
quinta-feira, 22 de outubro de 2015 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 125 (194) – 15

OFÍCIO
São Paulo, 2 de outubro de 2015
Ofício C.CSEB nº 1807/2015
TC-044009/026/08
Senhor Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, nos 

termos do decidido pela Colenda Segunda Câmara desta Casa, 
em sessão de 28.07.2015, encaminhar na conformidade do dis-
posto no inciso XV do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, 
cópia de peças dos autos em epígrafe, para as providências 
cabíveis.

Apresento a Vossa Excelência cordiais cumprimentos.
Antonio Roque Citadini
Conselheiro-Presidente
Segunda Câmara
A C Ó R D Ã O
TC-044009/026/08
Contratante: Departamento de Águas e Energia Elétrica 

– DAEE.
Contratada: COBRAPE – Cia. Brasileira de Projetos e 

Empreendimentos.
Autoridade Responsável pela Abertura do Certame Licitató-

rio, pela Homologação e Autoridade que firmou o Instrumento: 
Ubirajara Tannuri Felix (Superintendente).

Objeto: Serviços de consultoria para elaboração do Plano 
Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macro-
metrópole Paulista, no Estado de São Paulo.

Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato cele-
brado em 06-11-08. Valor – R$2.984.658,00. Justificativas apre-
sentadas em decorrência de assinatura de prazo, nos termos do 
artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo Con-
selheiro Renato Martins Costa, publicada no D.O.E. de 05-10-10.

Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em sessão de 28 de julho de 2015, pelo 
voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, e 
Antonio Roque Citadini, Presidente, e do Auditor Substituto de 
Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, na conformi-
dade das correspondentes notas taquigráficas, julgar irregulares 
a licitação e o contrato em exame, bem como ilegais os atos 
ordenadores das despesas decorrentes.

Decide, ainda, aplicar multa ao responsável, Ubirajara 
Tannuri Felix, nos termos do artigo 104, II, do referido diploma 
legal, no valor equivalente a 300 UFESP´s (trezentas Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo) a ser recolhido ao Fundo Espe-
cial de Despesa deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias do 
trânsito em julgado da presente decisão.

As recomendações e determinações encontram-se no voto 
do Relator.

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas – 
José Mendes Neto.

Presente a Procuradora da Fazenda – Claudia Távora 
Machado Viviani Nicolau.

Publique-se.
São Paulo, 19 de agosto de 2015.
ANTONIO ROQUE CITADINI – Presidente
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO - Relator

OFÍCIO
São Paulo, 06 de outubro de 2015
Ofício GCRMC nº 1381/2015
TC-041301/026/07
Senhor Presidente
Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência, na confor-

midade do disposto no inciso XV, do artigo 2º, da Lei Comple-
mentar nº 709/93, cópia do inteiro teor das decisões da Colenda 
Primeira Câmara e do E. Tribunal Pleno desta Corte, publicadas 
no DOE de 15/01/2013 e de 18/08/2015, para as providências 
que entender cabíveis.

Informo ainda, que as decisões serão encaminhadas por 
meio eletrônico para: spl-diretoria@al.sp.gov.br.

No ensejo apresento protestos de estima e consideração.
DIMAS EDUARDO RAMALHO
Conselheiro-Presidente
Primeira Câmara
A C Ó R D Ã O
RECURSO ORDINÁRIO
TC-041301/026/07
Recorrente: Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo - SABESP.
Assunto: Contrato entre a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – SABESP e o Consórcio MD, 
objetivando a prestação de serviços de vigilância/segurança 
patrimonial, no âmbito da SABESP - U.N. de Produção de Água 
da Metropolitana – MA.

Responsáveis: Paulo Massato Yoshimoto (Diretor Metropo-
litano - M), Hélio Luiz Castro (Superintendente) e Julio Macedo 
Silva (Administrador do Contrato).

Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra o 
acórdão da E. Primeira Câmara, que julgou irregulares a lici-
tação, o contrato e os termos de alteração, bem como tomou 
conhecimento do termo de recebimento definitivo de serviços 
e obras, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, 
da Lei Complementar nº 709/93. Acórdão publicado no D.O.E. 
de 15-01-13.

Advogados: José Higasi, Moisés Mota Catuaba, Adriano 
Candido Stringhini, Ieda Nigro Nunes Chereim, Lucas Navarro 
Prado e outros.

Procuradora de Contas: Letícia Formoso Delsin Matuck 
Feres.

Procuradora da Fazenda: Cristina Freitas Cavezale.
Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACORDA o E. Plenário do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, em sessão de 29 de julho de 2015, pelo voto dos 
Conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, Relator, Antonio Roque 
Citadini, Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa e 
Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conse-
lheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, preliminarmente, 
o E. Plenário conheceu do Recurso Ordinário e, quanto ao 
mérito, diante do exposto no voto do Relator, juntado aos autos, 
negou-lhe provimento, afastando, contudo, de suas razões de 
decidir a impropriedade concernente à exigência de certidão 
negativa de débitos, para fins de regularidade fiscal, bem como 
a exigência de apresentação de atestados comprovando a exe-
cução de 50% do objeto para 10(dez) meses, mantendo-se, no 
mais, a decisão recorrida.

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público de Con-
tas – Dr. Rafael Neubern Demarchi Costa.

Presente o Procurador-Chefe da Fazenda do Estado – Dr. 
Luiz Menezes Neto.

Publique-se.
São Paulo, 07 de agosto de 2015.
CRISTIANA DE CASTRO MORAES
PRESIDENTE
DIMAS EDUARDO RAMALHO
RELATOR

OFÍCIO
São Paulo, 06 de outubro de 2015.
Ofício GCRMC nº 1383/2015
TC-039353/026/09
Senhor Presidente
Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência, na confor-

midade do disposto no inciso XV, do artigo 2º, da Lei Comple-
mentar nº 709/93, cópia do inteiro teor da decisão da Colenda 
Primeira Câmara desta Corte, publicada no DOE de 30/05/2015 
para as providências que entender cabíveis.

Informo ainda, que as decisões serão encaminhadas por 
meio eletrônico para: spl-diretoria@al.sp.gov.br.

No ensejo apresento protestos de estima e consideração.
DIMAS EDUARDO RAMALHO
Conselheiro-Presidente
Primeira Câmara
A C Ó R D Ã O
TC-039353/026/09
Contratante: Centro de Detenção Provisória de Mogi das 

Cruzes - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do 
Vale do Paraíba e Litoral – Secretaria de Administração Peni-
tenciária.

Contratada: CBR Fornecedora de Refeições Ltda.
Autoridade que firmou o Instrumento: Silvestre Moutinho 

Baltar (Diretor Técnico III).
Objeto: Prestação de serviços de nutrição e alimentação, 

destinada a 1500 comensais, para presos e funcionários do 
Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, transporta-
da em recipientes individuais e descartáveis.

Em Julgamento: Termo Aditivo celebrado em 14-06-13. 
Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de 
prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar 
nº 709/93, pelo Conselheiro Renato Martins Costa, publicada no 
D.O.E. de 23-10-13.

Procuradores da Fazenda: Cláudia Távora Machado Viviani 
Nicolau e Luiz Menezes Neto.

Fiscalizada por: UR-7 - DSF-II.
Fiscalização atual: UR-7 - DSF-II.
Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em sessão de 05 de maio de 2015, pelo 
voto da Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro, Relatora, e 
dos Conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, Presidente e Edgard 
Camargo Rodrigues, na conformidade das correspondentes 
notas taquigráficas, julgar irregular o 3º Termo de Aditamento, 
de 14/06/13, aplicando o disposto nos incisos XV e XXVII, do 
artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93, para as comunica-
ções e medidas pertinentes.

Decide, ainda, com fundamento no artigo 104, inciso II, da 
Lei Complementar nº 709/93, aplicar multa ao responsável legal 
que assinou o termo, Silvestre Moutinho Baltar (Diretor Técnico 
III), no valor correspondente a 200 (duzentas) UFESPs, a ser 
recolhida ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas 
do Estado, nas agências do Banco do Brasil, na forma da Lei n.º 
11.077, de 20 de março de 2002.

Decorrido o prazo recursal e ausente a prova junto a este 
Tribunal do recolhimento efetuado, no prazo constante da noti-
ficação prevista no artigo 86 da Lei Complementar nº 709/93, 
o Cartório fica autorizado a adotar as providências necessárias 
ao encaminhamento do débito para inscrição na dívida ativa, 
visando à posterior cobrança judicial.

Presentes na sessão o Procurador do Ministério Público de 
Contas Thiago Pinheiro Lima e a Procuradora da Fazenda do 
Estado Evelyn Moraes de Oliveira.

O processo ficará disponível aos interessados para vista e 
extração de cópias, independentemente de requerimento, no 
Cartório do Conselheiro Relator.

Publique-se.
São Paulo, 19 de maio de 2015.
EDGARD CAMARGO RODRIGUES - PRESIDENTE EM EXER-

CÍCIO
RENATO MARTINS COSTA - REDATOR

OFÍCIO
MEMORANDO RMS 51/2015
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DEPUTADO FERNAN-
DO CAPEZ

Senhor Presidente,
Solicito, pelo presente, que seja incluído, como apoiador, o 

Deputado Paulo Corrêa Filho, na Frente Parlamentar em Defesa 
do Metrô Público, Estatal, de Qualidade e com Tarifa Social. Ato 
do Presidente nº 172, de 2015.

Atenciosamente,
a) Raul Marcelo

  PROJETOS DE LEI

PROJETO DE LEI Nº 1369, DE 2015
Mensagem A-nº 080/2015
São Paulo, 21 de outubro de 2015
Senhor Presidente
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa 

Excelência, à elevada deliberação dessa nobre Assembleia, o 
incluso projeto de lei que dispõe sobre o Fundo de Melhoria dos 
Municípios Turísticos e dá providências correlatas.

A medida decorre de estudos realizados pela Secretaria de 
Turismo e encontra-se delineada, em seus contornos gerais, no 
Ofício a mim encaminhado pelo Titular da Pasta, texto que faço 
anexar, por cópia, à presente Mensagem, para conhecimento 
dessa ilustre Casa Legislativa.

Expostas, assim, as razões determinantes de minha iniciati-
va, venho solicitar que a apreciação da propositura se faça em 
caráter de urgência, nos termos do artigo 26 da Constituição 
do Estado.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta 
consideração.

Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
São Paulo, 16 de outubro de 2015.
Ofício GS/ST nº 813/2015
Excelentíssimo Senhor Governador.
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, enca-

minho, à vossa superior análise e consideração, proposta de 
Lei que dispõe sobre o Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos.

Na oportunidade, reitero protestos da mais elevada estima 
e respeito, com os quais me subscrevo.

ROBERTO DE LUCENA
Secretário de Turismo
Justificativa:
A Lei 126/2015 e a Emenda Constitucional n° 40/15,recen-

temente aprovadas, prevêem a classificação e a manutenção 
do Fundo de Melhoria para os Municípios Turísticos do Estado 
de São Paulo.

À vista disso, torna-se imperiosa a apresentação desta lei 
vocacionada a disciplinar os critérios para a distribuição, trans-
ferência e aplicação dos recursos que advirão do referido Fundo.

Serão beneficiários não somente as Estâncias, mas também 
os Municípios de Interesse Turístico.

A presente proposta de Lei deverá proporcionar, em seu 
arcabouço, os ditames do novo momento do Turismo Paulista, 
albergando:

a) Desenvolvimento com preceitos Sócio Ambientais;
b) Participação Ativa dos Setores da Economia Criativa;
c) Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão, Supervisão 

e Controle e
d) Planejamento Regionalizado.
Objetivando o desenvolvimento do Turismo no Estado de 

São Paulo, a legislação ora proposta pretenderá incorporar 
diretrizes do Planejamento, integrando as esferas estadual e 
municipal,considerando as potencialidades regionais e as carac-
terísticas marcantes da diversidade cultural Paulista.

Na nova classificação, os Municípios Turísticos de São 
Paulo, já não serão balizado, como Balneários, Hidrominerais 
ou Climáticos. As vocações e potencialidades são múltiplas, tais 
como: Turismo Social, Cultural, Religioso, Ecoturismo, Esportivo, 
de Estudos e Intercâmbio, de Pesca, Náutico, de Aventura, Rural 
, de Saúde e Bem Estar, Sol e Praia e Negócios e Eventos, etc.

Para dar concretude a esses fundamentos e ao tão espe-
rado protagonismo de São Paulo frente a modernização das 
Políticas Públicas,notadamente as concernentes ao Turismo e 
à Economia Criativa, é que propomos este novo formato para 
o Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos do Estado de 
São Paulo.

Roberto de Lucena
Secretário de Turismo do Estado de São Paulo
São Paulo, 16 de outubro de 2015.
Lei nº , de de de 2015
Dispõe sobre o Fundo de Melhoria dos Municípios Turísti-

cos e dá providências correlatas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - O Fundo de Melhoria das Estâncias, regulamen-

tado pela Lei n° 7.862, de 1º de junho de 1992, passa a ser 
denominado Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, de 
que trata o artigo 146 da Constituição do Estado de São Paulo, 
destinado ao desenvolvimento de programas de melhoria e 
preservação ambiental, urbanização, serviços e equipamentos 
turísticos.

Parágrafo único - O fundo a que se refere o "caput" deste 
artigo passa a vincular-se à Secretaria de Turismo.

Artigo 2º - Constituem receitas do Fundo:
I - dotação orçamentária anual correspondente a 11% 

(onze por cento) da totalidade da arrecadação dos impostos 
municipais das Estâncias no exercício imediatamente anterior, 
limitada ao valor inicial da última dotação atualizado pela 
variação anual nominal das receitas dos impostos estaduais 
estimada na subsequente proposta orçamentária;

II - créditos adicionais e suplementares que lhe sejam 
destinados;

III - auxílios, doações e contribuições de qualquer natureza;
IV - transferência de recursos, mediante convênios ou ajus-

tes com entidades de direito público ou organismos privados 
nacionais e internacionais;

V - produto das operações de crédito e rendas provenientes 
da aplicação de seus recursos;

VI - outros recursos eventuais.
Artigo 3º - A utilização dos recursos do Fundo de Melhoria 

dos Municípios Turísticos será feita de conformidade com as 
normas e competências dos sistemas de administração financei-
ra e orçamentária do Estado.

Artigo 4º - O Conselho de Orientação e Controle - COC, 
a que se refere o artigo 4° da Lei n° 7.862, de 1º de junho de 
1992, passa a ser composto por 6 (seis) membros efetivos, 
nomeados pelo Governador, na seguinte conformidade:

I - 1 (um) de livre escolha do Governador;
II - 1 (um) indicado pela Secretaria da Fazenda;
III - 1 (um) indicado pela Secretaria de Turismo;
IV - 3(três) indicados pela entidade representativa dos 

Municípios Turísticos, sendo 2 (dois) Prefeitos de Estâncias e 1 
(um) Prefeito de Município de Interesse Turístico, por meio de 
lista sêxtupla.

§ 1º - Os membros do Conselho serão nomeados para o 
período de 2 (dois) anos, permitida a recondução, podendo ser 
substituídos a qualquer tempo.

§ 2º - As funções dos membros do Conselho, consideradas 
como serviço público relevante, não serão remuneradas.

§ 3º - O funcionamento e as demais normas de administra-
ção do Conselho de Orientação e Controle - COC serão fixados 
em regulamento.

Artigo 5º - A transferência e aplicação dos recursos do 
Fundo previstos no inciso I do artigo 2° desta lei obedecerão 
aos seguintes critérios:

I - 80% (oitenta por cento) serão destinados às Estâncias, 
sendo:

a) 50% (cinquenta por cento) distribuídos de forma iguali-
tária entre todas as Estâncias;

b) 50% (cinquenta por cento) distribuídos proporcional-
mente, segundo o percentual de formação da receita provenien-
te da arrecadação dos impostos municipais das Estâncias.

II - 20% (vinte por cento) serão destinados aos Municípios 
de Interesse Turístico, na proporção de 1/140 (um cento e qua-
renta avos) para cada Município assim classificado, nos termos 
do § 2º do artigo 5º da Lei Complementar nº 1.261, de 29 de 
abril de 2015.

Artigo 6º - Os pleitos dos Municípios Turísticos apresenta-
dos ao Conselho de Orientação e Controle - COC deverão ser

instruídos com a manifestação dos respectivos Conselhos 
Municipais de Turismo, nos termos do regulamento.

Artigo 7º - A transferência dos recursos será formalizada 
mediante convênios, celebrados entre o Estado e os Municípios 
Turísticos.

Parágrafo único - A transferência de novos recursos aos 
Municípios Turísticos fica condicionada à prestação de contas 
dos recursos recebidos e à comprovação do cumprimento das 
obrigações assumidas.

Artigo 8º - Os critérios para a distribuição dos recursos 
financeiros do Fundo de que trata o artigo 1° desta lei depende-
rão de aprovação do Conselho de Orientação e Controle - COC.

Artigo 9º - O Programa Anual de Trabalho do Fundo de 
Melhorias dos Municípios Turísticos (PAT-FMMT), abrangendo 
plano de transferências e de aplicação de recursos financeiros, 
será submetido ao Conselho de Orientação e Controle - COC, 
por meio da Secretaria de Turismo, à aprovação do Governador.

Parágrafo único - O PAT-FMMT deverá considerar os Planos 
de Turismo Estadual, Regionais e Municipais, quando houver.

Artigo 10 - Esta lei entrará em vigor no primeiro dia do 
exercício financeiro subsequente ao da data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, aos de de 2015.
Geraldo Alckmin

PROJETO DE LEI Nº 1370, DE 2015

Dá denominação de "Senador Carlos Jereissati" ao via-
duto localizado no entroncamento da Rodovia D. Pedro 
I - SP-065, altura do km 129, com a Avenida Mackenzie, 
em Campinas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Passa a denominar-se "Senador Carlos 
Jereissati"o viaduto localizado no entroncamento da Rodovia 
Dom Pedro I, SP-065, altura do km 129, com a Avenida Macken-
zie, no município de Campinas.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
Carlos Jereissati, filho de Aziz Kalil Jereissati e Maria José 

Boutala Jereissati, de origem libanesa, nasceu no dia 02 de 
dezembro de 1.917, no município de Fortaleza, no Ceará.

Foi industrial, empresário, banqueiro e político filiado ao PTB.
Em 1.938, fundou a empresa Carlos Jereissati & Cia, espe-

cializada em comércio de tecidos por atacado.
Posteriormente, em 1952, criou a Imobiliária Carlos Jereis-

sati S/A e depois implantou o Grande Moinho Cearense. Foi 
também o fundador do Hotel Savanah, em Fortaleza, conside-
rado na época o mais moderno empreendimento desse setor.

Adquiriu e dinamizou a Metalúrgica La Fonte, na cidade de 
São Paulo, tornando-a o maior complexo industrial de ferragens 
para construções no Brasil.

Paralelamente às suas atividades empresariais, foi diretor 
da Associação Comercial do Ceará (1951/1952), Deputado 
Federal por duas legislaturas (1954-1958/1958/1962) e Sena-
dor da República (1963), falecendo aos 46 anos, de infarto do 
miocárdio, logo após assumir o seu último cargo eletivo, sendo 
substituído pelo suplente Antonio Jorge de Queiroz Jucá, que 
também faleceu logo após assumir o cargo.

Deixou seis filhos: Carlos, Tasso, Vera, Diana, Hugo e Lya.
O cinqüentenário de seu falecimento, deu-se no dia 09 de 

maio de 2.013.
Diante do exposto, e demonstradas as relevantes razões 

que nos levam a homenagear figura tão ilustre da história do 
nosso estado e de nosso país, solicitamos aos nobres pares o 
apoio para aprovação do presente Projeto de lei.

Sala das Sessões, em 20/10/2015.
a) Campos Machado - PTB

PROJETO DE LEI Nº 1371, DE 2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes, bares e 
similares em conceder desconto a pessoas que tenham 
realizado cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastro-
plastia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Ficam os restaurantes, bares e similares que ser-
vem refeições nos sistemas "rodízio" e "à la carte" obrigados a 
oferecer desconto de 50% (cinquenta por cento) no preço das 
mesmas ou servirem porção especial reduzida para as pessoas 
que tenham o estômago reduzido por meio de cirurgia bariátri-
ca ou qualquer outra gastroplastia.

Parágrafo único - O desconto não se aplica a refeições por 
peso, meias porções, lanches, sucos e bebidas em geral.

Artigo 2º - Para ter direito ao benefício o interessado deve-
rá comprovar sua condição por meio de apresentação de laudo 
ou declaração de médico responsável devidamente inscrito no 
Conselho Regional de Medicina e documento com foto.

Parágrafo único - Para fins desta lei considera-se sucedâ-
neo do laudo, a que se refere o "caput", a carteirinha fornecida 
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM).

Artigo 3º - Restaurantes, bares e similares ficam obrigados 
a fixar cartaz ou placa, em local visível, com ampla divulgação 
dos descontos oferecidos pelo estabelecimento às pessoas que 
passaram por cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia.

Artigo 4º - A não observância aos descontos acarretará nas 
sanções previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, aplicá-
veis na forma de seus artigos 57 a 60.

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaoficial.com.br – Livraria Virtual
· Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h
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