Ofício AI nº 010/2021
São Paulo, 11 de junho de 2021
Aos Senhores
GUILHERME MONTICELLI e MARCOS CARVALHO
Tribunal de Contas do Município
Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino
São Paulo/SP
* guilherme.monticelli@tcm.sp.gov.br / marcos.carvalho@tcm.sp.gov.br
Assunto: Requisição de Documentos nº 03/GCM/21
Senhores Auditores,
Considerando os termos da requisição em epígrafe, seguem as informações
fornecidas pelas áreas técnicas da São Paulo Turismo S.A. – SPTuris, em atendimento a
vossa solicitação:
1. Lista de todos os eventos realizados pela SPTuris em 2020 dentro e fora de suas
dependências contendo o nome do evento, o valor cobrado pela SPTuris, o órgão ou
empresa contratante, o local de realização e data do evento (pode ser em formato de
excel);
No Anexo 1, estão relacionados os eventos de terceiros realizados ou a se realizar no
complexo do Anhembi, em contratos firmados no ano de 2020. Tendo em vista que o
ítem 01 refere-se a realização de eventos por parte da SPTuris dentro e fora de suas
dependências, em aba adicional (Secretarias), foram elencados os eventos realizados
no complexo em contratos com a secretaria e apoio operacional da SPTuris.
No Anexo 2, estamos apresentando todos os eventos que tiveram apoio da SPTuris
para o ano de 2020.
2. Documentação referente às deliberações da empresa acerca da Concessão do
Complexo do Anhembi acompanhada de estudos e pareceres sobre viabilidade do
negócio para a SPTuris, tais como: estudos técnicos, econômicos, financeiros,
jurídicos, trabalhistas, atas de reunião de órgãos colegiados, correspondências
formais com a Administração Direta, nos quais constem as expectati-vas e os
impactos operacionais e econômicos que essa concessão provocará na SPTuris;
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No Anexo 3, estamos enviando uma pasta compactada, com diversos arquivos
referentes a Concessão do Complexo do Anhembi.
Para melhor compilação das informações, vossa solicitação foi dividida em:
a) estudos técnicos, econômicos, financeiros, jurídicos e trabalhistas;
b) atas de reunião de órgãos colegiados;
c) correspondências formais com a Administração Direta, nos quais constem as
expectativas e os impactos operacionais e econômicos que essa concessão provocará
na SPTuris.
Os estudos técnicos, econômicos, financeiros, jurídicos e trabalhistas (subitem "a")
constam dos relatórios extraídos do processo eletrônico SEI! 7210.2020/0000110-4
(inseridos no Anexo 3 como relatório final e relatório consolidado).
Para atendimento ao subitem "b", anexamos as atas de reuniões da Diretoria Executiva
e dos Conselhos de Administração e Fiscal que tratam do tema da concessão.
A documentação referente ao subitem "c" foi extraída do processo eletrônico SEI!
6011.2020/0002651-0: notas técnicas da SP Parcerias, Consulta Pública,
correspondências e atas de CMDP.
3. Parecer acerca do quadro trabalhista atual da estatal e histórico para os últimos 05
elencando o número de funcionários ativos em cada cargo e em cada setor em 2020,
destacando os que se dedicam às atividades operacionais, administrativas e de
zeladoria no Complexo do Anhembi, bem como o número de aposentadorias ocorrido
em 2020 e a previsão do número de aposentadorias a ocorrer em 2021;
A Área de Pessoas, está preparando as informações, e devemos enviar até o final da
semana.
4. Listagem de todos os contratos vigentes e celebrados pela SPTuris em 2020 contendo
o número do PA, o número do contrato, descrição do objeto, valor e empresa
contratados (pode ser em formato excel);
No Anexo 4, estão listados todos os contratos vigentes, informado pela Gerência de
Planejamento e Controle – GPC.
5. Listagem, nos mesmos moldes da do item anterior, de todos os contratos utilizados
pela SPTuris em medidas de combate à pandemia de Covid19 dentro e fora das
dependências da estatal destacando a modalidade licitatória adotada e os respectivos
valores empenhados, liquidados e pagos (pode ser em formato excel);
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Conforme solicitado, segue a relação de todas as contratações realizadas pela SPTuris,
mediante processos de licitação (Anexo 5) ou dispensa (Anexo 6), visando o combate à
pandemia de COVID-19, para os anos de 2020 e 2021.
6. Cópias dos seguintes relatórios 2020: Plano de Negócios, Central de Monitoramento
do Turismo e Planejamento Estratégico.
No Anexo 7, encontra-se o Plano de Negócios 2018-2020; e no Anexo 8 a Ata de
aprovação do mesmo pelo Conselho de Administração.
O relatório Central de Monitoramento do Turismo, referente ao ano de 2020 encontrase no Anexo 9.
Ao solicitar o Planejamento Estratégico, entendemos que refere-se ao CDI –
Compromisso de Desenvolvimento Institucional. No Anexo 10, segue a ata da reunião
da Junta Orçamentária-Financeira (JOF), realizada em 10/08/2018, onde ficou definida
a liberação da SPTuris da renovação do plano tático do CDI, para 2020, nos termos do
Art. 25 do Decreto nº 58.093/2018, diante da necessidade de se concentrar os esforços
da Diretoria e da equipe da SPTuris na operação de alienação do controle acionária da
Prefeitura de São Paulo.
Para o biênio 2021/2022; foi elaborado um novo CDI, que foi apresentado ao Conselho
de Administração em 17/12/2020; porém o CDI não contemplava a questão da
Concessão do Complexo do Anhembi, a qual o Conselho de Administração solicitou que
o CDI fosse revisto, para incluir essa questão (Anexo 11). Neste momento o CDI
encontra-se em revisão.
Ressaltamos que, devido à situação da pandemia, tais documentos serão
encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que
todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo
Turismo.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários.
Atenciosamente,

ROBERTO MIGUEL
Gerente da Auditoria Interna

SAR / Ofício AI Nº 010/2021
Pág. 3/3

Av. Olavo Fontoura 1209
São Paulo SP Brasil 02012-021
Fone 55 11 2226 0400

Ofício AI nº 011/2021
São Paulo, 18 de junho de 2021
Aos Senhores
GUILHERME MONTICELLI e MARCOS CARVALHO
Tribunal de Contas do Município
Av. Professor Ascendino Reis, 1130 – Vila Clementino
São Paulo/SP
* guilherme.monticelli@tcm.sp.gov.br / marcos.carvalho@tcm.sp.gov.br
Assunto: Requisição de Documentos nº 03/GCM/21
Senhores Auditores,
Considerando os termos da requisição em epígrafe, ficou pendente a resposta ao
item 3 da mesma. A seguir apresentamos as informações fornecidas pela Área de Pessoas
da São Paulo Turismo S.A. – SPTuris:
3. Parecer acerca do quadro trabalhista atual da estatal e histórico para os últimos
05 elencando o número de funcionários ativos em cada cargo e em cada setor em
2020, destacando os que se dedicam às atividades operacionais, administrativas e
de zeladoria no Complexo do Anhembi, bem como o número de aposentadorias
ocorrido em 2020 e a previsão do número de aposentadorias a ocorrer em 2021;
No Anexo A, estão as informações a cerca do quadro trabalhista da SPTuris.
Ressaltamos que, devido à situação da pandemia, tais documentos serão
encaminhados por meio eletrônico, no endereço supracitado. Porém, esclarecemos que
todos os documentos enviados estão à disposição deste Órgão, na Sede da São Paulo
Turismo.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários.
Atenciosamente,

ROBERTO MIGUEL
Gerente da Auditoria Interna
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