-
estrutura, Rafael Lubianca.
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A obra foi realizada 
por meio de doações 

de 75 empresas 
privadas brasileiras, 

dos mais diversos 
setores, que 

totalizaram R$ 189 
milhões, captadas 
pela Comunitas” 

Inicialmente, entre as vacinas que 
poderão ser fabricadas no CPMV 
estão as da raiva, da hepatite A, 
da zika e contra o SARS-CoV-2. A 
capacidade instalada de produção 
da nova planta é de 100 milhões 
de doses por ano.

Instalado no parque fabril do Bu-
tantan em área de 11 mil m², o 
CPMV se caracteriza por ser to-
talmente automatizado e vem re-
cebendo equipamentos e maqui-
nário, parte deles importados dos 
Estados Unidos e da Itália. 

A obra foi realizada por meio de 
doações de 75 empresas privadas 
brasileiras, dos mais diversos se-
tores, que totalizaram R$ 189 mi-
lhões, captadas pela Comunitas, 
organização do terceiro setor es-
pecializada em implementar par-
cerias público-privadas. 

Um projeto de longa 
data acelerado pela 

pandemia
A ideia de construir uma fábrica de 
vacinas que fosse multipropósito, 
ou seja, que pudesse ser adapta-
da para a produção de diferentes 
imunizantes em um curto espaço 
de tempo, é antiga no Butantan. A 
pandemia de Covid-19 acelerou a 
concretização do plano. Era pre-
ciso construir rapidamente uma 
fábrica que pudesse responder às 
necessidades daquele momento. 
Mas como fazer isso em pouco 
tempo, quando estamos falando 

de uma instituição pública? Dois 
processos foram fundamentais 
para o sucesso da iniciativa.

O primeiro deles foi buscar doa-
ções junto a empresários e pes-
soas físicas e, com o apoio do 
governo do estado de São Paulo, 
estabelecer uma Parceria Públi-
co-Privada. Com esse objetivo, 
a organização Comunitas ficou 
responsável por coletar as contri-
buições financeiras e transformá-
-las em insumos e serviços para a 
construção da fábrica. Foram 75 
empresas e pessoas físicas que, 
juntas, doaram R$ 189 milhões. 
Outra estratégia foi construir a fá-
brica no modelo de turn key. Por 
meio dele, todas as etapas de pro-
jeto, execução, instalação de equi-
pamento e qualificação foram ter-
ceirizadas. Além disso, para dar 
mais agilidade, todas as etapas 
aconteceram em paralelo, com di-
ferentes empresas de engenharia 
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trabalhando ao mesmo tempo em 
tarefas distintas com um objetivo 
comum.

O CPMV começou a tomar forma 
em abril de 2020, com as discus-
sões sobre o conceito da fábrica. 
A obra em si foi iniciada em no-
vembro de 2020. Em dezembro de 
2021, começou a etapa de instala-
ção dos equipamentos e de certi-
ficação, qualificação e automação, 
que deve ser concluída no primei-
ro semestre de 2023

As tecnologias mais 
avançadas a favor da 

saúde pública: 
entenda os conceitos 

que nortearam a 
construção do CPMV 

Multipropósito: a planta pode ser 
readequada facilmente para fabri-
car produtos diferentes. O CPMV 

possui uma base inalterável, que é 
a estrutura do prédio, mas os equi-
pamentos e processos podem ser 
modificados para atender a vaci-
nas diferentes. Com isso, o Butan-
tan conseguirá fabricar diferentes 
imunizantes de base celular em 
um mesmo ano, sem precisar de-
dicar o local a uma única vacina.

Fábrica 4.0: a fábrica é totalmen-
te automatizada, ou seja, todas as 
aprovações, liberações e etapas 
da produção são digitais, ocor-
rem sem a geração de papel e com 
dados rastreáveis. Isso não quer 
dizer que a fábrica é operada por 
robôs: a previsão é que entre 100 
e 150 pessoas trabalhem no CPVM 
quando ele estiver operando ple-
namente.

NB3: há uma área dentro da fá-
brica que possui nível de bios-
segurança 3, o que permitirá a 

manipulação de vírus selvagem, 
sem que haja qualquer chance de 
vazamento para a atmosfera ou 
o meio ambiente. Com a certifi-
cação NB3 será possível produzir 
desde vacinas simples até as mais 
complexas – como é o caso da Co-
ronaVac. No Brasil, é mais comum 
haver áreas NB3 em indústrias 
que produzem imunizantes ve-
terinários. O CPMV será uma das 
únicas plantas dedicadas à fabri-
cação de vacinas humanas com 
essa certificação.

Verticalização: o layout do CPMV 
é inteligente. Como o espaço para 
a fábrica era reduzido, o projeto foi 
feito de forma a otimizar a ocu-
pação de espaço e reduzir custos 
de energia. Isso porque o fluxo de 
trabalho é realizado de cima para 
baixo, usando a gravidade para 
transferir o produto. O piso 2 do 
CPMV é a área suporte, o piso 1 re-
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úne a sala de preparo de soluções 
e meios de cultura, além das áre-
as administrativa, e no piso térreo 
fica o pavimento produtivo.

Rigor pós-pandemia: o CPMV 
tem uma vantagem em relação a 
qualquer outra fábrica de vacinas 
já existentes, pois foi construído 
de acordo com os mais altos pa-
drões de biossegurança alcança-
dos após a pandemia de Covid-19. 
Além disso, está alinhado às nor-
mas e regulamentos da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), da 
Agência Norte-Americana de Me-

dicamentos (FDA) e da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA).

Um outro Butantan
Entre as iniciativas do Instituto 
para o enfrentamento à Covid-19 
estavam a produção da Corona-
Vac, a primeira vacina a ser distri-
buída no Brasil, o desenvolvimen-
to da ButanVac, futuro imunizante 
que será inteiramente fabricado 
no país, a criação do soro anti-
-Covid, especialmente importante 
para o tratamento de pessoas que 
não podem ser vacinadas, a cria-

ção da Rede de Laboratórios para 
o Diagnóstico do SARS-CoV-2, que 
ajudou a zerar a fila de exames 
RT-PCR no estado de São Paulo, e 
a Rede de Alerta das Variantes do 
SARS-CoV-2, que acompanha as 
variantes mais circulantes do ví-
rus nos municípios paulistas.

De acordo com Adriano Ferreira, 
hoje o Instituto está em um nível 
internacional equivalente ao das 
melhores indústrias farmacêuti-
cas do mundo. “Nossos parceiros 
europeus, americanos e coreanos 
ficam encantados com o nível de 
excelência que o Butantan tem 
em produzir imunobiológicos. 
Eles têm uma segurança muito 
grande no corpo técnico, na dire-
toria, no Instituto como um todo.”

O próximo passo desse processo 
será a abertura do Parque da Ci-
ência do Butantan. O local trará 
novos espaços e os tradicionais 
museus do Instituto revitalizados. 
“O parque do Butantan logo será 
aberto à visitação, e foi totalmen-
te remodelado. Vai ser um espa-
ço turístico importante”, afirma 
Dimas. “O principal avanço nesses 
cinco anos é que o Butantan é hoje 
um outro Butantan.”
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Empregos: Turismo de SP cria 
fórum permanente para estimular 

oferta de vagas para o setor 

TURISMO

Objetivo do grupo é conectar mão-de-obra a empregadores, além de viabilizar iniciativas
para elevar a remuneração e qualificar os profissionais  

A Secretaria de Turismo e Via-
gens de SP, em parceria com 
a União Geral dos Traba-

lhadores (UGT-SP), realizou nesta 
quarta-feira, 30, a assinatura para 
a criação do Fórum Permanente 
da Empregabilidade em Turismo e 
Eventos. De natureza consultiva, o 
Fórum foi criado com o objetivo de 
estimular a oferta de vagas, elevar 
os salários e qualificar a mão-de-o-
bra no turismo de São Paulo. 

A reunião aconteceu na sede da Se-
cretaria, em São Paulo, na presença 
do secretário Vinicius Lummertz e 
representantes de 20 associações 

e entidades que compõem o fórum. 
São atribuições do Fórum Perma-
nente da Empregabilidade em Tu-
rismo e Eventos opinar, sugerir, in-
dicar e propor medidas com vistas 
ao entrosamento da atividade de 
recrutamento, seleção, treinamen-
to e desenvolvimento profissional 
dos recursos humanos necessários 
ao setor de Turismo e Eventos no 
Estado de São Paulo 

“O turismo bateu recorde de empre-
go em 2022. A criação de um Fórum 
Permanente, com diversas entida-
des da iniciativa privada, garante a 
continuidade dos projetos para no-

vos empregos e com salários mais 
altos, com o desenvolvimento do 
turismo em todo o estado de São 
Paulo”, afirma o secretário de Turis-
mo e Viagens, Vinicius Lummertz. 
O turismo é hoje o terceiro segmen-
to mais importante na geração de 
emprego no Estado, atrás apenas 
da indústria e da construção civil, 
segundo o Caged. O setor já zerou 
totalmente o déficit da pandemia e 
a expectativa é fechar o ano com 85 
mil novos empregos formais para o 
turismo paulista, um aumento de 
25% em relação ao previsto no iní-
cio do ano pela Secretaria. 
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TURISMO

Em uma das primeiras ações do 
Fórum Permanente, a UGT conta 
com um banco de currículos. A en-
tidade já ofertou mais de 360 vagas 
relacionadas ao setor e reuniu cer-
ca de 20 mil currículos, que podem 
ser cadastrados pelo site www.ugt.
org.br.

A movimentação econômica do se-
tor este ano será maior que em 2019, 
segundo projeção do Centro de In-
teligência da Economia do Turismo 
(CIET), ligado à Secretaria. Além da 
geração de empregos, o crescimen-
to se reflete também na abertura de 
novas empresas do setor. São quase 
três mil novas empresas abertas no 
primeiro semestre de 2022.

O mercado registra, entretanto, um 
apagão de mão-de-obra por falta de 
profissionais qualificados. A Secre-
taria conta com diversos progra-
mas de capacitação profissional, 
como a Plataforma EAD (www.va-
lorizasp.com.br), iniciativa que re-
úne aulas online para gestores pú-
blicos e profissionais da cadeia do 
turismo. O Fórum foi oficialmente 
constituído pela resolução 06/2022 
publicada no dia 29 de novembro 
no Diário Oficial do Estado de SP.  

Brotas - A Capital do Turismo de Aventura, com suas riquezas e belezas 
naturais preservadas, e desponta no contexto ecoturístico nacional

Campos do Jordao - Centro da cidade vista do Morro do Elefante

Ilhabela,

Aparecida - Basilica
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Conheça os vencedores do
Prêmio Band Cidades Excelentes 

2022 no estado de São Paulo

CIDADES EXCELENTES

Iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Aquila reconheceu as melhores
gestões públicas municipais

O governador Rodrigo Garcia, participou da premiação em São Paulo

O Prêmio Band Cidades Exce-
lentes anunciou nessa quin-
ta-feira (10) os 21 vencedores 

do estado de São Paulo. O evento, re-
alizado no principal estúdio da sede 
do Grupo Bandeirantes de Comuni-
cação, foi apresentado pelos jorna-
listas Adriana Araújo e Marco An-
tonio Sabino, com transmissão ao 
vivo no canal da emissora no You-
Tube. A exibição na TV aberta está 
marcada para o dia 20 de novembro, 
às 23h30, na Band São Paulo. 
 
O encontro contou com a presen-
ça de João Saad, presidente do 
Grupo Bandeirantes de Comuni-
cação; Paulo Saad, vice-presidente 
do Grupo; Raimundo Godoy, presi-

dente executivo do Instituto Aquila; 
Rodrigo Garcia, governador de São 
Paulo; Dimas Ramalho, presidente 
do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCESP); Thiago Pinheiro 
Lima; procurador-geral de admi-
nistração do Tribunal de Contas de 
São Paulo; Marcela Pégolo da Silvei-
ra, coordenadora do Observatório 
do Futuro do TCESP; Carlos Malek, 
diretor-geral de administração do 
TCESP; Samy Wurman, coordena-
dor-chefe dos auditores do Tribunal 
de Contas de São Paulo; além de 
prefeitos, secretários e assessores 
das cidades classificadas.
  
A iniciativa é uma parceria do Gru-
po Bandeirantes de Comunicação e 

do Instituto Aquila para incentivar, 
reconhecer e valorizar boas práticas 
de gestão com o objetivo de trans-
formar a realidade dos 5.570 mu-
nicípios brasileiros e melhorar os 
serviços prestados aos cidadãos. O 
instrumento empregado na avalia-
ção é o Índice de Gestão Municipal 
Aquila (IGMA), que utiliza conceitos 
de big data e reúne as informações 
públicas mais atualizadas de todas 
as cidades do país, além dos pro-
jetos enviados pelas próprias pre-
feituras através do site oficial do 
prêmio. A plataforma é estruturada 
com base em Inteligência Artificial 
que, a partir de algoritmos, consoli-
dam os resultados de 62 indicadores 
em uma única nota final. 
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CIDADES EXCELENTES

“Essa ideia surgiu há 14 anos e aca-
bou se tornando um desafio muito 
maior do que poderíamos imaginar. 
Foi preciso compilar todas as infor-
mações, parametrizar, compará-las 
e fazer com que tudo fosse por sof-
tware, sem que tivesse a mão hu-
mana, para que o processo tivesse 
toda lisura possível. Queremos pre-
miar e promover todos os que estão 
à frente das prefeituras, que cuidam 
de nós e que merecem os nossos 
aplausos e respeito”, ressaltou João 
Saad, presidente do Grupo Bandei-
rantes, na abertura do evento.

“Tenho certeza de que essa inicia-
tiva irá evoluir para que o cidadão 
tenha o orçamento no seu celular e 
possa acompanhar a hora que qui-
ser. Esse Oscar da Gestão Pública 
vai fazer história”, pontuou.

Presidente do Instituto Aquila, Rai-
mundo Godoy também reforçou a 
importância do prêmio. “Nós bus-
camos fontes públicas para que o 
trabalho fosse simples e escalável, 
possibilitando a participação das 
5.570 cidades brasileiras. Neste 

ano, contamos com 800 municípios 
nas premiações, com renovação de 
50%, contabilizamos 25 mil usuá-
rios e 250 mil consultas no sistema, 
o que é um marco”.
  
Todos os municípios, inscritos au-
tomaticamente, foram agrupados 
em três categorias populacionais. 
Uma cidade de cada categoria levou 
o prêmio em um dos seis pilares de 
avaliação: Governança, Eficiência 
Fiscal e Transparência; Educação; 
Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e 
Mobilidade Urbana; Sustentabilida-
de e Desenvolvimento Socioeconô-
mico e Ordem Pública.

Antes do anúncio dos vencedores, 
Rodrigo Garcia deu as boas-vindas 
aos convidados e destacou que a 
premiação ajuda a divulgar as boas 
práticas para que as autoridades 
atinjam a excelência em suas admi-
nistrações. “É uma alegria enquan-
to governador de São Paulo, neste 
momento, poder abrir a segunda 
edição do Prêmio Band Cidades 
Excelentes reconhecendo gestores 
públicos municipais que são impe-

cáveis na implementação de políti-
cas públicas, algo que todos os dias 
perseguimos com as nossas ações. 
É dessa forma que iremos mudar o 
Brasil e o estado de São Paulo, com 
eficiência, gestão, dedicação, amor 
e carinho por tudo o que fazemos 
em benefício da nossa população”.
Em 2022, o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) atuou 
como parceiro para troca de meto-
dologias, conhecimentos técnicos, 
acesso de dados e informações 
de natureza pública referentes 
aos 644 municípios fiscalizados. 
“Entramos nessa parceria com o 
Instituto Aquila com dados objeti-
vos, ou seja, tudo público, simples, 
mostrando as cidades que mais 
pontuaram, e a população poderá 
ter acesso a tudo isso. Iremos nos 
aprofundar para melhorar cada 
vez mais e mostrar ao Brasil que é 
possível fazer o bem, como grande 
parte dos gestores têm feito no dia 
a dia anonimamente, mesmo en-
frentando todas as dificuldades”, 
concluiu Dimas Ramalho, presi-
dente do Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo.

João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, abre a premiação ao lado dos apresentadores Adriana Araújo e Marco Antonio Sabino. Crédito: 
Renato Pizzutto/Band
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CIDADES EXCELENTES

Alexandre Tassoni Antonio, prefeito de Tupi Paulista, recebe o prê-
mio de grande vencedor na categoria menor que 30 mil habitantes 
pelas mãos de Rodolfo Schneider, diretor geral de Conteúdo do Grupo 
Bandeirantes.

João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, entrega troféu de gran-
de vencedor na categoria maior que 100 mil habitantes para o prefeito 
de Sorocaba, Rodrigo Maganhato.

Fernando Roxo, CEO do Grupo Thathi, da Band Litoral, entrega prêmio 
ao vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, no pilar Desen-
volvimento Socioeconômico e Ordem Pública - categoria entre 30 mil 
e 100 mil habitantes.

Marcela Pégolo, coordenadora do Observatório do Futuro do TCE de 
São Paulo, entrega o prêmio do pilar Saúde e Bem-Estar na categoria 
entre 30 e 100 mil habitantes para o prefeito de Fernandópolis, André 
Pessuto.

Conheça os 
vencedores:

Governança, Eficiência Fiscal e 
Transparência

 
- Menor que 30 mil habitantes:
Cajati 
- Entre 30 mil e 100 mil habitantes: 
Cabreúva 
- Acima de 100 mil habitantes: 
Indaiatuba 

Educação
 
- Menor que 30 mil habitantes: 
Tabapuã
- Entre 30 mil e 100 mil habitantes: 
Votuporanga 

- Acima de 100 mil habitantes: 
Santana de Parnaíba

Saúde e Bem-Estar
 
- Menor que 30 mil habitantes: 
Colômbia
- Entre 30 mil e 100 mil habitantes: 
Fernandópolis
- Acima de 100 mil habitantes: 
Botucatu 

Infraestrutura e Mobilidade
Urbana

 
- Menor que 30 mil habitantes: 
São Sebastião da Grama
- Entre 30 mil e 100 mil habitantes: 
São João da Boa Vista

- Acima de 100 mil habitantes: 
Pindamonhangaba 

Sustentabilidade 

- Menor que 30 mil habitantes: 
Águas de São Pedro
- Entre 30 mil e 100 mil habitantes: 
Fernandópolis 
- Acima de 100 mil habitantes: 
Santos
   
Desenvolvimento Socioeconômico 

e Ordem Pública

- Menor que 30 mil habitantes:
Cedral
- Entre 30 mil e 100 mil habitantes: 
Nova Odessa 



 Revista Municípios de São Paulo  |  19

CIDADES EXCELENTES

Prefeito de Votuporanga, Jorge Augusto Seba recebe o grande prêmio 
da noite na categoria entre 30 mil e 100 mil habitantes pelas mãos de 
Raimundo Godoy, presidente do Instituto Aquila.

Thiago Lima, procurador-geral de administração do Tribunal de Con-
tas de São Paulo, entrega o prêmio do pilar de Infraestrutura e Mobili-
dade Urbana na categoria até 30 mil habitantes para o prefeito de São 
Sebastião da Grama, José Francisco Martha.

Samy Wurman, coordenador do corpo de auditores do TCE de São 
Paulo, entrega o prêmio do pilar de Educação na categoria acima de 
100 mil habitantes para o prefeito de  Santana de Parnaíba, Antonio 
Marcos Batista Pereira.

Paulo Saad, vice-presidente do Grupo Bandeirantes, entrega o prêmio 
do pilar Governança, Eficiência Fiscal e Transparência na categoria 
até 30 mil habitantes para o prefeito de Cajati, Luiz Henrique Koga.

- Acima de 100 mil habitantes: 
Santana de Parnaíba
 

Grande vencedor estadual
Cidades Excelentes 2022

 
Para uma cidade ser considera-
da excelente, ela precisa ter um 
equilíbrio entre todos os pilares 
apresentados. Por isso, além dos 
ganhadores mencionados acima, 
houve ainda uma premiação prin-
cipal aos três municípios que ti-
veram um conjunto de iniciativas 
mais interessantes dentro do seu 
grupo populacional. Tupi Paulista 
venceu na categoria menor que 30 
mil habitantes; Votuporanga foi a 
campeã na categoria entre 30 mil 

e 100 mil; e Sorocaba faturou o prê-
mio na categoria maior que 100 mil 
habitantes. 

Os mais de 500 projetos recebidos 
neste ano foram avaliados pela 
Mandatum Consultoria. A premia-
ção contou ainda com auditoria ex-
terna feita pela empresa BDO Bra-
zil.

A etapa nacional acontece no dia 
30 de novembro no Centro Cultural 
Banco do Brasil, em Brasília (DF). O 
evento irá eleger as três melhores 
cidades do país considerando cinco 
categorias populacionais: menor ou 
igual a 30 mil habitantes; entre 30 
mil e 100 mil habitantes; entre 100 

mil e 500 mil habitantes; acima de 
500 mil habitantes e capitais.
 

Sobre o prêmio
 
O Prêmio Band Cidades Excelentes 
é uma iniciativa do Grupo Bandei-
rantes de Comunicação e do Insti-
tuto Aquila para agradecer e incen-
tivar uma boa gestão e projetos que 
tenham como objetivo melhorar a 
vida das pessoas. A metodologia 
utilizada está detalhada no livro 
“Cidades Excelentes: Gestão que 
transforma a realidade dos muni-
cípios brasileiros”, publicado pela 
Escola de Gestão Aquila em 2021 e 
disponível no site oficial.  
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Conheça o novo
 governador eleito
de São Paulo

ESPECIAL ELEIÇÕES 2022

Tarcísio de Freitas (Republica-
nos) assume, no dia 1 de Ja-
neiro de 2023, o governo de 

São Paulo. Nascido em 19 de junho 
de 1975, no Rio de Janeiro, Tarcísio 
é filho de Amaury Vieira Freitas e 
de Maria Alice Gomes Freitas. 

Com 47 anos, católico, casado há 
25 anos com Cristiane Freitas e pai 
de dois filhos já adultos, o novo go-
vernador chega a São Paulo trazen-
do um currículo bem sucedido em 
Brasília, onde fez carreira militar e 
no serviço público.

Bacharel em Ciências Militares 
pela Academia Militar das Agulhas 
Negras – AMAN ( graduação em 
1996 em Resende (RJ)). Engenheiro 
Civil pelo Instituto Militar de Enge-
nharia- IME (graduado em 2002 no 
Rio de Janeiro), Tarcísio ainda tem 
no currículo duas especializações 
(em Ciências Militares, pela Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais do 
Exército/ESAO, e Gerenciamento 
de Projetos, pela Fundação Getúlio 
Vargas/FGV) e um mestrado em 
Engenharia de Transportes, pelo 
IME. Como profissão, hoje ostenta o 
posto de servidor público de carrei-
ra vinculado à consultoria legislati-
va da Câmara dos Deputados.

O novo governador também foi 
engenheiro do Exército Brasilei-
ro (2002 a 2008) e chefe da Seção 
Técnica da Companhia de Enge-
nharia do Brasil na Missão de Paz 
das Nações Unidas para a Esta-
bilização do Haiti (2005 e 2006). 
Como capitão do exército, entrou 
para a reserva em 2008 e ingressou 
no funcionalismo público federal, 
onde começou como assessor da 
direção de auditoria na área de in-
fraestrutura na Controladoria Geral 
da União - CGU. 

Em 2011, foi indicado para ser di-
retor executivo do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) e ascendeu à 
Diretoria-Geral em 2014.

Em 2015, passou em primeiro lugar 
em concurso público para assessor 
legislativo da Câmara Federal e as-
sumiu o posto no final do ano.

Em 2016, foi convidado para ocu-
par o cargo de secretário da Coor-
denação de Projetos da Secretaria 
Especial do Programa de Parceria 
de Investimentos (PPI), responsá-
vel pelo programa de privatizações, 
concessões e desestatizações, onde 
permaneceu até o final de 2018.

Em 2019, assumiu como Ministro 
da Infraestrutura do atual governo.

Em 2019, assumiu como Ministro 
da Infraestrutura do atual governo 
e em 2022 foi eleito governador de 
São Paulo. 

Vice-governador eleito 
foi prefeito de São José 

dos Campos 
O ex-prefeito de São José dos Cam-
pos, Felício Ramuth será, em 2023 
o novo vice-governador do Estado. 
Ramuth tem 54 anos. Formado em 
Administração de Empresa com 
MBA em Gestão Pública pela FGV é 
casado com Vanessa Ramuth e tem 
uma filha, Isadora.
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Saiba quem são os deputados
estaduais eleitos

94 deputados tomarão posse na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo em 2023. Eduardo Suplicy 
(PT), foi o deputado mais votado 
entre os 94 eleitos, com 807.015 
votos, seguido por Carlos Gianna-
zi (PSOL), com 276.811, e Paula da 
Bancada Feminista (PSOL), com 
259.771.22 

Veja a lista dos deputados estadu-
ais eleitos em SP:

Eduardo Suplicy (PT) 807.015 votos
Carlos Giannazi (PSOL) 276.811 votos
Paula Da Bancada Feminista (PSOL) 
259.771 votos
Bruno Zambelli (PL) 235.305 votos
Major Mecca (PL) 224.462 votos
Tomé Abduch (Republicanos) 
221.656 votos
André Do Prado (PL) 216.268 votos
Tenente Coimbra (PL) 209.705 votos
Delegado Olim (Progressisas)  
201.348 votos
Ana Carolina Serra (Cidadania)  
198.698 votos
Milton Leite Filho (União Brasil)  
198.429 votos
Gil Diniz (PL) 196.215 votos
Bruna Furlan (PSDB) 195.436 votos
Capitão Conte Lopes (PL) 192.454 votos
Itamar Borges (MDB) 183.480 votos
Marcos Damasio (PL) 183.219 votos
Carlos Cezar (PL) 180.690 votos
Carla Morando (PSDB) 177.773 votos
Jorge Wilson (Republicanos)  
177.614 votos
Ediane Maria (PSOL) 175.617 votos
Marta Costa (PSD) 170.541 votos
Emídio De Souza (PT) 157.834 votos
Professora Bebel (PT)  155.983 votos
Guto Zacarias (União Brasil)  152.481 
votos
Gerson Pessoa (Podemos) 143.704 
votos
Enio Tatto (PT) 142.785 votos

Luiz Fernando (PT) 141.017 votos
Rogério Nogueira (PSDB) 139.756 
votos
Oseias De Madureira (PSD) 137.205 
votos
Valeria Bolsonaro (PL) 131.557 votos
Lucas Bove (PL) 130.451 votos
Edmir Chedid (União Brasil)  129.097 
votos
Thiago Auricchio (PL)  123.483 votos
Vinicius Camarinha (PSDB) 123.316 
votos
Maurici (PT) 121.455 votos
Rafael Silva (PSD) 118.182 votos
Paulo Fiorilo (PT) 110.251 votos
Reis (PT) 108.726 votos
Marcia Lia (PT) 108.587 votos
Barba (PT) 108.071 votos
Monica do Movimento Pretas 
(PSOL) 106.781 votos
Carlão Pignatari (PSDB) 105.245 votos
Caio França (PSB) 105.173 votos
Sebastião Santos (Republicanos)  
104.374 votos
Altair Moraes (Republicanos)  98.515 
votos
Rafael Saraiva (União Brasil)  98.070 
votos
Gilmaci Santos (Republicanos)  
96.361 votos
Agente Federal Danilo Balas (PL)  
94.552 votos
Rui Alves (Republicanos) 91.717 votos
Thainara Faria (PT)  91.388 votos
Leo Siqueira (Novo) 90.688 votos
Ricardo Madalena (PL)  90.630 votos
Leci Brandão (PCdoB) 90.496 votos
Felipe Franco (União Brasil) 90.440 
votos
Analice Fernandes (PSDB) 90.135 
votos
Andréa Werner (PSB) 88.820 votos
Donato (PT) 88.022 votos
Barros Munhoz (PSDB)  86.372 votos
Paulo Mansur (PL)  86.201 votos
Marina Helou (Rede) 85.517 votos
Marcio Nakashima (PDT) 85.195 votos

Capitão Telhada (PP) 83.438 votos
Edna Macedo (Republicanos)  82.932 
votos
Caruso (MDB) 82.209 votos
Leo Oliveira (MDB)  82.145 votos
Dr. Jorge do Carmo (PT) 82.054 votos
Solange Freitas (União Brasil)  
81.870 votos
Daniel Soares (União Brasil) 81.753 
votos
Dani Alonso (PL) 80.337 votos
Ana Perugini (PT) 79.061 votos
Mauro Bragato (PSDB) 78.142 votos
Helinho Zanatta (PSC) 77.550 votos
Rafa Zimbaldi (Cidadania)76.910 votos
Rogério Santos (MDB) 76.602 votos
Rodrigo Moraes (PL)  75.094 votos
Rômulo Fernandes (PT) 75.033 votos
Alex de Madureira (PL)  74.340 votos
Luiz Claudio Marcolino (PT)  70.487 
votos
Delegada Graciela (PL)  68.955 votos
Letícia Aguiar (PP) 68.556 votos
Maria Lucia Amary (PSDB) 66.956 
votos
Fabiana B. (PL) 65.497 votos
Beth Sahão (PT)  65.407 votos
Ricardo França (Podemos) 64.175 
votos
Paulo Corrêa Jr (PSD) 62.239 votos
Simão Pedro (PT)  59.785 votos
Clarice Ganem (Podemos) 59.342 
votos
Edson Giriboni (União Brasil)  59.087 
votos
Atila Jacomussi (Solidariedade)  
58.707 votos
Vitão do cachorrão (Republicanos)  
56.729 votos
Dr Eduardo Nóbrega (Podemos)  
53.607 votos
Dr Valdomiro Lopes (PSB) 50.824 
votos
Dr. Elton (PSC) 46.042 votos
Guilherme Cortez (PSOL) 45.094 votos

FONTE: TRE-SP – atualizado em 30/11/2022
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ESPECIAL ELEIÇÕES 2022

Conheça os deputados federais
eleitos por SP

Guilherme Boulos (PSOL) obteve 
mais de 1 milhão de votos em SP 
e teve a maior votação do estado, 
seguido por Carla Zambelli, Eduar-
do Bolsonaro e Ricardo Salles, to-
dos do PL, além do Delegado Bru-
no Lima (Progressistas) e Tabata 
Amaral (PSB).

Guilherme Castro Boulos (Psol) 
1.001.472 votos
Carla Zambelli Salgado de Oliveira 
(PL) 946.244 votos
Eduardo Nantes Bolsonaro (PL)
741.701 votos
Ricardo de Aquino Salles (PL) 
640.918 votos
Bruno Marcello de Oliveira Lima 
(PP) 461.217 votos
Tabata Claudia Amaral de Pontes 
(PSB) 337.873 votos
Celso Ubirajara Russomanno (Re-
publicanos) 305.520 votos
Kim Patroca Kataguiri (União) 
295.460 votos
Erika Santos Silva (Psol) 256.903 vo-
tos
Mario Palumbo Junior (MDB) 
254.898 Votos
Guilherme Muraro Derrite (PL)  
239.772 votos
Maria Osmarina Marina da Silva 
Vaz de Lima (Rede) 237.526 votos
Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi 
(MDB) 236.463 votos
Fábio Eduardo de Oliveira Teruel 
(MDB)  235.165 votos
Marcos Antonio Pereira (Republica-
nos) 231.626 votos
Rosangela Maria Wolff De Quadros 
Moro (União)  217.170 votos
Rosana de Oliveira Valle (PL)  
216.437 votos
Alex Spinelli Manente (Cidadania) 
196.866 votos

Rui Goethe da Costa Falcão (PT)  
193.990 votos
Alexandre Leite da Silva (União) 
192.806 votos
Marcio Luiz Alvino de Souza (PL)  
187.314 votos
Carlos Alberto da Cunha (PP) 181.568 
votos
Renata Hellmeister de Abreu Melo 
(Pode) 180.247 votos
Felipe Becari Comenale (União) 
178.777 votos
Paulo Alexandre Pereira Barbosa 
(PSDB) 170.378 votos
José Augusto Rosa (PL) 168.740 vo-
tos
Francisco Daniel Celeguim de Mo-
rais (PT) 167.438 votos
Paulo Roberto Freire da Costa (PL) 
161.675 votos
Jilmar Augustinho Tatto (PT)  
157.843 Votos
Marco Aurelio Bertaiolli  (PSD)  
157.552 votos
Sônia Bone de Sousa Silva Santos 
(Psol)  156.966 votos
Luiz Marinho (PT)  156.202 votos
Jefferson Alves de Campos (PL)  
155.336 votos
Nilto Ignácio Tatto (PT)  151.861 vo-
tos
Carlos Alberto Rolim Zarattini (PT)  
147.349 votos
Arlindo Chignalia Junior (PT) 
144.108 votos
Antonio Cezar Correia Freire (PSD) 
143.434 votos
Bruno Arevalo Ganem (Pode) 141.595 
votos
Alexandre Rocha Santos Padilha 
(PT) 140.037 votos
Alencar Santana Braga (PT) 139.223 
votos
Ricardo Augusto Machado da Silva 
(Psd)  133.936 votos
Manoel Mauricio Silva Neves (PP) 
129.731 votos

Juliana Cardoso (PT)  125.517 votos
Luiz Paulo Teixeira Ferreira (PT)  
122.800 votos 
Mario Luis Frias (PL) 122.564 votos
Alberto Pereira Mourão (MDB) 
114.234 votos
Luiza Erundina de Sousa (Psol) 
113.983 votos
Arnaldo Calil Pereira Jardim (Cida-
dania) 113.462 votos
Vinicius Rapozo de Carvalho (Repu-
blicanos) 113.009 votos
Marcelo de Lima Fernandes (Solida-
riedade) 110.430 votos
Adriana Miguel Ventura (Novo) 
109.474 votos
Rodrigo Gambale Vieira (Pode)  
108.209 votos
Miguel Lombardi (PL)  107.869 votos
Vitor Lippi PSDB)  106.661 votos
Luiz Carlos Motta (PL)  104.701 votos
Milton Vieira Pinto (Republicanos)  
98.557 votos
Carlos Henrique Focesi Sampaio 
(PSDB)  98.102 votos
Simone Aparecida Curraladas Dos 
Santos (MDB)  97.730 votos
Gilberto Nascimento Silva  (PSC) 
95.077 votos
Maria do Parto Mendes Rosas (Re-
publicanos) 94.787 votos
David Bezerra Ribeiro Soares 
(União)  93.831 votos           ,
Fernando Jose De Souza Marangoni 
(União) 89.390 votos
Jonas Donizette Ferreira (PSB) 
84.044 votos
Luiz Philippe de Orleans d Bragança 
(PL)  V 79.210 votos
Antonio Carlos Rodrigues (PL)  
73.054 votos
Fausto Ruy Pinato (PP)  72.169 votos
Paulo Francisco Muniz Bilynskyj 
(PL)  72.156 votos
Francisco Everardo Tiririca Oliveira 
Silva (PL)  71.754 votos
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Projeto Novo Rio Pinheiros já 
conectou redes de esgoto para 

650 mil famílias

SAÚDE

Milhões de pessoas já foram beneficiadas e mais de 80 mil toneladas de lixo já
 foram removidas do rio

O programa do Novo Rio Pi-
nheiros conectou redes de 
esgoto para 650 mil famílias 

evitando que esse material seja 
despejado diretamente no rio. O 
dado foi revelado pelo secretário 

de Infraestrutura e Meio Ambiente 
de São Paulo, Fernando Chucre, du-
rante o Fórum Estadão Think “Sus-
tentabilidade, Habitação e o Novo Rio 
Pinheiros”no dia 25 de novembro. 

Chucre informou que no início do 
projeto do Novo Rio Pinheiros, a 
meta era conectar mais de 533 mil 
residências à rede de tratamento de 
esgoto, assim diminuindo a carga 
de matéria orgânica que chega sem 
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tratamento aos afluentes e, conse-
quentemente, ao rio.

“Essa meta foi batida e ultrapassa-
da, trazendo o rio de volta para a 
vida dos paulistanos. Conectamos 
redes de esgoto para 650 mil famí-
lias e evitamos que esse material 
seja despejado diretamente no rio”, 
afirmou o secretário.
Ele também informou que estão 
sendo implantadas cinco unidades 
de recuperação da qualidade da 
água, algumas delas já operando, 
que vai ser o segundo grande salto 
na qualidade do rio. Até o momen-
to, mais de 80 mil toneladas de lixo 
já foram removidas.

Durante o evento, os participantes 

do Governo também mostraram 
que a limpeza do rio Pinheiros foi 
um projeto inédito no país, que se 
tornou uma referência assim como 
os programas de despoluição do 
Rio Tamisa e Sena na Europa, além 
de trazer mais dignidade para a po-
pulação, principalmente aquelas de 
ocupações irregulares.

“Esse projeto já conectou esgoto a 
mais de três milhões de pessoas. E 
o saneamento básico é o primeiro 
passo para a dignidade delas. Por 
isso, temos que engajá-las cada vez 
mais para não jogarem lixo no rio e 
em seus afluentes, afirmou Marcos 
Penido, Secretário de Governo.

Já para o diretor-presidente da Sa-

besp, Benedito Braga, “a Companhia 
implementou uma forma de con-
tratação dos projetos pagando por 
resultado e isso fez a diferença, pois 
possibilitou entregar o rio antes do 
prazo em uma condição muito boa. 
Mas quero destacar que o grande 
mérito desse programa é atender 
às pessoas carentes das áreas in-
formais”, completou.

Parceria com a iniciativa privada
Um dos motivos para esse proje-
to ter tido sucesso em um período 
curto de tempo foi a parceria com 
a iniciativa privada que, através de 
chamamentos, criaram infraestru-
tura para potencializar a revitaliza-
ção do Pinheiros.

“É possível ter avanços na agenda 
climática com esforços que bus-
quem novos caminhos. Não adian-
ta trilhar os mesmos caminhos de 
sempre. O IFC patrocinou a iniciati-
va privada contratada. Então tanto 
financiando governo quanto inicia-
tiva privada a gente está muito as-
sociado a resolver esses desafios”, 
afirmou Stela Goldenstein, Coorde-
nadora nacional do 2030 Water Re-
sources Group para o Brasil.

Entre os projetos feitos para a ini-
ciativa privada está a construção 
do Parque Linear Bruno Covas, que 
já conta com 8.2 quilômetros de ex-
tensão. “A iniciativa entrou para fa-
zer a infraestrutura do parque bru-
no covas e até o momento já foram 
investidos 30 milhões de reais e a 
gente entende que isso é só o come-
ço. É uma realidade que já mostra 
que é possível com muito trabalho 
e boa vontade, e agora precisamos 
dar continuidade. Tem muita coisa 
para sonhar ainda”, disse Adalberto 
Bueno Netto, Presidente do grupo 
Bueno Netto, que cuida da gestão 
do parque.

Além do parque, outra estrutura 
que auxilia na revitalização do Rio 
Pinheiros é a Usina São Paulo, que 
adaptou uma antiga subestação de 
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transformação de energia e trans-
formou ela numa GIS, termo em 
inglês para estação isolada à gás, o 
que deu ao Estado espaço físico e a 
possibilidade de chamar a iniciati-
va privada para poder empreender 
nessa área. “O projeto é que a Usina 
São Paulo seja o ponto onde o bra-
sileiro possa conhecer o mundo e 
os estrangeiros possam conhecer 
mais do Brasil. A gente prevê im-
plantar restaurantes, escritórios, la-
zer, para fazer as pessoas ocuparem 
ainda mais o entorno do rio pinhei-
ros”, comentou Thiago Nagib, Dire-
tor-Presidente da Usina São Paulo.
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Conquistas precisam 
ser garantidas

A próxima mobilização de prefeitos já tem data: 
27 a 30 de Março

A luta do movimento muni-
cipalista em prol de mais 
recursos para as adminis-

trações municipais tem surtido re-
sultados positivos. A apresentação 
da proposta que amplia em 1,5% o 
Fundo de Participação dos Municí-
pios (FPM), possibilitando a sua tra-
mitação na Câmara dos Deputados, 
foi a grande conquista dos gestores 
municipais, neste final de ano.

“Juntamente com a promulgação 
da proposta que proíbe a criação 

de novos encargos sem a fonte de 
custeio, a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
25/2022 é uma de nossas priorida-
des. Essa medida foi apresentada 
pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) com o objetivo 
de arcar com os custos do piso da 
enfermagem. Nossas estimativas 
apontam que o piso trará impacto 
estimado de R$ 10,5 bilhões ao ano 
apenas para os Municípios”, diz o 
líder do movimento municipalista, 
Paulo Ziulkoski.

O texto foi elaborado pela CNM e 
apresentado pelo deputado Hildo 
Rocha (MDB-MA). A entidade mo-
bilizou os gestores de todo o país 
para contatar os deputados de sua 
base e conseguir alcançar rapida-
mente a quantidade de assinaturas 
necessárias à tramitação do texto. 
Os efeitos da lei que trata do piso da 
enfermagem estão suspensos pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) por 
60 dias, por meio da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIN) 7222. 
A CNM atua como amicus curiae na 
ação.

A mobilização que trouxe dividen-
dos importantes para o municipa-
lismo precisa continuar. Em 2023, 
o maior evento mundial do munici-
palismo em número de autoridades 
já está com inscrições abertas. A 
XXIV Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios está marcada para 
os dias 27 a 30 de março do ano 
que vem na capital federal e será 
mais uma oportunidade de debater 
a pauta municipalista e lutar por 
novas conquistas para as cidades 
brasileiras.

A programação está em definição, 
mas o evento continua com o cro-
nograma tradicional, como as pre-
senças do presidente da Confedera-
ção Nacional de Municípios (CNM), 
Paulo Ziulkoski, que vai receber o 
presidente da República, ministros 
de Estado, os presidentes do Sena-
do e da Câmara e outros parlamen-
tares na abertura do evento.

Na programação paralela, ocorrem 
as já conhecidas arenas temáticas, 
excelente momento em que os par-
ticipantes irão debater com técni-
cos e outros especialistas de todas 
as esferas de governo os pontos im-
portantes e específicos da gestão 
local. Os representantes do Legisla-
tivo municipal também terão espa-
ço na programação do evento com 
a realização do Fórum de Vereado-
res, ocasião em que poderão apre-
sentar contribuições aos debates.
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REVISAR E ATUALIZAR OS PLANOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO EM MUNICÍPIOS 

CONVENIADOS: O ESFORÇO 
CONJUGADO DA SIMA E DA ARSESP

SANEAMENTO

A revisão e atualização dos 
planos municipais de abas-
tecimento de água potável 

e esgotamento sanitário, previs-
tas na Lei Federal n° 11.445/2007, 
constituíram-se no objeto do con-
vênio firmado entre a Secretaria 
de Infraestrutura e Meio Ambien-
te (SIMA) e a Agência Reguladora 
de Serviços Públicos do Estado de 
São Paulo (Arsesp). 

Embora a Lei do Saneamento, re-
cém alterada pelo Novo Marco Le-
gal do Saneamento (Lei federal nº 
14.026/2020) determine às Admi-
nistrações Municipais a obrigação 
de atualizar seus planos munici-

pais de água e esgotamento sani-
tário, são grandes as dificuldades 
enfrentadas pelas municipalida-
des para cumprir as diretrizes na-
cionais de saneamento básico.
Os Planos Municipais de Sanea-
mento Básico, desenhados para 
garantir a boa prestação dos servi-
ços de saneamento básico, devem 
visar, também, o acesso universal 
aos serviços e a melhoria da quali-
dade de vida da população, de for-
ma articulada com políticas locais 
correlatas.

O Termo de Convênio – assinado 
em 9 de maio de 2019 e com prazo 
de vigência até 22 de setembro de 

2023 – prevê o repasse, por parte 
da Arsesp, de R$ 5.635.230,28. Com 
esse recurso, a SIMA contratou ser-
viços de consultoria técnica espe-
cializada para executar a revisão e 
atualização dos planos municipais 
de saneamento básico de 237 mu-
nicípios regulados e fiscalizados 
pela Arsesp.

As etapas de elaboração dos pla-
nos deverão conter: o diagnóstico 
da situação; o estabelecimento de 
metas de curto, médio e longo pra-
zos para a universalização; a defi-
nição de programas e ações para o 
alcance dos objetivos; e a indicação 
de ações de emergências e contin-
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gências; além de mecanismos para 
avaliação sistemática da eficiência 
e eficácia das ações programadas.

Para garantir o fiel cumprimento 
do convênio, o Plano de Trabalho 
definido entre as partes fixou me-
tas a serem cumpridas pela SIMA 
para o repasse dos recursos: 

Metas para execução 
do convênio

META 1 (M1): Contratação, pela 
SIMA, de serviços especializados 
para a revisão e atualização de pla-
nos municipais de abastecimento 
de água potável e esgotamento sa-
nitário;

META 2 (M2): Entrega, pela SIMA, 
de 61 planos municipais objeto do 
presente convênio; 

META (M3): Entrega, pela SIMA, 

de 81 planos municipais objeto do 
presente convênio; 

META 4 (M4): Entrega, pela SIMA, 
de 95 planos municipais objeto do 
presente convênio.

Essas quatro metas envolveram a 
execução de 11 produtos, dos quais 
dez já foram concluídos. Em anda-
mento resta apenas o Relatório de 
prestação de contas sobre toda a 
execução do convênio pela SIMA, 
em fase de conclusão.

O cumprimento dessas metas é 
acompanhado pela equipe técnica 
da Diretoria de Regulação Técnica 
e Fiscalização dos Serviços de Sa-
neamento Básico (DS) e da Direto-
ria de Relações Institucionais (DRI) 
da Arsesp. Essa verificação parte 
da entrega dos produtos definidos 
no Plano de Trabalho. 

Qualidade técnica 
dos planos revisados

Além de acompanhar as entregas 
dos produtos, a Arsesp atuou de ma-
neira proativa e colaborativa, contri-
buindo tecnicamente sob aspectos 
regulatórios do material produzido 
pela empresa contratada antes da 
aprovação dos planos pela SIMA. 

Os planos produzidos foram elabo-
rados considerando a expertise da 
empresa contratada, que recebeu 
contribuições: das prestadoras de 
serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário de cada 
município; dos Grupos Executivos 
Locais (GEL) – compostos de téc-
nicos representantes dos municí-
pios titulares dos serviços de abas-
tecimento de água e esgotamento 
sanitário; da Coordenadoria de Sa-
neamento da SIMA; e dos Especia-
listas da Arsesp.
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Municípios contemplados pelo Convênio

1- Adamantina
2- Adolfo
3- Alfredo marcondes
4- Altair
5- Alto Alegre
6- Alvaro de Carvalho
7- Alvinlândia
8- Aparecida D´Oeste
9- Apiaí
10- Araçariguama
11- Arco Íris
12- Arealva
13- Avaré
14- Avaí
15- Aspásia
16-	 Auriflama
17- Balbinos
18- Bananal
19- Barra do Chapéu
20- Barão de Antonia
21- Barra do Turvo
22- Baueri
23- Bento de Abreu
24- Bernardino de Campos
25- Bocaina
26- Borá
27- Boracéia
28- Buri
29- Buritizal
30- Cabreúva
31- Caçapava
32- Caiabu
33- Caieiras
34- Cajamar
35- Cajati
36- Cajuru
37- Campina do Monte Alegre
38- Campos do Jordão
39- Cananeia
40- Cândido Rodrigues
41- Capão Bonito
42- Cardoso
43- Cássi dos Coqueiros
44- Charqueada
45- Colômbia
46- Coroados
47- Coronel Macedo
48- Cruzália
49- Divinolândia 
50- Dolcinópolis
51- Echaporã
52- Eldorado
53- Elias Fausto
54- Embu das Artes
55- Emilianópolis
56- Espírito Santo do Pinhal
57- Estrela do Norte
58- Estrela d´Oeste
59- Euclides da Cunha Paulista
60- Fartura

61- Fernando Prestes
62- Fernão
63- Flora Rica
64- Flórida Paulistas
65- Florínea
66- Francisco Morato
67- Franco da Rocha
68- Gabriel Monteiro
69- Gastão Vidigal
70- Guapiara
71- Glicério
72- Guarani d´Oeste
73- Guareí
74- Guariba
75- Guzolândia
76- Iacri
77- Iaras
78- Ibirá
79- Icém 
80- Igaratá
81- Iguape
82- Ilha Comprida
83- Indiaporã
84- Inúbia Paulista
85- Iporanga
86- Irapuã
87- Itaberá 
88- Itaí
89- Itaoca
90- Itapecerica da Serra
91- Itapetininga
92- Itapeva
93- Itapevi
94- Itapirapuã Paulista
95- Itaporanga
96- Itarini
97- Itatiba
98- Itatinga
99- Itirapuã
100- Itobi
101- Jaborandi
102- Jacupiranga
103- Jales
104- Jarinu
105- Jambeiro
106- Jeriquara
107- Juquie
108- Lagoinha
109- Lorena
110- Lourdes
111- Lucélia 
112- Ludanópolis
113- Luiziânia
114- Lutecia
115- Macedônia
116- Magda
117- Mairiporã
118- Maracaí
119- Marinópolis
120- Miracatu

121- Mococa
122- Mirante Paranapanema
123- Mombuca
124- Monte Alto
125- Monte Aprazível
126- Morungaba
127- Narandiba
128- Nhandeara
129- Nipoã
130- Nova Campina
131- Nova Canaã Paulista
132- Nova Granada
133- Nova Luzitânia
134- Novo Horizonte
135- Òleo
136- Onda Verde
137- Orindiúva
138- Osvaldo Cruz
139- Ouroeste
140- Palmares Paulista
141- Palmeira d´Oeste
142- Paranapanema
143- Parapuã
144- Pardinho
145- Pariquera-Açu
146- Paulo de Faria
147- Pederneiras
148- Pedranópolis
149- Pedregulho
150- Pedro de Toledo
151- Pilar do Sul
152- Pindamonhangaba
153- Piquerobi
154- Pirapozinho
155- Piratininga
156- Planalto
157- Pongaí
158- Pontalinda
159- Pontes Gestal
160- Populina
161- Pratânia
162- Presidente Alves
163- Presidente Bernardes
164- Presidente Epitácio
165- Presidente Prudente
166- Quatá
167- Queiróz
168- Redenção da Serra
169- Regente Feijó
170- Registro
171- Restinga
172- Ribeira
173- Ribeirão Branco
174- Ribeirão Corrente
175- Ribeirão do Sul
176- Ribeirão dos Índios
177- Ribeirão Grande
178- Rifania
179- Rio Grande da Serra
180- Riolândia

181- Riversul
182- Rosana
183- Roseira
184- Rubiácea
185- Rubinéia
186- Salmourão
187- Santa Branca
188- Santa Clara d´Oeste
189- Santa Cruz da Esperança
190- Santa Cruz do Rio Pardo
191- Santa Ernestina
192- Santa Gertrudes
193- Santa Isabel
194- Santa Mercedes
195- Santa Rosa do Viterbo
196- Santa Salete
197- Santana da Ponte Pensa
198- Santo Antonio do Jardim
199- Santo Antonio do Pinhal
200- Santo Expedito
201- Santópolis do Aguapeí
202- São Bento do Sapucaí
203- São Francisco
204- São João das Duas Pontes
205- São José dos Campos 
206- São Luís do Paraitinga
207- São Manuel
208- São Miguel Arcanjo
209- Sarutaiá
210- Sebastianópolis do Sul
211- Serra Azul
212- Sete Barras
213- Silveiras
214- Sud Mennucci
215- Taboão da Serra
216- Taciba
217- Tapiraí
218- Taquarituba
219- Taquarivaí
220- Tarabaí
221- Tarumã
222- Taubaté
223- Teodoro Sampaio
224- Timburi
225- Torrinha
226- Tremembé
227- Três Fronteiras
228- Tupã
229- Turiúba
230- Turmaina
231- Ubirajara
232- União Paulista
233- Urância
234- Uru
235- Valentim Gentil
236- Vitória Brasil
237- Zacarias
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Rodolfo Gustavo Ferreras 
é Superintendente de Fiscalização 
da Arsesp

A conclusão dos estudos e a 
aprovação dos novos Planos Mu-
nicipais de Saneamento Básico 
permitirão que os municípios 
avancem no sentido da universa-
lização do acesso aos serviços de 
abastecimento de água e esgota-
mento sanitário. 

Ao mesmo tempo, contribuirão 
para a função da Arsesp de fisca-
lizar e regular o contrato de pres-
tação desses serviços nos 237 mu-
nicípios, uma vez que os Planos 
Municipais são o elemento cen-
tral dos contratos pactuados entre 
o Município (poder concedente) e 
a prestadora de serviços (pública 
ou privada).

SANEAMENTO



32  | Revista Municípios de São Paulo

Por Filipe Antonio Marques Falcetta

IPT

MODELAGEM HIDROLÓGICA COMO
INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO

URBANO E GOVERNANÇA CLIMÁTICA

As cheias de rios são fenôme-
nos naturais necessários in-
clusive para a manutenção 

de ecossistemas e preservação de 
espécies de animais as quais de-
pendem destes fenômenos para re-
produção, alimentação etc. Assim, 
as enchentes e inundações são pro-
cessos de natureza fluvial, associa-
dos à dinâmica de escoamento das 
águas superficiais. 

As águas de chuva, ao alcançar um 
curso d’água, causam o aumento 

da vazão por certo período. Esse 
acréscimo na descarga d’água tem 
o nome de cheia ou enchente. Por 
vezes, no período de enchente, as 
vazões atingem tal magnitude que 
podem superar a capacidade de 
descarga da calha do curso d’água 
e extravasar para áreas marginais 
habitualmente não ocupadas pelas 
águas, caracterizando o processo 
de inundação. 

A urbanização das bacias hidro-
gráficas aumenta a magnitude dos 

impactos, à medida que imperme-
abiliza o solo e aumenta a capaci-
dade de produção de escoamento 
superficial, o qual passa a ocorrer 
de forma mais intensa, mesmo em 
eventos pluviométricos de baixa 
magnitude e de maior frequência 
de ocorrência. 

O adensamento das cidades, ocu-
pando áreas de várzea e impermea-
bilizando progressivamente o solo, 
atrelado a concepções estruturais 
históricas dos sistemas de dre-
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nagem tornaram o problema das 
cheias urbanas praticamente inso-
lúvel, de modo que, quaisquer pro-
postas para amenizar ou solucionar 
a questão deve passar por uma mu-
dança de paradigma, socializando 
responsabilidades públicas e priva-
das, atacando o problema de forma 
conjunta.

A situação se agrava à medida em 
que as mudanças climáticas pas-
sam a apontar pela prevalência de 
cenários de extremos de precipi-
tação, com a concentração cada 
vez mais significativa dos acumu-
lados de chuva em poucos even-
tos de maior intensidade e altura 
pluviométrica cada vez mais sig-
nificativa. 

Neste sentido, a participação da 
sociedade e do poder público no 
processo de adoção de técnicas de 
drenagem sustentáveis torna-se 
importante aliada nas atividades 
de educação ambiental e permite 
a adoção de políticas públicas, uti-
lizando-se planos diretores como 
instrumento fomentador da pre-
servação e restauração das bacias 
hidrográficas urbanas, permitindo 
apontar a população como agente 
transformadora do paradigma atu-
al para uma situação onde se possa 
conviver e amenizar o impacto das 
cheias sem que haja prejuízo para a 
cidade e seus residentes.

É neste contexto que a modelagem 
hidrológica assume importante 
papel como instrumento de pla-
nejamento urbano e de governan-
ça climática em âmbito regional, 
pois permite que sejam estimadas 
as magnitudes de vazão dos rios 
e volume do escoamento superfi-
cial, considerando-se diferentes 
cenários climáticos e de ocupação 
do solo, indicando aos gestores 
públicos pontos críticos da rede 
de drenagem e quais as melhores 
práticas de ocupação, com foco 
no incremento da infiltração, com 
consequente redução dos picos de 
vazão e volumes escoados.

A modelagem hidrológica também 
permite elucidar ao gestor públi-
co a necessidade de adoção das 
bacias hidrográficas como unida-
de territorial primeira no plane-
jamento urbano, quando se nota, 
por meio dos resultados obtidos, a 
interferência das medidas locais 
nas condições de drenagem em ba-
cias circunvizinhas; fica claro que 
a adoção das microbacias urbanas 
como perímetros norteadores dos 
planos urbanísticos passa a ser 
medida estratégica para aprimorar 
os instrumentos do planejamento 
urbano.

É possível, inclusive, utilizar os 
resultados das modelagens hidro-
lógicas das bacias urbanas como 
indicadores importantes para os 
serviços de proteção e de Defesa Ci-
vil, sendo possível avaliar o impac-
to da impermeabilização do solo na 
redução do tempo de resposta das 
bacias hidrográficas urbanas; quan-
to menor o tempo decorrido entre o 
início da chuva e os picos de vazão, 
menor o tempo de ação e deflagra-
ção de estados de alerta para pro-
teger as comunidades ribeirinhas, 
colocando em risco a vida e a saúde 
destas comunidades.
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A modelagem hidrológica também 
permite enxergar os diferentes 
compartimentos ambientais pre-
sentes nas bacias hidrográficas, os 
quais são divididos conforme a de-
clividade: de modo geral, ela é mais 
acentuada nas regiões de encosta 
e mais suave no terço final das ba-
cias. 

Os dispositivos de drenagem a se-
rem adotados para mitigar as con-
sequências da urbanização pre-
cisam ser escolhidos levando-se 
em conta este fator. Desta forma, 
estruturas de armazenamento e 
retenção das águas pluviais devem 
se concentrar nas porções mais 
elevadas das bacias, ao passo que 
dispositivos que visam priorizar a 

infiltração devem se localizar nas 
porções mais planas e mais baixas. 
Os modelos hidrológicos permitem 
avaliar, numericamente, o desem-
penho destes na redução dos picos 
de vazão e dos volumes escoados.

Com isso, é perfeitamente possível 
estreitar a relação existente entre 
as diretrizes de drenagem com a 
própria legislação urbanística exis-
tente, abrindo-se um leque de ins-
trumentos de intervenção local que 
iria além do zoneamento e seus pa-
râmetros de uso e ocupação, de for-
ma a aperfeiçoar as estratégias já 
aplicadas nos Planos Diretores.

Desta forma, percebe-se que a ado-
ção da modelagem hidrológica 

como instrumento de planejamen-
to urbano e governança climática 
permite vislumbrar um novo mode-
lo de cidade que pode ser ao mes-
mo tempo mais justo socialmente 
e mais sustentável e resiliente am-
bientalmente, corrigindo os rumos 
do crescimento urbano e mudando 
paradigmas adotados, infelizmen-
te, ainda pela grande maioria das 
cidades brasileiras.

Filipe Antonio Marques Falcetta
Eng. Civil, Doutor, Pesquisador do 
Instituto de Pesquisas Tecnológi-
cas do Estado de São Paulo – IPT da 
Seção de Planejamento Territorial, 
Recursos Hídricos, Saneamento e 
Florestas na Área de Cidades, Infra-
estrutura e Meio Ambiente
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Alesp aprova leis para
fortalecimento da educação nos 

municípios paulistas

ALESP

Em 2022, parlamentares também criaram a Polícia Penal e autorizaram gratuidade no
transporte metropolitano para pessoas acima de 60 anos

Duas novas leis aprovadas 
pelos parlamentares da As-
sembleia Legislativa do Es-

tado de São Paulo neste ano estão 
sendo fundamentais para o forta-
lecimento da educação nos muni-
cípios paulistas. A primeira delas é 
a que criou o programa Dignidade 
Íntima, que distribui absorventes a 
alunas carentes para impedir que 
faltem às aulas. A outra é mais re-

cente e de longo prazo, e trata da 
distribuição de recursos do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) de acordo com 
o desempenho da educação dos 
municípios.

“Vejo essas duas medidas como de 
fundamental importância para o 
desenvolvimento e crescimento da 
educação nos municípios. Muitas 

meninas deixam de ir às aulas ou 
abandonam a escola por ficarem 
menstruadas e não terem condi-
ções, nem elas e nem a família, de 
comprar absorvente. Dar absorven-
te a essas meninas é uma política 
transformadora e de extrema ne-
cessidade. A outra medida é o ICMS 
educacional, uma revolução na 
educação para incentivar o ensino 
de qualidade por todos os municí-
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pios paulistas”, disse o presidente da 
Alesp, deputado Carlão Pignatari.

O Dignidade Íntima começou como 
um projeto, mas depois se tor-
nou política estadual graças à Lei 
17.525/2022, que prevê a distribui-
ção –todos os anos, independente 
de quem for o chefe do Poder Exe-
cutivo –de absorventes e coletores 
menstruais íntimos a alunas ca-
rentes de escolas da rede pública 
estadual, incluindo as Etecs e Fate-
cs. Os itens poderão ser adquiridos 
pelas próprias escolas por meio do 
programa Dinheiro Direto na Esco-
la, que é outra legislação aprova-
da pelos parlamentares da Alesp, 
mas no ano de 2019.

ICMS Educacional
Já a Lei 17.575/2022 implantou o 
ICMS Educacional. A medida al-

tera os critérios de distribuição 
da arrecadação com ICMS ao de-
sempenho da educação dos mu-
nicípios. Isso vai proporcionar 
melhorias na educação, porque o 
município terá que ter políticas 
eficientes se quiser aumentar 
sua receita com a arrecadação de 
ICMS. “É o tipo de ação que premia 
o município, o prefeito ou prefeita 
e a todos por trabalharem por uma 
educação de qualidade. Quanto 
mais resultados, mais recursos 
para investimentos. A população 
será fundamental na execução 
dessa lei, por cobrar educação de 
qualidade”, disse Carlão Pignatari.

A lei atende às recentes norma-
tivas constitucionais. O cálculo 
do novo ICMS Educacional vai 
considerar alguns indicadores de 
desempenho, como o IQEM (Ín-
dice de Qualidade da Educação 

Municipal), que avalia a taxa de 
aprovação dos alunos do 1º ao 5º 
ano do ensino fundamental; o 
Saresp (Sistema de Avaliação de 
Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo) dos alunos do 2º 
e 5º ano; e por um indicador que 
considera a população, o núme-
ro de matrículas na rede muni-
cipal e a quantidade de alunos 
vulneráveis no município.

Outras aprovações
Os deputados e deputadas da 
Alesp também aprovaram nes-
te ano a criação da Polícia Pe-
nal. A nova área pública ficará 
ligada à Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciá-
ria e responsável pelos agentes 
penitenciários e de escolta de 
presos. Com isso, as centenas 
de policiais militares que atu-

Vinicius Camarinha e Carlão Pignatari
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am na segurança de presos serão 
liberados para voltar ao trabalho 
ostensivo nas ruas, reforçando a 
segurança da população paulista. 
O governo está treinando os novos 
profissionais e preparando concur-
sos públicos para contratação de 
mais funcionários.

No final de novembro, a Alesp tam-
bém autorizou o governo estadual a 
garantir a gratuidade no transpor-
te metropolitano (metrô e trens da 
CPTM, e ônibus intermunicipais da 
EMTU) para pessoas entre 60 e 65 
anos. O projeto original do Execu-
tivo previa que o benefício só seria 
concedido a pessoas em situação 
de pobreza e extrema pobreza ins-
critas no CadÚnico, cadastro social 
do governo federal. No entanto, os 
parlamentares retiraram essa exi-
gência do texto. A matéria foi para 
sanção do governador Rodrigo 
Garcia, que poderá adotar medidas 
para concessão da gratuidade.

Na Alesp
As inovações e modernizações no 
Parlamento paulista seguem em 
frente. Após a criação do progra-
ma Alesp Preserva, que implantou 
ações socioambientais e para re-

dução dos custos, como o fim dos 
copos plásticos descartáveis e a 
redução do uso do papel, a Assem-
bleia Legislativa do Estado de São 
Paulo avança agora nas áreas de 
governança e compliance. O ob-
jetivo é aumentar a integridade, 

Deputados Luiz Fernando e Rogério Nogueira, respectivamente 1° e 2° secretários da Mesa Diretora da Alesp, composta ainda pelo presidente, 
deputado Carlão Pignatari.

Reconhecimento Facial Alesp
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Estudio Alesp

capacidade de resposta, transpa-
rência, participação e equidade, 
confiabilidade, responsabilidade, 
entre outras características do 
Poder Legislativo.

“Com isso, vamos estar prepara-
dos para alcançar um novo pata-
mar de excelência, fortalecendo o 
atendimento ao cidadão paulista. 
Nossa intenção é melhorar e mo-
dernizar as funções e prerrogati-
vas públicas, constitucionalmen-
te determinadas, em benefício do 
Estado, da democracia e da so-
ciedade”, disse o 1º secretário da 
Alesp, deputado Luiz Fernando. 
“Vamos implantar um plano práti-
co de governança e conformidade 
[compliance], que seja eficiente, 
eficaz e efetivo, alinhado aos mais 
elevados padrões de governança 
da administração pública”, afir-
mou o 2º secretário da Casa, de-
putado Rogério Nogueira.

Recepção Alesp
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Centro Paula Souza 
comemora 53 anos 

EDUCAÇÃO

Maior instituição pública de educação profissional da América Latina, Centro Paula Souza 
contabiliza atualmente 323 mil alunos em 224 Etecs e 75 Fatecs

Com o olhar voltado aos de-
safios do profissional do fu-
turo, o Centro Paula Souza 

(CPS) completou 53 anos no dia 6 
de outubro deste ano. Criado em 
1969, com a missão de estruturar 
os primeiros cursos superiores de 
tecnologia do País, o CPS esten-
deu ao longo do tempo sua atua-
ção para diversos níveis de ensi-
no e consolidou-se como a maior 
instituição pública de educação 
profissional da América Latina.

Vinculado à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do Gover-
no do Estado de São Paulo, o órgão 
recebeu, em 2021, o reconheci-
mento como Instituto de Ciência 
e Tecnologia (ICT). Hoje, a insti-
tuição atende mais de 323 mil alu-

nos matriculados em 224 Escolas 
Técnicas (Etecs), 75 Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) estaduais e 
mais de 550 classes descentraliza-
das em todas as regiões do Estado.

“O estudante deve estar na linha 
de frente na construção do seu 
conhecimento. A educação dos 
novos tempos precisa contemplar 
conceitos da transformação digi-
tal integrados ao desenvolvimen-
to das habilidades do aluno. Esse 
é o caminho para fortalecer a for-
mação de profissionais antenados 
com as demandas da sociedade”, 
afirma a diretora-superintenden-
te do Centro Paula Souza, Laura 
Laganá.

O CPS é reconhecido pelo padrão 

de qualidade dos cursos, que con-
templam desde a qualificação bá-
sica até a pós-graduação (strictu e 
lato sensu). Entre os indicadores 
de excelência, destacam-se os al-
tos índices de empregabilidade. 
Nove em cada dez alunos de Fate-
cs e três em cada quatro estudan-
tes de Etecs estão trabalhando em 
até um ano depois de formados, 
segundo pesquisa do Sistema de 
Avaliação Institucional.
As unidades do CPS apresentam 
excelente desempenho em ava-
liações oficiais como o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem), 
o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), o Pisa 
for Schools e o Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes 
(Enade).
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Nos últimos anos, a instituição 
vem recebendo investimentos em 
infraestrutura e na modernização 
de laboratórios. Diante da pande-
mia, o CPS intensificou o processo 
de digitalização e a utilização de 
metodologias ativas de aprendi-
zagem.

Os resultados das edições 2021 do 
Ideb e do Enade mostraram que as 
Etecs e as Fatecs souberam en-
frentar os desafios do isolamento 
social e mantiveram o desempe-
nho de alto nível, com nota supe-
rior à média dos demais estabele-
cimentos de ensino brasileiros da 
rede pública e particular.

Outro destaque é o reforço da 
equipe com a contratação de 2,7 
mil novos professores e servi-
dores administrativos até 2023. 
Os primeiros editais de concurso 
público já estão disponíveis, com 
oferta de vagas para professores 
de Etecs e Fatecs.

Trajetória
Criado em 1969, o então Centro 
Estadual de Educação Tecnológi-
ca de São Paulo (CEET) começou 
a receber estudantes um ano de-
pois com a oferta de três cursos 
na área de Construção Civil (Mo-
vimento de Terra e Pavimentação, 
Construção de Obras Hidráulicas 
e Construção de Edifícios), além 
de outros dois em Mecânica (De-
senhista Projetista e Oficinas). 
Era o início das Faculdades de 
Tecnologia do Estado. As duas pri-
meiras unidades foram instaladas 
em Sorocaba e São Paulo. Em 1973, 
passou a chamar-se Centro Esta-
dual de Educação Tecnológica 
Paula Souza, em homenagem ao 
engenheiro e professor Antonio 
Francisco de Paula Souza.

Com o passar do tempo, o desen-
volvimento da economia deman-
dava cada vez mais profissionais 
especializados, principalmente na 
área de informática, o que impul-
sionou a criação de novas unida-
des a partir dos anos 1980. Vieram 
então as Fatecs Baixada Santista 
e Americana.

Na mesma época, o CPS começou 
a incorporar o Ensino Técnico de 
nível médio e passou a adminis-

trar as escolas profissionais que 
integravam convênio entre União, 
Estado e municípios. Dentre elas, 
escolas centenárias criadas em 
1911 para o ensino de prendas ma-
nuais e artes industriais a jovens 
e adolescentes, como a Escola 
Profissional Masculina (atual Etec 
Getúlio Vargas) e a Escola Profis-
sional Feminina (atual Etec Car-
los de Campos), ambas na Capi-
tal. Hoje as duas são destaque em 
qualidade no Enem e também na 
oferta de cursos técnicos e inte-
grados.

O CPS criou suas primeiras Esco-
las Técnicas em 1988: a Etec São 
Paulo, conhecida como Etesp, e a 
Etec de Taquaritinga. A partir de 
1994, com a integração de 83 es-
colas existentes (outras 12 escolas 
foram incorporadas entre 1981 e 
82), a instituição passou oficial-
mente a responder pelo Ensino 
Técnico público estadual. Com um 
forte investimento do governo es-
tadual, o número de alunos vem 
aumentando com a criação de no-
vas unidades e cursos.

Hoje as Etecs oferecem 201 cur-
sos voltados a todos os setores 
produtivos públicos e privados. Já 
nas Fatecs, são 87 cursos de gra-
duação tecnológica, em diversas 
áreas, como Construção Civil, Me-
cânica, Informática, Tecnologia 
da Informação, Turismo, entre ou-
tras. O ingresso é feito por meio do 
Vestibulinho das Etecs e do Vesti-
bular das Fatecs
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O Termo de Ajustamento de 
Gestão: bem-vindo ao Controle 

de Contas 2.0
Por Marcela Arruda

CONTROLE DE CONTAS

Alto desempenho adminis-
trativo nunca foi demanda 
exclusiva da iniciativa pri-

vada. Se levarmos em conta que 
a atividade fim da administração 
pública relaciona-se diretamente 
com o grau de evolução da cida-
dania, entenderemos o quanto o 
aprimoramento das práticas de 

gestão é essencial. É ponto pacífi-
co que a atuação do Estado é fun-
damental para promover as trans-
formações necessárias para uma 
sociedade mais justa, menos de-
sigual, mais funcional e sustentá-
vel, com ações que se reflitam em 
maior qualidade de vida das pes-
soas. E a esfera municipal é o bra-

ço governamental mais próximo 
do cidadão, o que mais influencia 
no processo. Sendo assim, a efi-
ciência da gestão nas prefeituras 
representa a ponte ideal entre o 
poder público e a cidadania.

A eficiência da gestão pública, en-
tretanto, encontra óbices no dia a 



 Revista Municípios de São Paulo  |  43

Marcela Arruda 
é Mestre em Gestão e Políticas Públicas 
pela Fundação Getulio Vargas (EAESP), 
advogada graduada pela Universidade 
Braz Cubas e especialista em Direito Ad-
ministrativo pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Acumula ainda 
especializações em Direito Eleitoral pela 
Escola Judiciária Eleitoral Paulista e em 
Direito Constitucional pela Escola Supe-
rior de Advocacia da OAB-SP. Sócia inte-
grante do escritório Rubens Naves Santos 
Jr. Advogados, responsável pela coorde-
nação de temas do direito administrati-
vo e ainda terceiro setor, compliance e 
eleitoral. Foi conselheira no Conselho 
Deliberativo da Associação Transparên-
cia Brasil, no Centro de Estudos da Socie-
dade de Advogados (CESA), entre outras 
instituições. Em maio de 2022 assumiu o 
cargo de secretária municipal de Gestão 
da Prefeitura Municipal de São Paulo.

CONTROLE DE CONTAS
dia, às vezes por conta da insufici-
ência de recursos financeiros, às 
vezes pela falta de um bom plane-
jamento governamental. Outras 
vezes, em razão das repreensões 
por parte dos órgãos de controle, 
que demandam a desconstrução 
de projetos que poderiam ser re-
parados e ter continuidade, para 
se obterem as soluções necessárias 
ao verdadeiro interesse público.

Dessa forma, iniciativas que prio-
rizem a finalidade da governan-
ça pública, ou seja, o bem-estar 
da população, representam a real 
função do Estado para garantir 
os direitos previstos pela Consti-
tuição Federal, sem, no entanto, 
deixar de lado a saúde fiscal e o 
equilíbrio das contas públicas. 

Fato, manter uma administração 
financeiramente saudável é par-
te da finalidade governamental. 
Mas, muitas vezes, a própria natu-
reza dos sistemas de controle de 
contas acaba dificultando ou até 
impedindo que a população per-
ceba efetiva e diretamente seus 
benefícios.

É aí que entra o Termo de Ajus-
tamento de Gestão (TAG), confor-
me apresentado no livro Controle 
de Contas 2.0: o TAG como aliado 
das políticas públicas , obra que 
analisa a utilidade do TAG como 
complemento às ferramentas já 
em uso nos Tribunais de Contas 
brasileiros. Em suma, o TAG é um 
instrumento formal que celebra 
pactos entre gestores públicos e 
as Cortes de Contas nos casos em 
que são detectadas pendências ou 
irregularidades, apresentando-se 
como alternativa consensual para 
o alcance da solução que mais 
atenda ao interesse público.

O TAG é instrumento anterior às 
novas disposições da Lei de Intro-
dução às Normas do Direito Brasi-
leiro (LINDB, alterada pela Lei n.º 
13.655/2018), mas nela encontra 
ainda mais respaldo e segurança 

jurídica, o que confirma o acerto 
da maioria dos Tribunais de Con-
tas de todo o Brasil que já o colo-
cam em prática. 

Os compromissos celebrados por 
meio de TAG entre gestores muni-
cipais brasileiros e os Tribunais de 
Contas aprimoram a governança, 
ao promoverem benefícios diretos 
para a sociedade e evitarem pro-
cedimentos morosos e com pouco 
ou quase nulo benefício prático, 
indo, então, além do mero efeito 
punitivo e pedagógico. 

Vale destacar que, antes de perce-
bermos o TAG como eventual in-
centivo ao descumprimento da le-
gislação, podemos constatar, com 
base na pesquisa apresentada no 
livro em referência, que a proposi-
ção do TAG, em sua essência, tra-
ta-se efetivamente de um comple-
mento, e não um substituto, para 
os instrumentos de controle já em 
vigor. E, em muitas vezes, a alter-
nativa mais eficaz.

As diretrizes constitucionais vi-
gentes permitem a atuação con-
sensual dos Tribunais de Contas 
e esses assim atuam quando, por 
exemplo, procedem com as reco-
mendações ao gestor público para 
correção de eventuais falhas rela-
cionadas à gestão. Já existe uma 
tendência pela adoção da postura 
consen-sual dos órgãos de contro-
le; a diferença é que nem sempre 
se prestigia a participação do ges-
tor no plano de ação a ser cumpri-
do, tal como é feito no TAG. 

Da análise acerca do uso dos TAGs 
em âmbito nacional, observamos 
a recorrência de temas relacio-
nados diretamente à efetividade 
de políticas públicas nas áreas da 
saúde e educação, por exemplo, o 
que pode servir de referência para 
gestores e Tribunais de Contas, na 
tomada de decisão pelo uso dessa 
ferramenta como potencial aliada. 

De qualquer forma, dos resultados 

da pesquisa constante do livro, 
com a proposta pelo Controle de 
Contas 2.0, também percebemos 
que, para se estabelecer uma nova 
fase nos sistemas de controle de 
contas, é preciso mais que uma 
mudança estrutural ou legislati-
va. O objetivo é refletir a real fina-
lidade da governança, por meio da 
evolução conceitual das práticas 
de controle. 

Assim, é necessário o esforço 
conjunto, entre Cortes e gestores, 
para ressignificarmos a perspec-
tiva meramente legalista e tornar 
a administração municipal mais 
ágil e eficiente, representando 
uma forma mais lógica e prática 
de cumprir a real finalidade da 
gestão pública, que, mais do que 
apontar e punir irregularidades, é 
melhorar a vida das pessoas.
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IMPROBIDADE

O STF e a Lei
de Improbidade

Após passar pelas reformas 
que se faziam tão necessá-
rias para corrigir a distor-

ção de conceitos trazidos em seu 
texto, a Lei de Improbidade Admi-
nistrativa passou pelo crivo do Su-
premo Tribunal Federal por meio 
do julgamento de Repercussão Ge-
ral (Tema 1.199), que se encerrou no 
último dia 18 de setembro.

A recente reforma da Lei nº 
8.429/1992 buscou conferir o ne-
cessário rigor técnico ao texto le-
gal e, com isso, estancar a utiliza-
ção incorreta do diploma com as 
consequências ilegais e injustas 
dessa prática.

De fato, era preciso separar o que 
funcionou bem do que não funcio-
nou bem ao longo da vigência da 
Lei nº 8.429/1992. Se, por um lado, 
a Lei de Improbidade sempre foi 
um importante instrumento de 
combate à corrupção, por outro 
também foi um instrumento de-
vastador em matéria de insegu-
rança jurídica. 

Apenas para relembrar, uma das 
modificações mais importantes 
realizadas pela reforma foi a ne-
cessidade de dolo para a configu-
ração da improbidade. 

Antes da reforma, mesmo que não 

houvesse dolo na conduta, o agente 
poderia ser penalizado por impro-
bidade, ou seja, se admitia improbi-
dade na modalidade culposa. Tanto 
que podia ser considerado comum 
o ajuizamento de ações de improbi-
dade que tratavam meramente de 
deslizes funcionais, de descumpri-
mento contratual e de outras figu-
ras que não se relacionavam com o 
conceito de corrupção.

Ora, se improbidade significa de-
sonestidade, é de se compreender 
que todo desonesto sabe o que 
está fazendo, ou seja, tem cons-
ciência da sua conduta e tem a 
vontade de alcançar o resultado, o 
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que traduz o dolo. Por essa razão, 
o dolo deve ser essencial para que 
se considere determinada condu-
ta como improbidade administra-
tiva – e não a culpa. 

Pode-se dizer que há culpa quan-
do há falta de cuidado, falta de 
atenção, indiferença em relação 
ao ato praticado; ou inaptidão téc-
nica, falta de habilidade para o 
exercício profissional. Quem age 
dessa forma não pode ser ape-
nado por improbidade. Para isso 
existem outras leis com previsão 
de responsabilidade administrati-
va, civil e criminal, sendo dispara-
te falar em impunidade. 

Pois bem. A reforma acolheu esse 
entendimento, considerando que 
a improbidade guarda semelhan-
ça com corrupção, com desvio de 
caráter; o conceito já traz em si 
um conteúdo mínimo de má-fé, 
que importará a transgressão de 
forma consciente e voluntária, o 
que traduz o dolo, essencial para 
a configuração da improbidade de 
acordo com os novos ditames le-
gais. 

Essa questão passou pelo crivo do 
Supremo Tribunal Federal, que a 
analisou em sede de Repercussão 
Geral cujo julgamento se encerrou 
no último dia 18 de setembro.

Felizmente a Corte Suprema con-
firmou a necessidade de compro-
vação do elemento subjetivo do 
dolo para a configuração dos atos 
de improbidade administrativa.

Mas restava saber se a exigência 
de dolo se aplicaria ou não aos 
processos em andamento, bem 
como aos processos já encerra-
dos, o que também foi discutido 
na mesma oportunidade. 

A Corte decidiu que o novo dis-
positivo retroage e se aplica ime-
diatamente aos processos em 
curso, bem como aos fatos ainda 
não processados, cabendo ao juiz, 
contudo, em qualquer caso, anali-
sar a situação de fato. 

Isso significa que em cada ação 
de improbidade em andamento 
deverá ser analisado se há dolo 
na conduta que fundamenta o pe-
dido, pois a sua ausência deverá 
necessariamente ensejar o encer-
ramento do feito. Por outro lado, 
as futuras ações de improbidade 
somente terão fundamento se ba-
seadas na prática de conduta do-
losa. 

Outra celeuma que se instalou diz 
respeito aos processos findos. A 
esse respeito, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu que a norma que 
aboliu a improbidade culposa não 
retroage para atingir os proces-
sos já encerrados, ou seja, aqueles 
acobertados pelo manto da coisa 
julgada.

Quem sabe, com a reforma, aliada 
ao entendimento do Supremo Tri-
bunal Federal, possamos ingres-
sar numa era de maior segurança 
jurídica e de maior efetivação das 
garantias constitucionais, con-
tribuindo, reflexamente, para que 
os bons gestores, aqueles que, de 
fato, sejam dedicados à realiza-
ção do interesse público, possam 
fazê-lo com o mínimo de tranqui-
lidade. 

Aos desonestos de plantão, a Lei 
continua a servir como instru-
mento de coerção e, sem dúvida, 
permanecerá contribuindo para a 
busca da moralidade no trato com 
a coisa pública.   
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Tribunal de Contas como
indutor de políticas públicas

TRIBUNAL DE CONTAS-SP

Por Dimas Ramalho

O trabalho de controle exter-
no da administração públi-
ca precisa, ao fim e ao cabo, 

impactar da melhor forma possí-
vel a vida do cidadão. Essa é uma 
das principais convicções que 
trago depois de dez anos como 
Conselheiro do Tribunal de Con-

tas do Estado de São Paulo. É por 
isso que assumi, este ano, o cargo 
de presidente decidido a difundir 
o papel da instituição como indu-
tora de políticas públicas.

Não se trata de invadir competên-
cias ou sufocar a discricionarie-

dade do gestor. Por definição, um 
indutor encoraja e provoca, ins-
pira e impulsiona. Por oposição, 
ele não conduz nem executa por 
si próprio. Como se dá, então, essa 
influência do controlador sobre a 
atividade política-administrativa?
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TRIBUNAL DE CONTAS-SP

Dimas Ramalho 
Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo

Primeiro, atenho-me à função mais 
básica e emblemática de um Tribu-
nal de Contas, que consiste no con-
trole de legalidade. Lembremos que 
política pública, geralmente, é insti-
tuída por lei. Portanto, seu cumpri-
mento e aprimoramento devem ser 
exigidos.

Outro caminho bastante produti-
vo passa pela exigência de trans-
parência total. Apesar de a Lei de 
Acesso à Informação ter mais de 
uma década de vigência, ela ain-
da é amplamente desrespeitada. 
A publicação dos dados conforme 
exige a norma permite a identifica-
ção das áreas bem ou mal servidas. 

Seria preciso criar uma política pú-
blica? Os programas já existentes 
estão dando resultados? O que deve 
ser revisto?

A resolução dos grandes problemas 
sociais é missão do poder público 
e somos nós os legitimados a exi-
gir respostas. Não podemos, como 
Conselheiros, propor programas ou 
gerenciar orçamentos, mas temos 
de cobrar resultados, provocar e en-
corajar o gestor. Tudo com base na 
lei. A aplicação do mínimo consti-
tucional em saúde e educação sem-
pre será uma obrigação formal, mas 
precisamos mostrar à sociedade 
quais foram os avanços reais.

Em segundo lugar, defendo mais 
ênfase na função pedagógica, di-
mensão do Tribunal de Contas 
que ganha espaço à medida em 
que se percebe que, muitas vezes, 
é mais eficiente alertar, explicar 
e recomendar. Exemplo disso são 
os votos nos quais as análises e 
determinações desta Casa trazem 
farto material de apoio para o ad-
ministrador que quiser melhorar 
programas e se adequar.

Agora, se o protocolo da pedago-
gia não funcionar, também temos 
recursos regimentais para impor 
sanções e forçar a correção de 
condutas. Até porque a má-fé e 
a negligência no uso do dinheiro 
público não são toleráveis, sejam 
centavos ou bilhões.

Reforço que não seremos nós os 
propositores de políticas ou de 
despesas orçamentárias. Mas es-
tou convencido de que devemos 
exigir dos gestores as ações e os 
resultados capazes de transfor-
mar o atual cenário social e eco-
nômico. Só assim vamos vincular 
a competência constitucional do 
Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo com a realidade cotidia-
na da população, algo essencial 
para fortalecer nossa identidade 
institucional e e colocá-la à altura 
dos cem anos de história a serem 
completados em 2024.
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A legislação municipal e a 
instalação de antenas, 

radiofusão e telecomunicações 
Por José Ricardo Biazzo Simon e Gabriel Rinaldi dos Santos

No dia 09 de setembro de 2022, 
o Plenário do Supremo Tribu-
nal Federal atribuiu Reper-

cussão Geral ao Agravo em Recurso 
Extraordinário (ARE) nº 1.370.232, 
que trata da análise da constitucio-
nalidade da Lei Municipal de São 
Paulo nº 13.756/2004 1.

Referida Lei municipal regula temas 
afeitos à instalação e funcionamen-
to de equipamentos utilizados na 
operação de serviços de telecomu-
nicações, como postes, torres, con-
têineres e antenas que compõem 
estações Rádio-Base (ERB) 2. 

A Lei também trata da atividade 
fiscalizatória do município de São 
Paulo sobre uso e ocupação de seu o 
solo urbano. Seu artigo 18  inclusive 

prevê hipóteses de retirada dos equi-
pamentos e a aplicação de multas.  

O julgado originou-se de ação movi-
da por uma companhia operadora de 
telefonia celular, que buscava a anu-
lação de autos de infração lavrados 
contra a operadora que tiveram a re-
ferida lei como fundamento.

O Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo já 
teve a oportunidade do cuidar do 
assunto, ocasião em que julgou par-
cialmente procedente a ação, deci-
dindo pela constitucionalidade par-
cial da norma:

1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE. Lei Municipal 
nº 13.756, de 16 de janeiro de 2004, 

de São Paulo, que dispõe sobre a 
"instalação e o funcionamento, no 
município de São Paulo, de pos-
tes, torres, antenas, contêineres e 
demais equipamentos que com-
põem as Estações Rádio-Base, 
destinadas à operação de serviços 
de telecomunicações". [...]

3. MÉRITO. 
3.1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
PRINCÍPIO DO PACTO FEDERA-
TIVO. Procedência parcial. Reco-
nhecimento de vício de incons-
titucionalidade em relação aos 
dispositivos que cuidam do tema 
referente ao funcionamento das 
Estações Rádio-Base (por ofensa 
à norma do art. 22, inciso IV, da 
Constituição Federal e art. 144 da 
Constituição Estadual), porque 
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essa matéria, de competência 
exclusiva da União, já está dis-
ciplinada pelas Leis Federais nº 
9.472/1997 e nº 11.934/2009 e por 
Resoluções da ANATEL, inclusive 
com previsão de aplicação de mul-
ta em caso de violação das nor-
mas, não sobrando espaço, por-
tanto, para legislação suplementar 
(art. 30, inciso I) ou para disciplina 
de assunto predominantemente 
local nessa área (art. 30, inciso II, 
CF). Como ficou decidido na ADIN 
nº 3.080-9/SC (Rel. Min. Ellen Gra-
cie, j. 02/08/2004), é pacífico o en-
tendimento do Supremo Tribunal 
Federal quanto à inconstituciona-
lidade de normas estaduais que 
tenham como objeto matérias de 
competência legislativa privativa 
da União: ADINs nº 2.815, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence (propaganda 
comercial), nº 2.796-MS, Rel. Min. 
Gilmar Mendes (trânsito), nº 1.918, 
Rel. Min. Maurício Corrêa (pro-
priedade e intervenção no domí-
nio econômico), nº 1.704, Rel. Min. 
Carlos Velloso (trânsito), nº 953, 
Rel. Min. Ellen Gracie (relações de 
trabalho), nº 2.336, Rel. Min. Nel-
son Jobim (direito processual), nº 
2.064, Rel. Min. Maurício Corrêa 
(trânsito) e nº 329, Rel. Min. Ellen 
Gracie (atividades nucleares). Em 
caso similar, envolvendo discus-
são sobre fiscalização de atividade 
nuclear, o Supremo Tribunal Fede-
ral decidiu pela inconstitucionali-
dade de lei do Estado de São Paulo 
que disciplinava a matéria procla-
mando que a despeito da justa pre-
ocupação do legislador estadual 
na proteção da população e do 
meio ambiente, "é inconstitucio-
nal norma estadual que dispõe so-
bre atividades relacionadas ao se-
tor nuclear no âmbito regional, por 
violação da competência da União 
para legislar sobre atividades nu-
cleares, na qual se inclui a compe-
tência para fiscalizar a execução 
dessas atividades e legislar sobre 
a referida fiscalização" (ADIN nº 
1.575/SP, Rel. Min. Joaquim Barbo-
sa, j. 07/04/2010). [...]

3.4 Os demais artigos da lei im-
pugnada regulam matéria de 
competência municipal com pro-
pósito de promover adequado or-
denamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, 
do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano (art. 30, inciso VIII, 
da Constituição Federal), daí o re-
conhecimento de constituciona-
lidade desses dispositivos, refe-
rentes às restrições da instalação 
(Capítulo II), instalações em áreas 
públicas (Capítulo III), às regras de 
edificação, uso e ocupação do solo 
(Capítulo IV), aos procedimentos 
de instalação (Capítulo V) e à fis-
calização da instalação (Capítulo 
VI) O Supremo Tribunal Federal 
já decidiu nesse sentido, procla-
mando que "o texto constitucional 
não impede a edição de legislação 
estadual ou municipal que sem ter 
como objeto principal a prestação 
dos serviços de telecomunicações 
acabe por produzir algum impacto 
na atividade desempenhada pelas 
concessionárias de serviço públi-
co federal. As leis estaduais con-
cernentes ao ICMS, a incidir sobre 
a atividade de telecomunicações, 
e a legislação municipal atinente 
ao uso do solo, de crucial impor-
tância na colocação de antenas e 
formação de redes, chegam a afe-
tar a execução dos serviços, mas 
não revelam inconstitucionalida-
de formal" (ADI 4739 MC/DF, Rel. 
Min. Marco Aurélio, j. 07/02/2013). 
[...]

5. Reconhecimento de inconstitu-
cionalidade apenas dos artigos 22, 
23, 24, 27 e 28 da Lei n.º 13.756, de 
16 de janeiro de 2004, bem como 
da expressão "e o funcionamen-
to" contida no art. 1º. Ação julgada 
procedente em parte. 4  

Note-se que o colegiado superior do 
Tribunal Bandeirante julgou incons-
titucionais somente os dispositivos 
que tratam da fiscalização do fun-
cionamento de tais equipamentos, 
os artigos 22, 23, 24 27 e 28 da Lei 
impugnada, por entender que tais 

disposições colidiam com art. 22, 
inciso IV, da Constituição da Repú-
blica, que estabelece a competência 
da União para explorar e organizar 
os serviços de telecomunicações e o 
art. 144 da Constituição Estadual 5 . 

No mais, consignou-se à época que 
a edição de tais normas por par-
te do Município, ainda que afetas 
à radiofusão e telecomunicações 
guardariam consonância com a 
Constituição da República, e que o 
seu entendimento estaria de acor-
do com a jurisprudência do Supre-
mo, em especial, a ADI 4739 MC/DF, 
da relatoria do Min. Marco Aurélio, 
julgada em 07/02/2013. Constou na 
ementa: 

“3.4 – Os demais artigos da lei 
impugnada regulam matéria de 
competência municipal com pro-
pósito de promover adequado or-
denamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, 
do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano (art. 30, inciso VIII, 
da Constituição Federal), daí o re-
conhecimento de constituciona-
lidade desses dispositivos, refe-
rentes às restrições da instalação 
(Capítulo II), instalações em áreas 
públicas (Capítulo III), às regras de 
edificação, uso e ocupação do solo 
(Capítulo IV), aos procedimentos 
de instalação (Capítulo V) e à fis-
calização da instalação (Capítulo 
VI)”.

Porém, em junho de 2020, decisão 
do Supremo Tribunal Federal, pro-
ferida nos autos da ADI nº 3.110/SP 
reconheceu a inconstitucionalidade 
de lei estadual semelhante que tra-
tava de instalação de antenas trans-
missoras de telefonia celular, a Lei 
nº 10.955/2001, editada pelo Estado 
de São Paulo: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE. LEI ESTADUAL 
10.995/2001 DE SÃO PAULO. INS-
TALAÇÃO DE ANTENAS TRANS-
MISSORAS DE TELEFONIA CELU-
LAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
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5G
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SO-
BRE TELECOMUNICAÇÕES. NOR-
MA ESTADUAL EDITADA NO 
ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ES-
TADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. 
LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE 
REGULAMENTA A MATÉRIA. IN-
CONSTITUCIONALIDADE. PROCE-
DÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. [...]

 3. A União, no exercício de suas 
competências (art. 21, XI e art. 22, 
IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, 
que, de forma nítida, atribui à Ana-
tel a definição de limites para a 
tolerância da radiação emitida por 
antenas transmissoras.

 4. A União, por meio da Lei 11.934, 
fixou limites proporcionalmente 
adequados à exposição humana 
a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos. Precedente. 

5. Dessa forma, a presunção de que 
gozam os entes menores para, nos 
assuntos de interesse comum e 
concorrente, legislarem sobre seus 
respectivos interesses (presump-
tion against preemption) foi niti-
damente afastada por norma fede-
ral expressa (clear statement rule) 

6. É inconstitucional a Lei n. 
10.995/2001 do Estado de São Pau-
lo, pois, a pretexto de proteger a 
saúde da população, disciplinando 
a instalação de antenas transmis-
soras de telefonia celular, aden-
trou na esfera de competência pri-
vativa da União. 

7. Ação direta julgada procedente. 6 

Dessa maneira, nota-se que o Su-
premo passou a conferir interpre-
tação ampliativa da competência 
da União prevista ao art. 21, XI e ao 
art. 22, IV, dando relevo a competên-
cia privativa da União para a edição 
de tais normas, em detrimento da 
competência municipal prevista ao 
art. 30, VIII (ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupa-
ção do solo urbano).

Agora, em outubro de 2022, o Supre-
mo Tribunal Federal adotou o mes-
mo entendimento que havia aplica-
do em relação à legislação estadual 
acerca do tema à legislação muni-
cipal, e terminou por decretar a in-
constitucionalidade integral da Lei 
paulistana em apreço.

Em seu voto condutor, o min. Luiz 
Fux citou que esse precedente vem 
sendo aplicado em outros processos 
em que se discute especificamente 
a constitucionalidade de legislação 

municipal que trata das ERBs, além 
do impacto sobre outros casos, em 
razão da existência de mais de cin-
co mil municípios no país e da mul-
tiplicidade de recursos sobre essa 
matéria. 

A tese de repercussão geral fixada 
foi a seguinte: "É inconstitucional a 
Lei 13.756/2004 do município de São 
Paulo, por configurar invasão à com-
petência privativa da União para 
legislar sobre telecomunicações e 
radiodifusão (artigo 22, IV, da Cons-
tituição Federal)". 7

1  Tema 1235 - Constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, que dispõe sobre a insta-
lação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e ocupação 
do solo urbano em seu território.
2  Art. 1º. A instalação e o funcionamento, no Município de São Paulo, de postes, torres, antenas, contêine-
res e demais equipamentos que compõem as Estações Rádio-Base, destinadas à operação de serviços de 
telecomunicações, fica disciplinada por esta lei, sem prejuízo do disposto na legislação federal pertinente. 
[...]
3  Art. 18. Constatado o descumprimento das disposições desta lei, os responsáveis ficarão sujeitos às se-
guintes medidas: (Redação dada pela Lei nº 15.147/2010)
I - intimação para regularizar ou retirar o equipamento no prazo de 30 (trinta) dias; (Redação dada pela Lei 
nº 15.147/2010)
II - não atendida a intimação, será lavrada multa administrativa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou por outro índice que vier a substituí-
-lo, renovável a cada 30 (trinta) dias, enquanto perdurarem as irregularidades. (Redação dada pela Lei nº 
15.147/2010)
4 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 0128923-93.2013.8.26.0000; Relator (a): Antonio Luiz Pires Neto; Ór-
gão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23/04/2014; Data 
de Registro: 25/04/2014.
5  Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-or-
ganizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Cons-
tituição.
6 STF, ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-143  DIVULG 09-06-2020  PUBLIC 10-06-2020.
7 STF, ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, PRO-
CESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022.
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A obrigatoriedade da visita 
técnica no âmbito do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo 
Por Gabriela Cloretti Alcazar e José Ricardo Biazzo Simon

TRIBUNAL DE CONTAS

É comum nos editais de licita-
ção a exigência de comprova-
ção de realização de visita ao 

local da obra ou serviço. A prática 
tem o objetivo de garantir que o lici-
tante tome conhecimento de todas 
as informações e das condições do 
local que se relaciona com o objeto 
da licitação. 

O instituto tem previsão na Lei 
8.666/93, no art. art. 30, inciso III da 
Lei nº 8.666/93 1 , e na Nova Lei de 
licitações a redação veio aperfeiçoa-
da para, atendendo tendencia juris-
prudencial, somente se exigir a visi-
ta em casos imprescindíveis para o 
pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades do objeto a ser con-
tratado, prevendo-se. Inclusive a 
possibilidade de substituição da vi-
sita por declaração formal assinada 
pelo responsável técnico do licitan-
te de que possui pleno conhecimen-
to das condições e peculiaridades 
da contratação. 
 
A realidade é que a previsão legal 
expressa na nova Lei de Licitações 
está em consonância com o en-
tendimento do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo., conforme 
pudermos constatar no estudo de 
julgados da Casa, no interregno de 
abril de 2021 até setembro de 2022. 

Por diversas vezes nos últimos 2 
anos, a jurisprudência da Corte de 
Contas tem se posicionado no senti-
do da obrigatoriedade da visita téc-
nica em editais de licitações, mas 
para casos em são imprescindíveis. 

No tocante à compulsoriedade da 
visita técnica1, registre-se que re-
quisição da espécie encontra gua-

rida no artigo 30, inciso III, da Lei 
n.º 8.666/1993. No presente caso, 
de acordo com ATJ-Engenharia, 
a imposição dessa diligência às 
licitantes mostra-se compatível 
com o objeto colocado em disputa. 
Afora isso, pode-se verificar que o 
edital permite, ainda, que tal visto-
ria seja realizada até o dia anterior 
àquele designado para a entrega 
das propostas, em observância à 
Súmula n.º 39 desta Casa. 

Sendo assim, não prosperam as 
censuras direcionadas à obrigato-
riedade de inspeção técnica, a qual, 
é válido mencionar, já foi admitida 
por esta Corte para escopos análo-
gos ao presente, tal como se infere 
dos decisórios proferidos nos TC-
018807.989.20-7, TC019010.989.20-
0, TC-019075.989.20-2 e TC-
019189.989.20-5 (Sessão Plenária 
de 11/11/2020, sob minha Relato-
ria); e no TC-009526.989.21-5 (Ses-
são Plenária de 30/06/2021, sob 
Relatoria do e. Conselheiro Renato 
Martins Costa)."  

(TC-010030.989.22-2 e TC-
010074.989.22-9.; Rel. Cristiana 
de Castro Moraes; Data da sessão 
22/06/2022) 

Outrossim, insubsistente a crítica 
à obrigatoriedade de realização de 
visita técnica pelos licitantes, isto 
porque seu estabelecimento, des-
de que relevante ao objeto posto 
em disputa, insere-se no âmbito 
do exercício da competência dis-
cricionária do administrador. 

Na hipótese, conforme esclareceu 
a Administração, possui o municí-
pio peculiaridades que só podem 

ser dimensionadas por meio da 
vistoria, como o fato de ser “ʻcor-
tado’ pela Rodovia Anhanguera 
e ainda possui área extensa e es-
palhada, impactando diretamente 
na composição do custo”. 

Assim, entendo ser relevante o 
prévio conhecimento do local dos 
serviços e a plena ciência das con-
dições em que serão executados. 

Ademais, as disposições relacio-
nadas à visita técnica encontram-
-se em consonância com o en-
tendimento deste Tribunal, tendo 
sido permitida sua realização sem 
qualquer restrição de data, bastan-
do o prévio agendamento.  

(TC-000064.989.22-1; Rel. Sidney 
Estanislau Beraldo; Data da ses-
são: 23/02/2022) 
 
Sob a égide de pacífica jurispru-
dência da Casa , de ser afastada, 
prima facie, objeção ao reclamo 
de visita técnica, eis que razoável 
ante a complexidade e relevância 
dos serviços a serem prestados, e 
também porque, à míngua de es-
tipulação de interstício máximo, 
poderá ser realizada até a data da 
sessão para entrega do progra-
ma de trabalho e documentos de 
habilitação, quando as licitantes 
deverão apresentar, obrigatoria-
mente, o atestado da visitação, 
tempo mais do que suficiente 
para realização da diligência. (TC-
020335.989.21-6; Relator: Edgard 
Camargo Rodrigues; Data da ses-
são 20/10/2021)  
 
A visita técnica constitui diligên-
cia prevista no artigo 30, inciso III 
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da Lei 8.666/93 e sua obrigatorie-
dade se justifica quando os servi-
ços forem prestados em áreas de 
riscos geológicos, com condições 
peculiares tanto de acesso como 
de execução;  […] 

A Municipalidade evidenciou em 
suas razões de defesa justificati-
vas aceitáveis para a exigência de 
visita técnica no presente caso, 
pois os serviços serão executa-
dos em áreas de riscos geológicos, 
com condições peculiares tanto 
de acesso como de execução dos 
serviços de poda. 

A requisição encontra amparo no 
artigo 30, III da Lei 8.666/93, não 
é vedada em licitações na mo-
dalidade pregão e, consideradas 
as condições locais indicadas na 
instrução processual, encontra-se 
justificada. 

Improcedente, portanto, a crítica. 

(TC-021967.989.21-1; Rel. Dimas Ra-
malho; Data da sessão: 01/12/2021) 
 
Afasto, de plano, a queixa con-
cernente à obrigatoriedade da vi-
sita técnica, eis que, além de não 
estabelecer critérios restritivos, 
como data e/ou horários únicos e 
indicação de profissional especí-
fico para sua realização, a nature-
za do objeto colocado em disputa 
justifica a imposição, sendo que o 
aproveitamento de atestados de 
visitas já realizadas, conquanto 
recomendável, é discricionário. 

(TC-12243.989.21-7 e TC-
12415.989.21-9; Rel. Antonio Ro-
que Citadini; Data da sessão: 
14/06/2021) 
 
“O representante não demonstrou 
excesso na exigência de realiza-
ção de visita técnica obrigatória 
(item 6.1.4, ‘f’ do edital), que foi 
justificada pela Prefeitura, por se 
tratar de  “serviço de revitalização 
urbana, inserida em uma área de 
significativa densidade popula-
cional”, e aceita pelo Ministério 

Público de Contas. Além disso, a 
exigência é admitida pela juris-
prudência deste Tribunal (Tribunal 
Pleno, TC-41058/026/12, Rel. Cons. 
Subs. Márcio Martins de Camar-
go, j. 3/3/2015; TC-20636.989.20-4, 
Cons. Sidney Estanislau Beraldo, j. 
8/9/2019; entre outros). 
 
(TC-005081.989.22-0 e TC-
005140.989.22-9; Rel. Robson Ma-
rinho; Data da sessão: 09/03/2022)  
 
Não sendo despropositada no caso 
concreto à vista da natureza do 
objeto, a obrigatoriedade da visto-
ria técnica está satisfatoriamente 
motivada pela autoridade compe-
tente e encontra fundamento de 
validade no inciso III, do art. 30 da 
Lei nº 8.666/93. (TC-023188.989.21-
4; Rel. Renato Martins Costa; Data 
da sessão: 02/02/2022) 

 
Para os demais casos a Corte de 
Contas entendeu que a realização 
da vistoria técnica deveria ser reali-
zada em caráter facultativo, vez que 
haveria a demonstração da impres-
cindibilidade da diligência e sua re-
levância para o objeto da licitação:  

Procede a impugnação no que se 
refere a visita técnica obrigatória, 
uma vez que a Administração não 
justificou tecnicamente a necessi-
dade do procedimento. Conforme 
ressaltou a assessoria técnica, se 
for o caso, a mesma pode ser subs-
tituída por declaração acerca do 
conhecimento pleno das condi-
ções da contratação.  
(TC-8874.989.21, TC-9720.989.21, 
TC-9737.989.21 e TC-9757.989.21.; 
Rel. Antonio 

Roque Citadini; Data da sessão 
26/05/2021) 
 
A visita técnica não deve ter cará-
ter obrigatório quando o objeto não 
denotar complexidade ou caracte-
rísticas peculiares que justifiquem 
a imposição. (TC011120.989.21-5 e 
TC-011267.989.21-8.; Rel. Dimas Ra-
malho; Data da sessão: 09/06/2021)  
 

A visita deverá ter caráter faculta-
tivo, diante da ausência de justifi-
cativas técnicas aptas a ampara-
rem a sua compulsoriedade. (...)  

Em relação à visita técnica,  re-
cordo que o entendimento con-
temporâneo desta Casa, conden-
sado a partir do julgamento do 
TC333/009/11 (sessão Plenária de 
6/4/2011), consolidou diretrizes 
a serem consideradas quanto à 
vistoria – dentre elas o fato de a 
sua obrigatoriedade sujeitar-se a 
elementos técnicos que a justifi-
quem. 

Na situação apresentada, seja pela 
míngua de esclarecimentos desta 
ordem aptos a embasarem a exi-
gência, seja por me parecer pres-
cindível à consecução do objeto a 
vistoria conforme relatado duran-
te a instrução, compreendo que o 
evento deva ter caráter facultati-
vo, bastando a declaração da lici-
tante de que tomou conhecimen-
to de todas as informações e das 
condições locais para o cumpri-
mento das obrigações contratuais, 
nos termos prescritos pelo art. 30, 
§6º da Lei nº 8.666/93. 
 
(TC-10797.989.21-7; TC-
11016.989.21-2; TC-11083.989.21-
0 TC-11088.989.21-5 e TC-
11189.989.21-3; Rel. Antonio 
Carlos dos Santos; Data da sessão: 
23/06/2021) 
 
Quanto à exigência visita técnica, 
necessário consignar seu estabe-
lecimento, desde que compatível 
com o objeto posto em disputa, in-
sere-se no âmbito do exercício da 
competência discricionária do ad-
ministrador. 

Em análise preliminar, não destoa 
do razoável requerer o prévio co-
nhecimento dos locais onde os ser-
viços serão prestados, limitados, 
na hipótese, a apenas 18 (dezoito) 
das 59 (cinquenta e nove) unidades 
escolares. 

Todavia, o procedimento se desti-
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José Ricardo Biazzo Simon  
Advogado Sócio de Biazzo Simon 
Advogados. Mestre em Direito Pú-
blico pela PUC-SP.

 Gabriela Cloretti Alcazar  
Advogada Júnior de Biazzo Simon 
Advogados, especializanda em Di-
reito Administrativo pela FGV - SP, 
graduada pela Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo - PUCSP

na a garantir a plena ciência das 
condições que a contratada en-
contrará para executar o objeto 
e, no caso, a instrução processual 
relevou que haveria no edital in-
formações suficientes à elabora-
ção da proposta, o que tornaria a 
imposição desnecessária para as 
empresas do ramo. 

Nesse sentido, entendo que a re-
quisição em comento deva ser fa-
cultada às interessadas que opta-
rem por realizá-la, impondo-se às 
demais a apresentação de decla-
ração de que possui pleno conhe-
cimento do objeto, das condições 
e das peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos.  

(TC-017084.989.21-9 e TC-
017101.989.21-8; Rel. Sidney Es-
tanislau Beraldo; Data da sessão: 
06/10/2021) 
 
Deve ser revista também a exi-
gência de visita técnica obriga-
tória (subitem 7 e 12.4.2.) diante 
da ausência de demonstração de 
que o objeto apresenta complexi-
dade técnica e/ou que será reali-
zado em local com peculiaridades 
que influenciem a execução (alí-
nea “g”). (TC-010924.989.21-3. TC-
010937.989.21-8. TC-010939.989.21-
6.; Rel. Renato Martins Costa; Data 
da sessão: 29/09/2021) 
 
Primeiramente, como destaquei 
na decisão liminar, a exigência de 
visita técnica obrigatória nas se-
des da Prefeitura e da Câmara Mu-
nicipal está em descompasso com 
a jurisprudência desta Corte, pela 
qual o estabelecimento de tal pro-
cedimento insere-se no âmbito do 
exercício da competência discri-
cionária do Administrador, desde 
que relevante ao objeto posto em 
disputa. 

Nesse sentido, destaco a decisão 
plenária de 29-05-2019, nos autos 
do processo TC10975.989.19-5, Re-
lator Conselheiro RENATO MAR-
TINS COSTA:  

“No que concerne à visita técnica, 
ainda que sua imposição configu-
re assunto afeto ao exercício da 
discricionariedade, a pertinência 
da medida deve ser sopesada com 
os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, de modo que 
não redunde condição que possa 
dificultar ou desestimular a for-
mulação de propostas. No caso, a 
exigência elevada à condição de 
habilitação constitui disposição 
infundada em face do objeto lici-
tado que, circunscrito à locação de 
softwares que serão instalados no 
Servidor de Rede da Administra-
ção e acessados através de apli-
cações instaladas nas estações de 
trabalho, apresenta características 
corriqueiras, que não autorizam 
depreender sua imprescindibili-
dade ou recomendar seja efetiva-
da em caráter compulsório”. 
Na hipótese, assim como no pre-
cedente citado, a imposição da 
vistoria não se compatibiliza com 
os serviços a serem prestados, 
que se limitam ao simples forne-
cimento de licença de software, 
sem qualquer particularidade cujo 
conhecimento do local interfira 
na elaboração das propostas. (TC-
023306.989.21-1; Rel. Silvia Montei-

ro; Data da sessão: 02/02/2022)  
 
A questão referente à visita técni-
ca obrigatória, tratada no item “e”, 
também é procedente, tendo em 
vista que a origem não trouxe justi-
ficativas técnicas suficientes a im-
por tal ônus aos interessados, nem 
esclareceu por que dessa exigên-
cia não pode ser substituída por 
declaração de conhecimento ple-
no das condições e peculiaridades 
da contratação. (TC011858.989.22-
1 e TC-011883.989.22-0; Rel. Ro-
bson Marinho; Data da sessão: 
15/06/2022)  
 
Em resumo, na vigência da Lei 
8.666/93, as manifestações do Tri-
bunal de Contas do Estado de São 
Paulo são coesas no sentido de 
que: (i) a imposição da visita técni-
ca configura deve ser devidamen-
te motivada, sujeita a elementos 
técnicos que a justifiquem; (ii) a 
visita técnica apenas deve ter ca-
ráter obrigatório quando o objeto 
não denotar complexidade ou ca-
racterísticas peculiares que justifi-
quem a imposição. Já na Nova Lei 
de Licitações, a previsão legal ex-
pressa vai nesse mesmo sentido.

1 III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que 
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; (...).
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Por Marilene Mariottoni

Rede SustentAção SP
Foi oficializada com a assinatura do protocolo de intenções entre a APM 
(representada por esta colunista), a Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), a Universidade Federal do ABC, a Advocacia Geral da União 
(AGU), o Tribunal de Justiça Militar (TJM-SP), a Justiça Federal de 1º grau 
(JFSP), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), a Fun-
dação da UFSCar e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), para ações de 
responsabilidade socioambiental. A Coordenadora é a Profa. Dra. Tânia 
Mara Francisco, Pró-Reitora UNIFESP. 

Laís, a mais votada
Laís Aloíse foi a candidata a De-
putada estadual mais votada em 
Valinhos. Recebeu a retribuição da 
população pelo seu trabalho como 
política e professora. Foi a primeira 
Mulher eleita Vereadora no municí-
pio, a primeira Vice-Prefeita e a pri-
meira a assumir a Prefeitura, tendo 
ocupado várias Secretarias.
 

Mulheres em DESTAQUE



 Revista Municípios de São Paulo  |  55

MULHERES EM DESTAQUE

Tábata Amaral
Reelegeu-se com mais de 300 mil 
votos, tendo o reconhecimento da 
população, notadamente por sua 
defesa da educação brasileira. A 
astrofísica, cientista política, depu-
tada federal e ativista da educação 
terá um novo mandato para conso-
lidar muitas realizações e lutar por 
outras. Entre suas propostas consta 
a transferência federal voluntária 
para a área de educação, aos Esta-
dos, Municípios e DF. Apresentou 
emendas orçamentárias para a 
destinação de recursos para as áre-
as de saúde, educação e tecnologia.
.

Ana Perugini
Foi eleita Deputada estadual, vol-
tando à Assembleia Legislativa 
(Alesp), onde já exerceu o cargo en-
tre 2007 e 2014, tendo sido também 
Deputada federal. Disse que se de-
dicará ao combate à fome e ao de-
semprego que atinge especialmen-
te as mulheres.

Célia Leão
A combativa Deputada e Secretá-
ria de Estado, assumiu a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento So-
cial, devendo realizar importantes 
projetos para a população, assim 
como fez à frente da Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência. 
Transmitiu agradável mensagem, 
na Alesp, por ocasião da fundação 
da Associação das Prefeitas e Vice-
-Prefeitas do Estado de São Paulo 
(APVPESP).

Luíza Erundina
Reeleita para seu sétimo mandato 
como Deputada federal, Erundina 
é assistente social e política apai-
xonada pelo trabalho em defesa da 
população, sendo a primeira Prefei-
ta de São Paulo, a maior cidade da 
América Latina. Apresentou mais 
de 80 projetos em defesa da Mulher, 
das crianças, dos adolescentes, da 
cultura e dos diretos humanos, ten-
do vários que viraram lei. E Emen-
da Constitucional que reduziu o li-
mite de idade para gratuidade nos 
transportes coletivos urbanos.

Mulher Engenheira 
Oficialmente lançado o Núcleo da Mulher Engenheira sob a coordenação 
de Silvana Guarnieri, engenheira, Diretora do Sindicato dos Engenhei-
ros (SEESP) e ex-Prefeita de Diadema, em 21 de setembro. Compuseram 
a mesa diretora do evento: Presidente Engº Murilo, Marilene Mariottoni, 
Silvana Guarnieri, Desembargadora Ivani Bramante e Eng. Marcellie Des-
simoni (Núcleo Jovem).
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Ivette Senise
A Dra. Ivette Senise Ferreira rece-
beu o Prêmio Professor Emérito 
2022 - Troféu Guerreiro da Edu-
cação Ruy Mesquita, no dia 14 de 
outubro, outorgado pelo Centro de 
Integração Empresa Escola (CIEE) e 
pelo Jornal O Estado de São Paulo. 
Outras Professoras Doutoras agra-
ciadas: Ruth Cardoso, Esther de Fi-
gueiredo Ferraz e Angelita Gama. 
Parabéns, Professores do Brasil! 

Prefeita Mireli Martins
De Orindiúva, tem participado das 
atividades programadas pela Di-
retoria Institucional da APVPESP 
e convidado sua assessoria, ten-
do manifestado interesse na reci-
clagem de materiais eletrônicos e 
afins. E também no convênio com 
o CRECI-SP para avaliação dos pró-
prios municipais e com a Fundação 
Abrinq. Muito atuante a Prefeita 
Mireli!

Marina Helou
Expressiva votação teve a Depu-
tada estadual reeleita. Entre seus 
projetos: os que estabelecem prio-
ridades, no Plano Estadual de Imu-
nização contra o Covid, a grávidas, 
lactantes e puérpuras e na distri-
buição de vacinas a territórios vul-
neráveis, o Programa de Suporte 
Emocional a trabalhadores com 
pacientes de Covid e o que dispõe 
sobre valores às ações à Primeira 
Infância na lei orçamentária.

Nancy Gorgulho
A economista Dra. Nancy Gorgulho, 
coordenadora da Comissão da Mu-
lher Economista, e o economista Dr. 
Pedro Afonso Gomes, Presidente do 
Conselho Regional de Economia 
(CORECON-SP), felizes com o maior 
evento de economia no Estado, o 
Congresso Paulista de Economia, 
em 8 e 9 de setembro, para profis-
sionais, estudantes e convidados.

Município Verde Azul
A Secretária do Meio Ambiente de 
Bragança Paulista, a geógrafa es-
pecialista em engenharia ambien-
tal, Nádia Zacharczuk, comemorou 
com sua equipe a conquista do 1º 
lugar no Programa Município Ver-
de Azul, entre todos os municípios 
paulistas. E ainda o 1º lugar na Ba-
cia PCJ (Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí). Parabéns pela super con-
quista!

Ana Carolina Serra
Foi eleita Deputada estadual com 
quase 200 mil votos, cargo que as-
sumirá no próximo 15 de março. 
Concentra suas atenções nas ati-
vidades do Fundo Social de Santo 
André no qual reassumiu a presi-
dência, com campanhas de arre-
cadação de brinquedos para o Dia 
das Crianças e ao tradicional Natal 
Solidário.
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Rosa Filippo
A atuante Vereadora de Guaratin-
guetá aprovou requerimento junto 
àquela Câmara de Vereadores, con-
gratulando-se com esta colunista 
pelos 5 anos do “Espaço Mulheres 
em Destaque”. Propôs o Programa 
Família Viva para enfrentamento 
à violência contra a Mulher, a im-
plantação de Portais turísticos, da 
Avenida Cultura & Lazer, o Progra-
ma de amparo social aos carrocei-
ros e tantos outros de alcance so-
cial.

Marilene Mariottoni
 é Conselheira da APM, da Consu-
mare e do Movimento Mulheres 
da Verdade, engenheira, correto-
ra e jornalista. Foi Vereadora por 5 
mandatos e Presidente da Câmara 
de Mogi Mirim.

marilenemarioton@uol.com.br  

Clarice Ganem
Foi eleita Deputada estadual e de-
verá defender investimentos públi-
cos voltados a pessoas com Trans-
torno de Espectro Autista (TEA). 
Defensora de outras causas, como a 
animal, deverá trabalhar com afin-
co pela área da saúde e pela região 
de Campinas.

Estado de São Paulo,
Povo forte e
trabalhador.
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Diploma Mulher
Cidadã 

ARTIGO

Fiquei muito feliz em receber, 
no dia 05 de dezembro, na Câ-
mara Federal, o Diploma de 

Mulher Cidadã -Carlota Pereira de 
Queiroz, edição 2022. Junto com a 
felicidade veio o reforço da minha 
consciência de que quanto mais 
as pessoas e entidades, generosa-
mente nos homenageiam, maior é 
a nossa responsabilidade. Para que 
eu tenha recebido esse diploma, o 
Geninho Ziliani , ex-prefeito e dire-
tor da APM , fez a minha indicação 
algumas vezes e embora eu não 
tenha conseguido antes, continua 
torcendo sempre  por mim.  E nes-
te ano, a querida Deputada Federal 
Aline Cardoso me indicou e a quem 
agradeço muito pelo carinho e res-
peito que sempre me dedicou e de-
dica.

Dentre a alegria da láurea foi um 
prazer enorme ter recebido tanta 
atenção e carinho dos companhei-
ros(as) da CNM-Confederação Na-

cional de Municípios, quando da 
minha visita na sede. Lá não esta-
vam o Presidente Paulo e a queri-
da Tania que me informou, justifi-
cando ser no mesmo dia, em Porto 
Alegre, a formatura na pré-escola 
do neto Paulo Henrique. Graças à 
intervenção da CNM consegui en-
trar no prédio que não aceitava taxi. 
Sorte, pois fui levada com todo cui-
dado. Obrigada, queridos.

Destaque na recepção das Deputa-
das daquela Casa, Tereza Nelma e 
Carla Dickson, incríveis na condu-
ção dos trabalhos e na apresenta-
ção do discurso do Presidente da 
Casa. Foi tudo muito emocionante 
e no coquetel que se seguiu, pude 
somar minha alegria com as das 
outras laureadas. Por ser anual essa 
premiação, lá estiveram também 
outras queridas que receberam em 
versões anteriores.

GRATIDÃO é o que sinto com in-

tensidade nesse momento 
em que o espírito natalino 
desperta em nossa alma, o 
sentimento de renascimento. 
Que provoca a reflexão, prin-
cipalmente a de que estamos 
vivos, quando tantos já se fo-
ram. De que é preciso colocar 
nosso pensamento especial-
mente no que foi bom nesse 
2022 que se aproxima do fim. 
Refletir sobre a nossa capaci-
dade, com a ajuda de Deus,  de 
termos  superado as inúmeras  
dificuldades  geradas princi-
palmente pelo Covid e suas 
consequências.

De que somos vencedores, 
sobrevivemos e estamos nos 
preparando, para olhar de 
frente o FUTURO. 

Fiz um agradecimento ao Fred Gui-
doni, Presidente da APM e Paulo 
Zilulkoski presidente da CNM, em 
nome dos quais agradeci todos os 
ocupantes desses cargos durante 
a minha trajetória nas respectivas 
entidades.

Com os votos de Feliz Natal e de 
um 2023 com muita saúde, alegrias, 
transformações, oportunidades e re-
alizações, meu abraço agradecido. 

Dalva Christofoletti Paes da Silva 
é Relações Públicas da Associação 
Paulista de Municípios e Presidente do 
CEAME-Centro de Estudos e Apoio aos  
Municípios e Empresas e Fundadora e 
Coordenadora do Movimento de Mu-
lheres Municipalistas da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM)
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A CAPE EVENTOS é uma das maiores 
empresas de eventos do País. E faz todo 
tipo de projeto, para todos os públicos e 
orçamentos. 
 
Cuidamos de tudo, do planejamento à 
produção, com toda a infraestrutura e 
expertise de quem já realizou milhares de 
projetos em mais de 30 anos. 
 
Por isso mesmo, somos parceiros há 
16 anos da Associação Paulista de 
Municípios, realizando a montagem de 
toda a estrutura do Congresso Estadual 
de Municípios.  
 
Temos em nosso DNA a marca da 
inovação. Conte conosco para que seu 
evento seja especial e inesquecível!

NOSSO 
EVENTO É 
ATENDER A 
GESTORES E 
MUNICÍPIOS

capeeventos.com.br
(13) 3877-0034
capeeventosefeiras
capeeventos
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