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SUBSTITUTIVO N.º AO PROJETO DE LEI N.º 559/06 
        Autoriza a constituição da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de 
Ativos – SPDA. 
        A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
        Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Companhia São Paulo de 
Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA, sociedade de economia mista, vinculada à 
Secretaria Municipal de Finanças, com sede e foro na Cidade de São Paulo, com prazo de 
duração indeterminado. 
        Art. 2º. A SPDA tem como objeto social auxiliar o Poder Executivo na promoção do 
desenvolvimento econômico e social da Cidade de São Paulo e na otimização do fluxo de 
recursos financeiros para o financiamento de projetos prioritários, bem como na 
administração do pagamento de dívidas do Município. 
        § 1º. Para a consecução do seu objeto social, a SPDA poderá firmar convênios ou 
contratos com órgãos e entidades da administração pública da União, do Estado e do 
Município de São Paulo para que realizem investimentos prioritários no Município de São 
Paulo. 
        § 2º. Os convênios e contratos a que se refere o parágrafo anterior serão precedidos 
de autorização legislativa específica. 
        Art. 3º. O capital social inicial da SPDA será de até R$ 200.000.000,00 (duzentos 
milhões de reais), representado por ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e 
poderá ser subscrito e integralizado pelo Município de São Paulo: 
        I - em moeda corrente nacional; 
        II - com bens de titularidade do Município de São Paulo; 
        III - em ações de emissão de companhias nas quais o Município detenha participação 
minoritária ou o controle acionário, limitada, nestas últimas, ao número de ações que 
assegurem, de forma direta ou indireta, a manutenção do controle acionário pelo Município. 
        Art. 4º. A SPDA será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria 
Executiva, a serem eleitos de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações. 
        Art. 5º. Para a consecução de seu objeto social, a SPDA não contratará pessoal 
próprio, contando com servidores da administração pública direta e indireta do Município de 
São Paulo afastados para esse fim. 
        § 1º. Os servidores afastados para exercer atividades na SPDA não poderão receber 
remuneração adicional, nem sofrerão prejuízo das vantagens a que façam jus na origem. 
        § 2º. A SPDA não poderá receber do Município recursos financeiros para pagamento de 
despesas com pessoal ou de custeio em geral. 
        § 3º. No caso dos servidores afastados para exercer atividades na SPDA, em regime de 
dedicação exclusiva, a sociedade reembolsará ao Município os valores pagos a título de 
remuneração aos referidos servidores. 
        Art. 7º. Caberá à Secretaria Municipal de Finanças auditar as atividades desenvolvidas 
pela SPDA, bem como estabelecer mecanismos de controle e registro de informações 
correlatas, e à Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, por intermédio da Procuradoria 
Geral do Município, prestar assessoria e consultoria jurídica à SPDA. 
        Art. 8º. Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada a praticar todos os atos 
necessários ao cumprimento desta lei, ouvida a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. 
        Art. 9º. Fica o Executivo autorizado a abrir crédito especial até o limite de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), destinado à cobertura das despesas necessárias à 
constituição e instalação da SPDA, inclusive para subscrição inicial em dinheiro. 
        Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
        Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



 2
 

 
spl0559-2006.doc 

        Ver. Francisco Chagas 
        Líder da Bancada do PT” 
 


