
sexta-feira, 21 de agosto de 2020 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 65 (159) – 105

le prévio e a garantia do cumprimento contratual com funda-
mento na garantia da finalidade pública. Nesse sentido, no caso 
em questão, a atuação cautelar desta Corte visa à revisão da 
fórmula de remuneração dos contratos de concessão, de forma 
a reequilibrar econômica e financeiramente a equação inicial 
dos contratos, compartilhando os danos, perdas, lucros e ga-
nhos de forma isonômica entre o Concessionário e o Poder 
Concedente, que se encontra em situação de absoluta desvan-
tagem e prejuízos desde o início da Pandemia. Como conclusão 
sobre as razões de atuação em fase de execução contratual, 
cumpre consignar que o Tribunal de Contas do Município pode 
atuar diante do controle prévio da legalidade e legitimidade 
durante a formação do ato administrativo tal como já o fez, por 
votação Unânime, no referido TC/001025/2016 (no qual foram 
suspensos em sede de execução contratual, quaisquer celebra-
ção de termos aditivos contratuais que causassem reajustes nas 
tarifas dos contratos de concessão do lixo). Merece destaque, 
por derradeiro, o pronunciamento da Assessoria Jurídica de 
Controle Externo, por meio do Assessor Jurídico Chefe – Ricardo 
Panato sobre o precedente citado: 'Conforme bem salientou a 
ilustre Assessora preopinante, as constatações feitas pela Equi-
pe de Fiscalização deste Tribunal, na presente Inspeção, assu-
mem particular relevância ao serem cotejadas com os achados 
de auditoria extraídos da correspondente análise de execução 
contratual. Constam, dentre esses achados, relevantes obriga-
ções desatendidas pelos concessionários, sem que, de outro 
lado, haja notícia das providências tomadas visando apurar as 
consequências da mora ou do inadimplemento (parcial), seja 
para efeito de responsabilidade (contratual) como para reexa-
me da equação econômico-financeira. Com efeito, para além da 
cominação de penalidades, o descumprimento de obrigações 
dessa natureza, sobretudo em contratos de longa duração, que 
é o nosso caso, traz reflexos diretos à relação econômico-finan-
ceira, que, como cediço, deve se manter inalterada enquanto 
perdurar o vínculo contratual. Nesse sentido, à míngua de 
quaisquer informações acerca dos consectários decorrentes da 
parcial inexecução constatada, e diante do fato de que se en-
contra em curso procedimento para a revisão ordinária das tari-
fas praticadas, como forma de mantê-las fiéis à equação econô-
mico-financeira, curial que a Administração Pública permita o 
regular exercício do controle externo mediante esclarecimentos 
pertinentes para que não se dê azo a ajustamento de preços 
que desconsidere os encargos não realizados, desvirtuando, 
portanto, a equação encargo-remuneração que se estabeleceu 
no momento da contratação ('ex vi' dos artigos 9º, § 2º, da Lei 
Federal 8.987/95; e 65, II, 'd', da Lei Federal 8.666/93). O cená-
rio de inexecução parcial, sem o claro estabelecimento das típi-
cas consequências da relação negocial, e a iminente decisão 
sobre o pedido de reequilíbrio justificam, ao nosso sentir, a atu-
ação preventiva deste Tribunal de Contas na esteira de suas 
competências constitucionais (...). É nesse diapasão que preco-
nizam os incisos IX e X do artigo 48 da Lei Orgânica do Municí-
pio de São Paulo, que não se confundem, pois, com a sustação 
do contrato, cujo óbice estaria na expressa inteligência do § 1º 
do mesmo dispositivo e, ainda, no conteúdo do princípio da 
continuidade dos serviços públicos. Ante o exposto, frente ao 
histórico de descumprimento de obrigações contratuais de no-
tável relevância, e para que não se consolide possível reequilí-
brio que atente contra o interesse público, permito-me ratificar 
a sugestão de se determinar à Administração Municipal que, 
previamente à edição do ato administrativo consistente na deci-
são sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, preste 
os esclarecimentos quanto aos critérios que serão considerados 
nesse exame e quanto às medidas tomadas em razão das infra-
ções contratuais relatadas.' Ainda dentro deste panorama, nes-
te caso, colocado pelo Dr. Panato, nós temos aqui decisões do 
Poder Judiciário de São Paulo. Primeiro houve um despacho so-
bre o assunto, interlocutório da Juíza Carmen Cristina F. Teijeiro 
e Oliveira sobre o tema feito na primeira cautelar do Tribunal de 
Contas. Ela diz o seguinte sobre o assunto: (lerei aqui para os 
Senhores), que entraram para impugnar a medida cautelar refe-
rente ao lixo efetuado pelo Presidente João Antonio. 'Indefiro, 
contudo, a tutela de urgência, eis que não vislumbro a probabi-
lidade do direito perseguido. Em primeiro lugar, não antevejo 
incompetência do Tribunal de Contas do Município, no que se 
refere às decisões de suspensão do procedimento de revisão de 
tarifa, bem como da decisão que deferiu a fixação da tarifa 
adicional provisória. Com efeito, convém ressaltar que a decisão 
do TCM não suspendeu a execução do contrato, mas apenas o 
procedimento administrativo de reajuste da tarifa e a decisão 
que deferiu a tarifa adicional provisória, a qual, à evidência, 
teve por finalidade exclusiva burlar a primeira suspensão deter-
minada por aquela Corte de Contas. Desta feita, em não se tra-
tando de suspensão do objeto do contrato propriamente dito, 
não vislumbro ofensa à competência do TCM, e considero que 
as suspensões foram determinadas no âmbito do poder geral 
de cautela daquele Tribunal. E, no que se refere ao mérito da 
decisão propriamente dito, em sede de cognição sumária que o 
momento processual autoriza, não vislumbro qualquer irregula-
ridade. Não se desconhece que a autora, em tese, a autora foi a 
ECOURBIS, faz jus à revisão da tarifa desde 2014, e que a 
AMLURB encontra-se em atraso ao menos no que se refere à 
instauração do aludido procedimento, uma vez que a elevação 
da tarifa somente é devida em caso de efetiva demonstração de 
desequilíbrio econômico financeiro, circunstância que ainda não 
restou devidamente comprovada nos autos.' Ainda no mesmo 
despacho dela: De fato, é preciso ressaltar que desequilíbrio 
econômico financeiro não é qualquer redução no lucro da em-
presa, mas efetivo desequilíbrio da equação contratual inicial-
mente prevista e, nos termos do que bem pautou o TCM, a sua 
formação demanda a consideração de todas as circunstâncias, 
inclusive despesas que o contratado deixou de realizar, notada-
mente em razão de descumprimento contratual. Este é o pri-
meiro documento do Poder Judiciário. O segundo documento é 
a sentença, que diz: Sustenta esta, contudo, que o TCM São 
Paulo extrapolou sua competência, isto quem fala é a ECOUR-
BIS, extrapolou sua competência, na medida em que somente a 
Câmara Municipal detém competência para suspender a execu-
ção de contratos administrativos celebrados pelo poder executi-
vo. Sem razão, contudo, com efeito ao contrário que sustenta a 
autora, a decisão do TCM não suspendeu a execução do contra-
to, mas apenas o procedimento administrativo de reajuste da 
tarifa e a decisão que deferiu o pagamento da tarifa adicional 
provisória. Desta feita, em não se tratando de suspensão do 
objeto do contrato propriamente dito, não vislumbro ofensa à 
competência do TCM, e considero que as suspensões foram de-
terminadas no âmbito do poder geral de cautela daquele Tribu-
nal. Com feito, o artigo 71 da Constituição Federal, utilizada por 
analogia no âmbito Estadual e Municipal, dispõe claramente 
que o ato de sustação do contrato será adotado pelo Congresso 
Nacional, presumindo-se, pois, que a suspensão de atos outros 
correlatos ao contrato e que não tem por objetivo paralisar di-
retamente a sua execução, não é de competência privativa da 
Casa Legislativa respectiva, podendo ser determinada, portanto, 
pelo Tribunal de Contas competente. No que se refere a decisão 
propriamente dita, não compartilho da manifestação da autora 
às fls. 6457 a 6468 no sentido de que não se constitui em causa 
de pedir. Isto porque a requerente discorreu longamente em sua 
peça de ingresso, sobre os motivos os quais a decisão do TCM, 
ora impugnadas, mostravam irrazoáveis e, portanto, ilegais. Ve-
rifica-se que a autora introduziu assunto na inicial às fls. 14 da 
seguinte forma: Finalmente, embora não seja objeto direto des-
ta ação, é importante destacar que os argumentos de mérito 
utilizados para suspensão são absurdos e passou a seguir a 

me concluiu a Auditoria 'como resultado da fórmula atual de 
remuneração em tempos de pandemia, tem-se que a composi-
ção da remuneração total do Sistema deixou de ser majoritaria-
mente custeada pela tarifa paga pelos usuários para ter predo-
minância dos aportes da Prefeitura via compensações tarifárias, 
atingindo no mês de junho o percentual de 53,6% de participa-
ção no total da remuneração das concessionárias, com ligeira 
diminuição em relação ao mês de maio (60,2%), porém ainda 
de forma muito expressiva, representando mais da metade da 
remuneração do Sistema.' Nota-se, assim, que a despesa com 
'COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS' conti-
nua se mantendo como uma das maiores despesas do orçamen-
to da Prefeitura. A saber: a) Em 2018 a referida despesa foi de 
R$ 3.319.311.070,40 (três bilhões trezentos e dezenove milhões 
trezentos e onze mil setenta reais e quarenta centavos), que re-
presentou 6,5% do total da despesa gasta e revelou-se a 4ª 
Maior Despesa da PMSP, sendo superior do que os gastos com: 
- 'Serviço da Dívida Pública Interna – Refinanciamento'; - 'Re-
muneração dos Profissionais do Magistério – Ensino Fundamen-
tal'; - 'Manutenção e Operação da Rede Parceira – Centro Edu-
cacional Infantil (CEI)' - 'Operação e Manutenção de Hospitais'. 
b) Em 2019 a referida despesa foi de R$ 3.110.483.555,00 (três 
bilhões cento e dez milhões quatrocentos e oitenta e três mil 
quinhentos e cinquenta e cinco reais), que representou 5,6% do 
total da despesa gasta, sendo igualmente a 4ª Maior Despesa 
da PMSP e superior do que os gastos com: - 'Serviço da Dívida 
Pública Interna – Refinanciamento'; - 'Manutenção e Operação 
da Rede Parceira – Centro Educacional Infantil (CEI)' - 'Remune-
ração dos Profissionais do Magistério – Ensino Fundamental'; e 
- 'Operação e Manutenção de Hospitais'. c) Em 2020 a referida 
despesa, até julho/2020, foi de R$ 1.671.369.279,80 (um bilhão 
seiscentos e setenta e um milhões trezentos e sessenta e nove 
mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), que re-
presenta até o momento, agosto, 5,8% do total da despesa 
gasta e configura-se como a 5ª Maior Despesa da PMSP, sendo 
maior do que os gastos com: - 'Remuneração dos Profissionais 
do Magistério – Ensino Fundamental'; - 'Manutenção e Opera-
ção da Rede Parceira – Centro Educacional Infantil (CEI)'; - 'Ser-
viço da Dívida Pública Interna – Refinanciamento'. Ainda com 
relação ao Exercício de 2020, o total da despesa inicial autori-
zada para 'compensações tarifárias do sistema de ônibus' é de 
R$ 2.250.000.000,00 (dois bilhões duzentos e cinquenta mi-
lhões de reais). Como se vê, um gasto que anualmente já fica 
entre os mais elevados do orçamento municipal, (com um servi-
ço que nem sempre recebe elogios por seu desempenho em 
qualidade, pela Sociedade) teve seus valores elevados ainda 
mais em razão de fato extraordinário causado pela Pandemia 
do Coronavírus que assola o Mundo inteiro. Os pagamentos 
efetuados não foram submetidos a este Tribunal, quando o de-
veriam ter sido feitos, por tratar-se de fato ligado à execução 
contratual, acompanhada em processos próprios por esta Corte, 
conforme determinação feita quando da autorização condicio-
nada da retomada das concorrências das concessões. Portanto, 
trata-se de assunto de altíssima gravidade e relevância, pois, 
conforme asseverou a Auditoria no TC/007737/2020 se 'manti-
das as regras atuais, as restrições à circulação e as medidas 
adotadas pelo Poder Concedente, podemos estimar que a dota-
ção Compensações Tarifárias encerrará o ano com um valor aci-
ma dos R$ 3,1 bilhões [três vírgula um bilhões de reais] estima-
dos anteriormente, podendo chegar a R$ 4,0 bilhões [quatro 
bilhões de reais], ou seja, em patamar acima de anos anteriores, 
a despeito da redução de 52% [cinquenta e dois por cento] da 
demanda', no texto da auditoria. II- DA POSSIBILIDADE DA 
PRESENTE DETERMINAÇÃO. AMPARO LEGAL E PRECEDENTES 
DO STF E DESTE TCMSP E DO PODER JUDICIÁRIO. O Supremo 
Tribunal Federal, escorado na Teoria dos Poderes Implícitos, ori-
ginária do constitucionalismo americano, reconhece aos Tribu-
nais de Contas o Poder Geral de Cautela, em decorrência das 
atribuições e competências fiscalizadoras conferidas a tais ór-
gãos pela Constituição Federal de 1988, conforme ficou sedi-
mentado no julgamento do Mandado de Segurança 24.510/DF. 
Nos termos do voto apresentado pelo Ministro Celso de Mello 
naqueles autos, o poder cautelar, ainda que de forma implícita, 
também compõe a esfera de atribuições institucionais das Cor-
tes de Contas, tendo em vista tratar-se de atributo apto a ins-
trumentalizar e tornar efetivo o exercício das competências que 
lhes foram expressamente outorgadas pelo próprio texto da 
Constituição da República. Nesse aspecto, transcrevo excerto do 
citado voto, do Ministro Celso de Melo: 'Isso significa que a 
atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de Contas, tais 
como enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da República, 
supõe que se lhe reconheça, ainda que por implicitude, a titula-
ridade de meios destinados a viabilizar a adoção de medidas 
cautelares vocacionadas a conferir real efetividade às suas deli-
berações finais, permitindo, assim, que se neutralizem situações 
de lesividade, atual ou iminente, ao Erário público. Impende 
considerar, no ponto, em ordem a legitimar esse entendimento, 
a formulação que se fez em torno dos poderes implícitos, cuja 
doutrina, construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da 
América, no célebre caso McCulloch v. Maryland (1819), enfati-
za que a outorga de competência expressa a determinado ór-
gão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo 
órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que 
lhe foram atribuídos. [...] Na realidade, o exercício do poder de 
cautela, pelo Tribunal de Contas, destina-se a garantir a própria 
utilidade da deliberação final a ser por ele tomada, em ordem a 
impedir que o eventual retardamento na apreciação do mérito 
da questão suscitada culmine por afetar, comprometer e frustrar 
o resultado definitivo do exame da controvérsia. Assentada tal 
premissa, que confere especial ênfase ao binômio utilidade/ne-
cessidade, torna-se essencial reconhecer especialmente em fun-
ção do próprio modelo brasileiro de fiscalização financeira e or-
çamentária, e considerada ainda, a doutrina dos poderes 
implícitos, que a tutela cautelar apresenta-se como instrumento 
processual necessário e compatível com o sistema de controle 
externo, em cuja concretização o Tribunal de Contas desempe-
nha, como protagonista autônomo, um dos mais relevantes pa-
péis constitucionais deferidos aos órgãos e às instituições esta-
tais.' Esta é a afirmação do Ministro. O mesmo entendimento 
também foi expresso pelo TCE de Pernambuco, no voto do Con-
selheiro Valdecir Pascoal (em caso que é exatamente como o 
posto ora em apreciação neste Plenário), 'in litteris', fala o 
Conselheiro Valdecir: 'É também plausível, embora incomum, a 
concessão de cautelar em contratos já em execução. Conquanto 
o contrato administrativo tenha, em relação ao controle, um re-
gime jurídico diferenciado, instituído pela Lei Maior, medidas 
cautelares podem ser prolatadas, por exemplo, para determinar 
a suspensão temporária de reajustes de preços.' Ainda que se 
reconheça que os contratos administrativos tenham, em relação 
ao controle exercido pelos Tribunais de Contas, natureza dife-
renciada, certo é, que uma vez constatada a existência de imi-
nente situação apta a gerar um prejuízo aos cofres públicos, o 
controle externo, ancorado no Poder Geral de Cautela, tem o 
dever de atuar para, preventivamente, evitar a ocorrência de le-
são ao Erário, assegurando a preservação do interesse público, 
considerando para tanto aspectos relacionados aos princípios 
da legalidade, legitimidade e economicidade. O poder geral de 
cautela do juiz outorga à autoridade da causa a possibilidade 
de aplicar medidas consubstanciadas na garantia de preserva-
ção de direitos, principalmente quando a consumação do lapso 
temporal possa ocasionar o perecimento ou prejuízo demasiado 
à demanda, e, no caso, à preservação do interesse público. A 
medida cautelar no âmbito das Cortes de Contas visa à eficiên-
cia na proteção ao Erário, que, no caso específico, visa o contro-

Presidente João Antonio: "Já cruzando os dados, chegou ao 
número que eu citei de 3.358. Agora, estes 3.358, em tese, não 
dá para dizer que cometeu ilícito, pode ter homônimo, pode ter 
relações do passado que já tiveram alguma relação com o Go-
verno Federal, então, é este processo de investigação que foi 
estabelecido agora para depois de concluso este processo, aí 
sim tomar as providências devidas." Conselheiro Maurício 
Faria: "Então, esta listagem é recebida da CGU, agora vai para 
PROCED?" Conselheiro Presidente João Antonio: "Vai para 
PROCED, vai para CGM primeiro, a Coordenadoria VIII encami-
nhará para CGM primeiro e a Coordenadoria III o material rece-
bido pela CGU. A CGM vai elaborar um questionário com itens 
para verificar a ocorrência de recebimento indevido de auxílio. 
Um questionamento para ser enviado para o funcionário. " 
Conselheiro Maurício Faria: "Tem estimativa de prazos para 
isto?" Conselheiro Presidente João Antonio: "Não, ao longo 
da semana que vem a Coordenadoria VIII deverá acrescentar 
listas da CGM de lotação do servidor, dada esta informação, vai 
ser estabelecida a partir da complexidade, os prazos devidos." 
Conselheiro Maurício Faria: "Eu só acho que a partir de que 
se tem os elementos, era importante que fosse estabelecido um 
prazo. Porque há uma certa ideia errada, ou não, de que o setor 
público é um setor de procedimentos, vamos dizer assim, con-
vencionais na área pública, que não funciona, que não há efeti-
vidade. Então, era importante que houvesse esta noção de pra-
zo?" Conselheiro Presidente João Antonio: "As áreas 
competentes, os órgãos, tem que investigar exatamente, para 
nós não incorrermos em acusação indevida e precipitada. Então 
este processo de investigação é necessário fazer com toda rigo-
rosidade. Bom, passemos, então, à fase dos referendos." Con-
cedida a palavra ao Conselheiro Edson Simões, Sua Exce-
lência deu conhecimento ao Egrégio Plenário da matéria 
constante do seguinte despacho: 1) TC/007737/2020 – 
"'Antes de eu entrar na narração, é necessário que eu só relem-
bre que as sessões atrás quando foram apresentadas pelo Con-
selheiro Presidente, a análise técnica da auditoria sobre a 
questão da pandemia, teve um belo capítulo neste relatório da 
auditoria sobre a questão dos transportes públicos. Naquele 
episódio foi perguntado para mim aqui no Pleno, pelo Presiden-
te e outros Conselheiros, como é que andava esta questão, a 
execução e os pagamentos, já que a imprensa e a Sociedade 
estavam preocupadas, porque o pagamento que acontecia com 
as empresas de ônibus, era elevado e ao mesmo tempo tinha 
diminuído a frota, tinha diminuído os passageiros. Naquele mo-
mento, eu explicitei para o Pleno, para o Presidente e os Conse-
lheiros, que eu tinha mandado um ofício para a SPTrans sobre o 
assunto, mas que não tinha recebido a resposta ainda e logo 
que a resposta chegasse eu enviaria para a auditoria, como en-
viei e quando a auditoria concluísse, eu traria o problema aqui 
para o Pleno, porque não era apenas uma questão de qualquer 
decisão de caráter monocrático e sim do Colegiado, que a con-
cessão fosse feita pelo Colegiado, pelo Tribunal. Então, quando 
eles concluíram, eu pautei para hoje. Agora, então, entrarei no 
mérito da questão. É o Processo TC/007737/2020 Contratos de 
concessões de ônibus Interessada: Secretaria Municipal de Mo-
bilidade e Transportes Objeto: Transporte – Acompanhamento 
dos impactos da pandemia (COVID-19) na operacionalização 
dos novos Contratos da Concessão do Transporte Coletivo Pú-
blico de Passageiros do Município de São Paulo Senhor Presi-
dente, Senhores Conselheiros, Senhores Procuradores da Fazen-
d a , 
Senhor Secretário-Geral, Senhora Subsecretária-Geral. I- INTRO-
DUÇÃO Submeto à elevada apreciação do Plenário, a exemplo 
do precedente votado no TC/001025/2016 (em que este TCM 
aprovou, em sede cautelar, a suspensão dos reajustes das tari-
fas nos contratos do lixo) MEDIDA CAUTELAR para a REVISÃO 
DA FÓRMULA DE REMUNERAÇAO DOS CONTRATOS DE CON-
CESSÃO DE ÔNIBUS atualmente em vigor, decorrentes das Con-
corrências 1, 2 e 3 de 2015, a fim de REEQUILIBRAR A EQUA-
ÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA dos contratos, que se encontra 
desfavorável à Municipalidade e causando prejuízos ao Erário, 
com o pagamento de exorbitantes valores a título de compen-
sações tarifárias aos Concessionários de Ônibus, a saber: O va-
lor da Remuneração Fator de Transição no período entre 17 de 
março a 30 de junho de 2020, ou seja, após o início da Pande-
mia, foi de R$ 700.487.523,00 (setecentos milhões quatrocen-
tos e oitenta e sete mil quinhentos e vinte e três reais), como 
segue: - R$ 118.055.152,00 (cento e dezoito milhões cinquenta 
e cinco mil cento e cinquenta e dois reais) no mês de mar-
ço/2020 (17 a 31.03); - R$ 136.832.036,00 (cento e trinta e seis 
milhões oitocentos e trinta e dois mil e trinta e seis reais) no 
mês de abril/2020; - R$ 158.043.248,00 (cento e cinquenta e 
oito milhões quarenta e três mil duzentos e quarenta e oito re-
ais) no mês de maio/20 - R$ 287.557.087,00 (duzentos e oiten-
ta e sete milhões quinhentos e cinquenta e sete mil e oitenta 
reais) no mês junho/20. O referido valor de remuneração fator 
de transição pago em apenas 3 meses (período de 17/03/2020 
a 30/06/2020) foi 461,92% (quatrocentos e sessenta e um vír-
gula noventa e dois por cento) MAIOR que o valor do período 
dos 7 meses anteriores a Pandemia, (de 09/09/2019 a 
16/03/2020), que foi de R$ 124.659.181,00 (cento e vinte e 
quatro milhões seiscentos e cinquenta e nove mil cento e oiten-
ta e um reais). Isso ocorreu porque no período da Pandemia in-
cidiu o fator de transição previsto na fórmula de remuneração 
dos atuais contratos de concessão (cuja vigência iniciou em se-
tembro de 2019) para o período de transição (primeiros 48 me-
ses de vigência contratual). E, conforme será adiante explicita-
do, de acordo com a fórmula de remuneração a ser aplicada no 
período de transição, o valor da remuneração é diretamente 
proporcional à quantidade de passageiros/demanda e de ônibus 
em circulação. Dessa forma, quanto maior a demanda, menor é 
o valor subsidiado por passageiro e vice-versa. Por essa razão, 
durante a pandemia, em decorrência da baixa demanda o valor 
arrecadado com as tarifas não é suficiente para pagar a totali-
dade da remuneração dos Concessionários conforme previsto 
em contrato e quem assume a responsabilidade de complemen-
tar esse valor é a SPTrans, com a chamada compensação tarifá-
ria. Com efeito, antes da pandemia, em tempos normais, no pe-
ríodo de Janeiro a Março/2020, a demanda, ou seja, (ou número 
de passageiros) foi de 542.988.305 (quinhentos e quarenta e 
dois milhões novecentos e oitenta e oito mil trezentos e cinco) 
passageiros e, por consequência, foi pago como subsídio o valor 
de R$ 561.190.554,00 (quinhentos e sessenta e um milhões 
cento e noventa mil reais quinhentos e cinquenta e quatro re-
ais). Em contrapartida e considerando que no período de Abril a 
Junho/2020 (durante a Pandemia), a demanda foi de 
234.309.736 (duzentos e trinta e quatro milhões trezentos e 
nove mil setecentos e trinta e seis) passageiros, então houve 
uma diminuição grande, (ou seja, uma queda de 43% em rela-
ção ao período anterior a pandemia), o valor das compensações 
tarifárias alcançou o montante de R$ 842.480.241,90 (oitocen-
tos e quarenta e dois milhões quatrocentos e oitenta mil duzen-
tos e quarenta e um reais e noventa centavos), um aumento de 
50% (cinquenta por cento na remuneração). Ocorre que confor-
me se detalhará adiante, as citadas regras contratuais (foram 
criadas para tempos normais) não podem ser aplicadas e serem 
mantidas na situação calamitosa e de excepcionalidade criada 
pela Pandemia, pois se trata de fato superveniente que não po-
dia ser previsto e nem impedido pelas Partes e está gerando 
enorme desequilíbrio contratual em desfavor do Erário público, 
sendo urgente a revisão dessa equação para que volte a existir 
equilíbrio econômico financeiro entre o Concessionário e o Po-
der Concedente, que não pode continuar arcando sozinho com 
os prejuízos e efeitos danosos causados pela Pandemia. Confor-
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 GABINETE DO PRESIDENTE
 PORTARIAS DA SUBSECRETARIA 
ADMINISTRATIVA

 PORTARIAS EXPEDIDAS PELO SUBSECRETÁ-
RIO ADMINISTRATIVO

Port. 341/2020 – Designando Izilda Aparecida Falcini Ray-
mundo, reg. TC 793, para substituir Daniella Pirani Puzziello 
no cargo de Assessor de Gabinete I, constante do Anexo I da 
Lei 13.877/2004, alterado pela Lei 14.916/2009, sendo-lhe 
atribuída a FG-5, constante do Anexo IV, Tabela “B”, da refe-
rida Lei 13.877/2004, por motivo de férias, no período de 17 
a 26.8.2020.

Port. 342/2020 - Designando Maria Fernanda Segismundo 
de Oliveira, reg. TC 20.173, para substituir Daniella Pirani Pu-
zziello no cargo de Assessor de Gabinete I, constante do Anexo 
I da Lei 13.877/2004, alterado pela Lei 14.916/2009, sendo-lhe 
atribuída a FG-5, constante do Anexo IV, Tabela “B”, da referida 
Lei 13.877/2004, por motivo de férias, no período de 27.8 a 
15.9.2020.

 DESPACHOS DO PRESIDENTE
 DESPACHO DO PRESIDENTE
PROCESSO TC/006584/2020
Interessado: TCMSP
Objeto: Autorização
DESPACHO: À vista dos elementos constantes dos au-

tos, notadamente as manifestações da Assessoria Jurídica 
de Controle Externo, da Subsecretaria Administrativa e da 
Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir, AUTORIZO, 
fundamentado no artigo 15 da Lei Municipal nº 13.278/2002 
e no artigo 3º, inciso I, do Decreto Municipal nº 46.662/2005, 
respeitadas as disposições das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 
10.520/2002, e do Decreto Federal nº 10.024/2019, a abertura 
da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico – Ampla Concor-
rência (Menor Preço Global), objetivando o Registro de preços 
de até 03 (três) empresas especializadas para a realização de 
serviços de topografia no Município de São Paulo, de acordo 
com as necessidades da Subsecretaria de Fiscalização e Con-
trole (SFC) do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
– TCMSP, pelo período de 12 meses, conforme condições, quan-
tidades, exigências e especificações técnicas contidas no Edital 
e em seus anexos. De conseguinte, aprovo a minuta do Edital e 
dos Anexos constantes às fls. 01 a 56 da peça 19.

 DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO

 DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO ADMINIS-
TRATIVO

ABONO DE FALTAS POR MOTIVO DE GALA - DEFERIDO
e-TCM 9531/2020 – Pedro Luís de Vasconcelos Oliveira.

 ATA EXTRATO DE SESSÃO PLENÁRIA
 ATA DA 3.103ª SESSÃO (ORDINÁRIA)
Aos doze dias do mês de agosto de 2020, às 9h40min, rea-

lizou-se a 3.103ª sessão (ordinária) de julgamento presencial 
por sistema eletrônico de videoconferência do Tribunal de Con-
tas do Município de São Paulo, com fulcro na Resolução 6/2020 
e respaldo no Decreto Municipal 59.283, de 16 de março de 
2020, sob a presidência do Conselheiro João Antonio, partici-
pantes os Conselheiros Roberto Braguim, Vice-Presidente, Edson 
Simões, Corregedor, Maurício Faria e Domingos Dissei, o Secre-
tário-Geral Ricardo E. L. O. Panato, a Subsecretária-Geral Roseli 
de Morais Chaves e o Procurador-Chefe da Fazenda Guilherme 
Bueno de Camargo. A Presidência: "Havendo número legal, de-
claro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os 
nossos trabalhos." Dispensada a leitura e entregue cópias, pre-
viamente, aos Conselheiros, foi posta em discussão a ata da 
Sessão Extraordinária 3.099ª, a qual foi aprovada, assinada e 
encaminhada à publicação. Prosseguindo, o Presidente subme-
teu ao Egrégio Plenário o processo TC/020017/2019 – Tribunal 
de Contas do Município de São Paulo – TCMSP – Súmula 06 – 
"Pelos votos dos Senhores Conselheiros João Antonio, Presiden-
te, Roberto Braguim, Vice-Presidente, Edson Simões, Corregedor, 
Maurício Faria e Domingos Dissei, o Plenário aprovou, nos ter-
mos do artigo 207 do Regimento Interno, a Súmula 06 deste 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo, de seguinte teor: 
'As penalidades de impedimento e suspensão de licitar ou con-
tratar com a Administração Pública, previstas no inciso III do 
artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal 
10.520/02, não se restringem à esfera de governo do órgão 
sancionador, mas projetam efeitos para todos os órgãos e enti-
dades de todos os entes federativos'." De posse da palavra, o 
Presidente assim se pronunciou: "Comunico ao Plenário as 
providências adotadas por esta Corte de Contas, no tocante ao 
pagamento do auxílio emergencial a servidores do Município de 
São Paulo. Em 08/06 p.p., este Presidente assinou Nota Técnica 
conjunta com a Superintendência da Controladoria Regional da 
União, cujos resultados apresentaram um total de 3.358 servi-
dores que podem ter recebido indevidamente o auxílio emer-
gencial. No tocante ao Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo, foi autorizado o fornecimento de dados dos servidores 
ativos e inativos deste Tribunal, no contexto da análise dos pa-
gamentos e beneficiários do auxílio emergencial. Após autoriza-
ção para o fornecimento dos dados requeridos pela Controlado-
ria Regional da União, no Estado de São Paulo, a Subsecretaria 
de Fiscalização e Controle retornou os informes que resultaram 
em proposta acerca da matéria. Em reunião realizada no dia 7 
passado, com participação do Controlador Geral do Município, 
do Controlador Adjunto, de membros de PROCED e da PGM, e 
membros da Coordenadoria III e VIII, ambos da SFC, foram 
apresentadas as seguintes propostas: 1) a Coordenadoria VIII 
encaminhará à CGM e à Coordenadoria III o material recebido 
pela CGU, já realizado; 2) a CGM elaborará um questionário 
com uma série de itens, com o objetivo de apurar a ocorrência 
de recebimento envolvido do auxílio e das condições em que tal 
evento ocorreu; 3) o questionamento citado no item anterior 
será encaminhado ao TCM para que façamos uma análise críti-
ca e eventualmente proponhamos alterações; 4) aprovado pelo 
TCMSP, o questionário será encaminhado aos RHs das unidades 
que tiveram servidores que teriam recebido indevidamente o 
auxílio; 5) as unidades terão prazo para responder este questio-
namento; 6) de posse das propostas, PROCED vai estudar as 
providências a serem adotadas conforme as condições em que 
se deu o recebimento do auxílio; 7) ao longo da semana que 
vem, a Coordenadoria VIII, deverá acrescentar a lista recebida 
da CGU, lotação do servidor, dado que esta informação consta 
do material recebido daquele Órgão. Isto é o que tenho a infor-
mar a todos os Conselheiros. A palavra aos Senhores Conselhei-
ros, para qualquer comunicação à Corte." Conselheiro Maurí-
cio Faria: "Senhor Presidente, eu não entendi exatamente o 
estágio desta questão do eventual, da questão do recebimento 
indevido do auxílio emergencial. A CGU, então, enviou uma lis-
tagem preliminar, é isto, já cruzando os dados?" Conselheiro 
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