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TRTBUNAL DE coNTAS Do ESTADo DE sÃo PAULo
Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadini

São Paulo, 10 de dezembro de 2018

Ofício GC-ARC n"6\ 12018
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Excelentíssimo Presidente,
Conselheiro, DR RENATO MARTINS COSIA

Cumprimentando Vossa Excelência, sirvo-me
do presente para transmitir a e. Presidência, a notícia veiculada na internet

(Globonews) nesta data (conforme anexo), afirmativa de que há um impasse qptre

a Prefeitura do Município de São Paulo e o DER - DEPARTAMENTO DE

ESTRADAS DE RODAGEM, sobre a posse do Viaduto da Marginal Pinheiros que

em novembro p.p. cedeu, por problemas estruturais, causando enormes

transtornos à população.

Entendo, Senhor Presidente, e sugiro que se

requisite da Direção do DER, confirmação do quanto ali divulgado, e com a

resposta oferecida, com a documentação comprobatória do quanto vier a afirmar,

haja da fiscalização deste Tribunal, análise e manifestação.

Considero de interesse que o DER confirme:

a) A existência do documento referido na notícia, de que em abril de 2012,

teria a Prefeitura de São Paulo, comunicado ao DER ter vistoriado o

Viaduto e constatado anomalias;

b) Se desde 1997 há, como ali consta, processo de transferência da posse do

referido Viaduto;

c) Ser do DER a propriedade daquele Viaduto, como ali se afirma;
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d) A existência do ofício noticiado, que em 2013 teria sido enviado pela

Prefeitura ao DER, solicitando a transferência daquele equipamento para
possibilitar sua inclusão no "Programa de Recuperação de Obras" da
Prefeitura;

e) A existência das 3 pendências, ali descritas, para efetivar a transferência,
quais sejam: o recebimento do projeto original; o documento com as
memorias de cálculo estrutural; e, outros documentos pertinentes;

f) A existência do documento de agosto de 2018 enviado pelo DER à

Prefeitura de São Paulo, afirmativo de inspeção visual que teria sido
realizada e da qual teriam sido constatadas anomalias, como: dilatação,
fissura nos pilares e concrefo desgastado com armadura exposfas.

A notícia, como se observa, Senhor Presidente,
informa números dos ofícios que dariam suporte às afirmaçöes: em 1997, ofício no

725/SVP/97, da extinta Secretaria de Vias Públicas (hoje SIURB), com o qual

solicita ao DER a definição de responsabilidade para a realização de ações
preventivas nas pontes e viadutos do DER construídos no Município de São
Paulo.

Tal afirmativa, se verdadeira, exigirá, da Direção
do DER que informe, a este Tribunal, quantos e quais são os equipamentos
construídos no Município de São Paulo, e qual a situação de cada um, quanto à

responsabilidade pela manutenção.

' Esta, Senhor Presidente, a proposta que ora
faço, permitindo-me propor que as informações sejam prestadas no prazo de até
5 dias, o qual tenho por suficiente, dado ser assunto que vem sendo tratado neste
momento naquela Autarquia.

Renovo, por oportuno, protestos de estima e

consideração.
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SAO PAULO

Impasse de mais de 20 anos impede manutenção de viaduto
que cedeu em sP
Documentos obtidos com exclusividade pela Globonews mostråm imbróglio entre a Prefeitura e o DER, do governo
do estado.

Por Gabriel Prado, GloboNews - São Paulo

1O/12|2O1AO7hO5. Atuâlizâdo há 6 horas

Prefeiturä de SP e DER sabiam de problemas em viaduto há seis anos
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Documentos obtidos com exclusividade pela Globonews mostram um impasse desde 1997 entre a Prefeitura de São

Paulo e o Departamento de Estradas DE Rodagem (DER), do governo do estado, sobre a posse do viaduto que cedeu
em novembro na capital. O imbróglio sobre a responsabilidade da via impediu a manutenção do local por mais de

20 anos.

Além disso, desde 201 2 os dois órgãos sabiam que o viaduto estava com a estrutura comprometida e não houve

nenhuma decisão para se iniciar obras de recuperação, Um documento da Secretaria Municipal de lnfraestrutura
Urbana e Obras (SIURB) enviado para o DER diz que a pasta fez uma vistoria em abril de2012 e constatou "a existência

de anomalias que suscitam dúvidas quanto a sua integridade estrutural".

Técnìcos trabalham para reerguer o viaduto que cedeu na lvlartinal P¡nheiros, em 5ão Pãulo, nã manhã de sábado (1') - Foto: Ronaldo Silvä/Futura Press/Estadão
conteúdo

No mesmo documento, verifica-se que desde 1997 existe um processo de transferência da posse do viaduto, e é essa

transferência que define a responsabilidade sobre a via, que ainda hoje é de propriedade do DER.

No ano seguinte, em 2013, em um novo ofício, a prefeitura volta a solicitar ao DER a transferência do equipamento

viário para incluir o viaduto no "Programa de Recuperação de Obras". A engenheira Adriana Biazzi, da SIURB, diz que

ainda existem 3 pendências para concluir a transferência: o recebimento do projeto original, o documento com as

memórias de cálculo estrutural e outros documentos pertinentes,

Apenas em agosto de 201 8, o DER encaminha um documento à prefeitura, e diz que, depois de uma inspeção visual,

constatou as seguintes anomalias: dilatação, fissura nos pilares e concreto desgastado com armaduras expostas. No

documento, o órgão insiste que a responsabilidade de manutenção e fiscalização do viaduto é da prefeitura, mesmo

ainda sendo proprietário da obra.

-,f
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estrutural nas pontes e viadutos do DER'

"O viaduto denominado T5 integra o patrimônio do DER e nunca foi transferido formalmente ao município de São

Paulo, A prefeitura não executa no viaduto obras de recuperação estrutural, faz apenas serviços de manutenção e

conservação como fresagem, recapeamento e zeladoria", diz a nota,

A administração municipal esclarece ainda que "quando a SIURB enviou ao DER, em2012, pedido para execução de

obras, foi esclarecido (ofício no 437/SIURB-G/2OI2) que o viaduto não foi transferido à Prefejtura e que o DER deveria

executar as obras de manutenção estrutural. No ano seguinte, por meio do ofício 056/0BRAS 212013, a secretaria

solicitou mais uma vez que o DER apresentasse a documentação necessária para que 18 OAE fossem transferidas

para o patrimônio da Prefeitura. Já em 1997, a extinta Secretaria de Vias Públicas, hoje SIURB, encaminhou ofício ao

DER (nó 726/SVP/97), pedindo a definição de responsabilidade para realização de ações preventivas nas pontes e

viadutos do DER construídos no município de São Paulo",

Por sua vez, o DER informou que "que não reconhece como sendo de sua jurisdição qualquer operação relacionada

ao viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros, Desde sua inauguração, em 1978, o viário onde a obra está localizada é

operado, mantido e fiscalizado pelo Município. Também cabe ao operador qualquer decisão técnica a respeito do t
trânsito, como interdições e suas respectivas liberações, assim como eventuais obras de recuperação".

Veja como ficou a pärte debaixo da estrutura do viaduto que cedeu na lvlarginal Pinheiros - Foto: Arquivo pessoal
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Acidente

Um viaduto da pista expressa da Marginal Pinheiros, a 500 metros da Ponte doJaguaré, Zona Oeste de São Paulo,

cedeu cerca de dois metros no dia 15 de novembro. No momento da ruptura do elevado, por volta de 3h30, poucos

motoristas trafegavam pela via, Um deles teve escoriações leves e cinco carros ficaram danifìcados. O viaduto passa

por cima da linha 9-Esmeralda, que chegou a ter a circulação interrompida,

O viaduto é uma importante via para o motorista acessar a Marginal Tietê e a Rodovia Castello Branco. Depois

do acidente, a pista expressa da Marginal Pinheiros chegou a ter 20 km de interdição. A CET vem liberando, aos

poucos, trechos da via.

No dia 2 de dezembro, a Prefeitura de São Paulo concluiu o processo de elevação da estrutura e descartou a

possibilidade de demolir o viaduto.

A cidade sentiu o aumento do trânsito com as interdições, e o volume de congestionamento na capital aumentou até

250/o no horário de pico da manhã,

@ Documentos mostram que Prefeitura e DER sab¡am de falhas estruturais em viaduto que cedeu

Documentos mostram que Prefeitura e DER sabiam de falhas estruturais em v¡aduto que cedeu

l

VIADUTO CEDE NA MARGINAL PINHEIROS

Viaduto da pista expressa da Marginal Pinheiros cede

Viaduto é importante via para acessar Tietê e Castello

'Senti o carro voar', diz motorista que passava pelo viaduto

Estrutura de viaduto será escorada e não há prazo para liberação
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXPEDIENTE: OFICIO GC-ARC No 69/2018

INTERESSADO: CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

ASSUNTO: APRESENTA PROPOSTA DE OFICIAMENTO A

SUPERINTENDÊNCIA DO DER.SP REQUISITANDO

INFORMAÇöES RELATIVAS AO VIADUTO DA

MARGINAL PINHEIROS QUE CEDEU EM NOVEMBRO

P.P., BEM COMO QUANTOS E QUAIS SÃO AS

PONTES E ' VIADUTOS CONSTRUÍOOS PELA

AUTARQUTA NO MUNICÍPIO DE SÃO pnUlo.

De ordem do Senhor Presidente, oficie-se na fqrma

proposta pelo eminente Conselheiro Antonio Roque Citadini.

GP, em 10 de d mbro de 2018.

OLAVO SI A JÚNIOR
Chefe de binete

((

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP: 01017-906 - PABX: 3292-3266
INTERNET: www.tce. sp. sov.br - E-MAIL: sþ@tce.sp. sov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
GABINETE DA PREsIDÊrucTe

São Paulo, 11 de dezembro de 2018.

Ofício GP no 4650/2018
Presidência

Senhor Superintendente

ìé

trffiwï,m,

Para que este Tribunal possa avaliar
eventual exercício de sua competência e acolhendo proposta do E.
Conselheiro Antonio Roque Citadini, apresentada a partir de notícia
yeiculada pela Globonews afirmando da existência de impasse entre a
Prefeitura do Município de São Paulo e esse Departamento sobre a
posse do Viaduto Marginal Pinheiros, consubstanciada no ofício GC-
ARC ¡o 69/LB que segue por cópia, endosso as solicitações de
confirmações e esclarecimentos dele constantes relacionados ab
equipamento mencionado, bem como aos demais construídos pela
Autarquia nesse Município.

Para esse atendimento, fixo o prazo de 5
(cinco) dias a contar do recebimento do presente, devendo as
informações serem prestadas diretamente a esta Presidência.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Senhoria meus protestos de consideração.

RENATO MARTINS CO
Preside SUP

o
õNrúd
Ê$-dN
al
@d
dNo
od!r
ÊNo$
¡n(úr
!m.do
On

OO
t'ìo.iu.õ.d \ogU

(o
lrO
DoÉ¡oOU
iofBÐ
.i 0)
orË.dJ
!Uoo

'd3\oll
Ø"Q
oilJo

t¡
orld ÊÀ(}0
Ê
OOÐU
,QrJ
o
rúF

3o\
o..ÐP{ÉÐoÐ
JuÉ
o0Jrj

rd()d
!rú
@N
0).i
'õd

rú
o0J

ìd llurl lrõ c.).¡n¡
¡d CJ

0)
4rJ

1 1 t}tl" ?$\$

TRA $Ilustríssimo Senhor Doutor
RAPHAEL DO AMARAL CAMPOS JÚNIOR
Superintendente do DER - Departamento de Estrad
SAO PAULO - SP
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ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana,315 - Centro - SP - CEP 0101 7-906 - PABX (1'l) 3292-3266

INTERNET: www.tce.sp.oov.br
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CERTIDÃO

Certifico, eu, Rafael Rodrigues, Agente da Fiscalizaçáo - Administração, abaixo
assinado, que conforme designação superior, em llll2l20l8, dirigi-me à Avenida do

Estado, 777,5ão Paulo, SP, onde frzaentregupara Sr. Terezinhana Superintendência,
do original da carta de oficio e anexos cuja cópia se vê no anverso desta, destinados ao

Senhor Raphael do Amaral Campos Júnior, Superintendente do Departamento de

Estradas de Rodagem. O referido é verdade e dou fé.

São Paulo, 11 de dezembro de 2018.

,MW
Rafael Rodrigues

Agente dø Fiscølìzøção - Adminßtração
Møtrícula 5296

I
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SECRETARIA DE LOG|STICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDENCIA

São Paulo, 14 de dezembro de 2018
OFC.DER/TC-042

Refl: Oficio GP no 465012018
Oficio GC-ARC n" 6912018
Informações sobre o Viaduto da Marginal Pinheiros

Excelentlssimo Senhor Presidente

Em face do ofício referenciàdo, embasado em notícia veiculada pela

Globonews afirmando impasse entre a Prefeitura do Município de São Paulo g este

Departamento quanto à posse do Viaduio sobre linha férrea na Marginal Pinheiroso bem

como aos demais construídos pela Autarquia neste Municlpio, passamos a aduzir:

Preliminarmente, imperioso narrar que a SP 015 foi implantada

almejando ligar o trecho compreendido entre a ponte da Via Anhanguera até a zona sul da

cidade de São Paulo (ponte Morumbi).

Com.a crescente e contlnua urbanizaçäo em seu entorno, iniciada

desde a sua construção, houv.e a necessidade de adequar o trânsito urbano dessas vias ao

segmento da SP 015 e, de acordo com a sua competência, conforme determina o

ordenamento jurfdico, a Prefeitura local realizou as adequações.

, 
Todavia, essas alterações chegaram à tamanha proporção que

transpuseram o traçado original da citada SP 015, que há mais de 40 anos é tnatada como

vias marginais, cuja denominaçåo é Marginal Tietê e Marginal Pinheiros, portanto, perdeu

totalmente suas caracterlsticas rodoviárias.

Destarte, mister se faz ressaltar que toda ampliação retro citada

ocorreu de forma paulatina e natural às expensas e responsabilidade do Município de São

Paulo, como amplamente é sabido, bem como a conseryação, operação, fiscalizaçäo,

ampliação e prolongamento, inclusive as emissões de Autorizações Especiais de Trânsito

de Caminhões - AETs.

,lC
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SECRETARIA DE LOGíSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDENCIA

ll

Quanto aos questionamentos formulados explanamos :

a) A existência do documento referido na notlcia, de que, em abril de 2012, teria a

Prefeitura de São Paulo comunicado ao DER ter vistoriado o Viaduto e constatado

anomalias;

R.: É sabido que em 2012 técnicos da Prefeitura realizwart vistoria e este

Departamento se manifestou quanto à necessfuia intervenç€lo na referida OAE,

tendo em vista sua importância no sistema viário municipal.

b) Se, desde 1997, há, como consta, processo de transferência da posse do referido

Viaduto;

R.: A posse é exercida pela Prefeitura há mais de 40 anos e houve várias tratativas

na tentativa de formalizar a transferência do segmento onde o viaduto está

' inserido, sem, contudo, alcançar sua conclusão, como exemplo o OFC-SUP/EXT-

600 -04 I 09 / 97 (cópia anexa).

c) Ser do DER a propriedade daquele Viaduto, como se afirma;

R: O DER que implantou todo o segmento da SP 015, portanto, a titularidade

inclui todo o segmento, pista, sistema de drenagem è obras de arte, mas reiteramos

euo, há mais de 30 anos, a Prefeitura local vem operando, fiscalizando e

conservando todo o segmento em que o viaduto em comento está inserido.

d) A existência do oficio noticiado, que em 2013, teria sido enviado pela Prefeitura ao

DER, solicitando a 'transferência daquele equipamento para possibilitar sua

inclusão no o'Programa de Recuperação de Obras" da Prefeitura;

R: Acusamos o recebimento do Ofício n" 0417/SIURB, em 2014, através do qual

foi encaminhado o Memorando no 029/OBRAS-G/2014, visando à manifestação

quanto a reparos no viaduto sobre a rede ferroviária na Marginal Pinheiros, no

Parque Vila Lobos, para o qual, na época do atendimento, enviamos o ofício no

OFC-SUP/EXT-1056 (cópia anexa), aduzindo todos os entendimentos

apresentados no introito do presente e conclulmos que "entendemos não ser

responsabilidade do DER/SP os serviços de manutenção/recuperação e reþrço

solicitados pela Municipalidade, lembrando que, quando da oconência de

problemas na Ponte dos Remédios, os custos para sua recuperação foram

assumidos pela Prefeitura de São Paulo", entendimento este que se mantém

inalterado.

I
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SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDENCIA

e) A existência das 3 pendências, ali descritas, para efetivar a transferência, quais

sejam: o recebimento do projeto original; o documento com as memórias de

cálculo estrutural; e outros documentos pertinentes;

R: Foi inaugurado, em 2017, o novo processo específico visando formalizar a

transferência da SP 015 à Prefeitura, através do qual será encaminhada toda a

documentação pertinente, contudo, essas näo impedem que a municipalidade

continue exercendo a posse de forma integral, operando, como já vem fazendo,

fiscalizando e conservando todo o segmentoo inclusive os viadutos.

f) A existência do documento de agosto de 2018 enviado pelo DER à Prefeitura de

São Paulo, afirmativo de inspeção visual que teria sido realizada e da qual teriam

sido constatadas anomalias, como: dilatação, fissura nos pilares e concreto

' desgastado com armadura expostas;

R: Em agosto do corrente ano, encaminhamos o OFC-SUP/EXT-775-01/0812018,

(cópia anexa) relatando o resultado da inspeção visual rcalizada po{ este

Departamento, constatando as anomalias descritas (dilatação nos apoios, fissuras

nas cabeças de alguns pilares e concreto desgasta{o com armadura expostas) e,

ressaltando que aquela Prefeitura "opera, fiscalizø e realiza a manutenção da via,

inclusíve estando em andamento o processo de transferência da SP 015 do DER à

Prefeitura, solicitamos providêncías da SIURB no sentido de interferir na citada

OAE de forma que'a Ínesma tenha as adequadas condições de segurança".

Valemo-nos do ensejo para apresentar-lhe protestos de elevada

consideração

RESPONDENDO EXPEDIENTE DA

Exmo. Sr.
RENATO MARTINS COSTA
DD. Presidente
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo
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{Ìunr¡:r* *trs*rv*t qtir cü1ll il cJ"****tlte

än rnetr*pûlitana e c*rn as all*r*çð*s v*rif i*ada:; e¡tt

*d*vias * påËsãråïr11 e t*r c¡:r¿lif.er d* vixs urb,*rt¡:*

ile*s* rrruct*. ern frrttçä* rlll au¡n*lraû *fintínuo eIo vulu¡nc rle lriif"ego *

tr¿r¡r.sf"çr:¡raçif* ei* *ruas f"in*lidndeË, a tr)r*f*itu¡* cl* Munieí¡:i* cl* Síio

llau lq¡. alravds da il*rrp*nlriå clc *:ng*nharia. rir i"ráf *ç* {Clil"}, d*

[-]rp*rt*rrrc¡rtn de {Jp*r¿rçÕes dn,ïisten:ä Vi*ric (I}Ít\r) e cla.ïec¡*taria de

{,}h¡';ts" f}ír*iãr}* a a*su¡¡lir, t¡:* rrlai-s el* li} (cJee} *r1*;*, Í} ttt*:ruterçläu.
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Exr f*c* clo expasto, é nr!st*r que se f*rrnaliae a

trrrnsleråncia clos r,:ferìclos tre*hnx clas rnarginai$ &o Mtrnicipia efe .Çäo

Fntl*. visto que (16 f¿rt* vêem sendç üonservådû$, {rrl}pliar{os ç ei¡:*lados

pelas ¡iens órgíl*s rrruliicÍpais. Ne*se sentido estâ "4utarquia
enc¡r1Ìi¡lh:rrá å Früfsitura in$trumentÕ$ *le *aráter leg*I, valtados ã,

c{}nìf ¿}t Í hi }i¿ar a c¡uestãn.

,4a ensejc,- a¡::'e$e*líllÌ1os ¿r Vossa üxcclência

n$-ssü$ prü¿estû$ ¡le *levada co¡tsideração e estin:*.
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Pr*feifura rin üidadr¿ ¿i¿¡ $år: Ilar-llç¡

$cnlror Sæcret*rrio,

Cunr¡:rínrentanrcs Vossa $enholia cordifrlm*nts ê lazetnüs
relferêr:cla ao r¡indr"rtç¡ k:ralizadc na åP û1S, Vin Pro{es"ççr $inläo F*iguenboim, ¡li*fm
*xpr{?$$* d* h{arçinn:[ Finheiroç, $*hrÕ *s trilh*s cia üËThlÎ, pn:xírn* å p*nl* Jalçuard.

Sobre ü iåssuntü, informanrr:$ que *$te nepärT*n'lento rçalizciu nnva
inçpeçãa vi*uaf nr: rcferido viadulo e ob*etv*u *s seguintes an*¡nalías;

." excenlri*idade n** erB*io.t cnm junt*s de dilalaçå*;
. * fissura$ na$ cabeças rle alguns pilarel*; e

n tr¡ncl*fu desaçr*ç;leJc e arm¿¡dur*s expa*tas.

l\pe*ar rias anr:nraliss r:ã.o terem apre*enlaeJo *vcluçåo *igriific*tila
*rn rë[êq:åo å vistoria r*;llizada 1:or técrric*s dessa $ecretaria *nt jufho 4e 2012, ç
DIR rcr'¡sidæra ner:e$súriä a irå*ruençä* n* referid* Obra de Ade Ëspeciaf - üAl:
tçnd* e¡rr vistm sua in:¡:r:*;år"lcia n* sic,tenla vi;årio murticipal:

Consideralrdo qu* a Prçf*itura dæ cidade de $ar: Isaulo operã,
fi*c{rlixa e re*fi¿* * ma¡rutença* da via, in*lu*ivft estürrd* er:r *ndam*nt* o FrÕçs$$ü
d* tr*nçfsrån*ix cia SF ü1S do üffË å Prefeitura, *çli*Ítsnr** $ir*virlências da SlUftä'
no $üntido rIe intervir rra cilaeja üÅ[ de fornra quê ü mesrna tenha as adequada*
*ondiçñcs de st*guxlnça 

"

A,tencicsnrnent*,

å

;o'-.1 ?" *.¡j.*r,r.,, i.r'.t,{
| Ìaùqy i;"rq' t f.ii -å r: ;
't

xf{"so nApúAFL ha RrvlnnÄL tÂfvlFos JtiFIlüR
$UPHRINTHf'lPËNTË

ilmo. $snl'lcr
Sccret¿*ri*r Vit*r Ály
S*crctmråa ds X¡"¡fra-ä*trufura lJrbana * #brx¡t
Frefeitur; da *íelado *is $ås Peulc
Åv. $ê¿t "ieå*, ,å7* * Ë2ô s¡rd*r
$å* $*a¡*!¿l * SP
cñp,01û35.ç01
q&rr*;ri
1 ..i
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TRIBUNAT DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PNUIO.

ASSUNTO INFoRMAçöTS SOLICITADAS AO DEPARTAMENTO DE

ESTRADAS DE RODAGEM (DER-SP), SOBRE POSSE

DO VIADUTO MARGINAL PINHEIROS E OUTROS.

De ordem do Senhor Presidente, à DE para autuar

proCesso com o assunto acima referenciado.

Após, encaminhem-se os autos formados à SDG para

a manifestação que merecer.

G.P., 17 de de bro de 2018,

OLAVO SI A JÚNIOR
Chefe Gabinete

Epc.

ENDEREÇO: Av. Rangef Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906

PABX 3292-3525 INTERNET: www.tce. sp. gov.br



À soc

os presentes autos.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TC-12703t026n8
fl.20

prf

Cumprida ä r. determinação de fl. 19, autuamos

DE-3, em 18 de dezembro de 2018. I

tæ"tffihhÞ*'ffiui,
Chefe Técnica da Fiscalizaçâo Substituta
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TRTBUNAL DE coNTAs Do EsrADo DE sÃo pluLo
SECRETARIA-DIRETORIA G ERAL

Exp. TC-127 03 / 026./ 1,8

27

EXPEDTENTE: Tc-L2103/026/L8

INTERESSADO: TRIBT'NAJ, DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

ASSTINTO: INFORT'fAçõES SOLTCITADAS AO DEPARTAI4ENTO DE

ESTRADAS DE RODAGEM (DER), SOBRE POSSE DO

VIADUTO MARGINAL PTNHEIROS E OUTROS.

Senhor Presidente

e viaduro s .å i' .o.to"rîirt::äï "tî:::::,o::o:i:':manut.enção permanentes .
I

AIiás, autoridades municipais
anunciaram publj-camente contratação de serviços
emergenciais destinados a mais de uma centena
dessas obras sem identificá-l-as se pertencentes ao
acervo municipal ou estadual. E acho que por uma

única razão.

Se j a quem f or que t.enha const.ruido
tais pontes e viadutos, a verdade é que tais
equipamentos, indiscutivelmente, estão
incorporados, de f ato ¡ do patrimônio mun j-cipal .

Afinal, vê-se dos esclarecimentos
prestados pelo Departamento de Estradas de Rodagem
que o equipamento sinistrado foi erguido quando a

atual Marginal Pinheiros era a SP-015, ou seja,
estrada que virou avenj-da.

D j- s so re sulta que só há uma

providência a ser determinada aos responsáveis
pela área estadual, qual seja I a imediata
ultimação da transferência de direito, da antiga

. t -._,

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestanaf 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 PABX 3292-3266
INTERNET : www. tce . sp, gov, br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA.DI RETORIA GERAL

Exp. TC-I2103 / 026./ 18

SP-015 do Departamento de Estradas de Rodagem à
Prefeitura Fls. 18, in fine.

Por f j-m, val-e re s saltar que as
providências e custos de manutenÇão, recuperação e

ref orÇo desses equj-pamentos tem sido de
responsabilidade da Prefej-tura do Município de São
Paulo Fl-s. 11 .

SDG, 19 de dezembro

sÉnoro I

2OIB .

ROSSI I

SECRET O-DI GERAT

SCR/cmo

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 PAPX 3292-3266
INTERNET : www. tce. sp, gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência

ExPEDIENTE: TC-I2703/026/LB.

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PNUIO.

ASSUNTO: INFORMAçöTS SOLICITADAS AO DEPARTAMENTO DE
DOESTRADAS DE RODAGEM (DER), SOBRE POSSE

VIADUTO MARGINAL PINHEIROS E OUTROS.

Como expõe SDG em sua ma n¡festação de fls,

2t/22, autoridades munic¡pa¡s assum¡ram. publicamente a

contratação de serviços emergenc¡ais destinados a diversas obras,

sem' identificá-las se pertencentes ao acervo municipal ou

estadual, entre elas a do viaduto da Marginal P¡nheiros.

Das informações prestadas pelo DER colhe-se

que a posse dos equipamentos construídos pela Autarquia no

Município de São Paulo, a princípio necessários à malha rodoviária,

diante da urbanização da cidade tomou proporções que

transpuseram o traçado original da rodovia, passando à

responsabilidade do Mu.nicípio todas as necessárias intervenções.

Contudo, tudo isso se deu sem q ua lq uer

Município pela posse etransferência dominial, respondendo

conservação do equipamento e o

segmento rodoviário.

DER pela implantação do

Diante disso, a situação gerada impõe a

formalização dos instrumentos necessários a que se efetive a

transferência do domínio de todos os próprios em situaçõ

Endereço: Avenida Rangel Pestana, ns 315 - Anexo I - 6e andar - São Paulo - Centro - Cep. 0

o

PABX: 3292-3266-INTERNET: WWW.tce.sp.sov.br E-MAIL

CS

7-906

mo
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência

a do viaduto da Marginal Pinheiros, perm¡t¡ndo ass¡m gu€, no

resguardo do interesse público, possam estar bem definidas as

responsabilidades por suas administração, operaÇão, conservação

e fiscalização.

Oficie-se ao DER,

para cumprimento.

com cópia deste despacho,

GP, 17 dejanelro de 2019.

NS COSTA

DENTE

Endereço: Avenida Rangel Pestana, ne 315 - Anexo I - 6e andar - São Paulo - Centro - Cep. 01017-906
PABX:3292-3266 - INTERNET: WWW,tce.sp.sov.br E-MAIL: Presidencia@tce.sp.eov.br
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TRTBUNAL DE CONTAS DO ESTAD9 DE SÃO PAULO
GABINETE DA PRESIDÊruCTN

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.

Ofício GP no 7212019
TC-L2703/026/LB

Sen hor Su peri ntendente

Encaminho a Vossa Senhoria despacho que
exarei nos autos em epígrafe, para cumprimento e aS demais
providências que entender cabíveis.

consideração.
Apresento protestos de estima e

NS COSTA
ente

Ilustríssimo Senhor Doutor
RAPHAEL DO AMARAL CAMPOS ]ÚNIOR
Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem - DER

sÃo paulo - sP

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana,315 - Centro - sP - cEP 01017-90ô - PABX (1 1) 3292'3266

INTERNET: www.tce.sP.qov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABTNETE DA PREsTDÊncrn

São Paulo, 18 de janeiro de 2019.

Ofíci GP no 72/20L9
TC-t2703/026/LB

Senhor Su Perintendente

Encaminho a Vossa Senhoria despacho que

eixarei nos autos em epígrafe, para cumprimento e aS demais
providências que entender cabíveis.

Apresento Protestos de estima r e

consideração.

RE NS COSTA
ente

Le
c&

Ilustríssimo Senhor Doutor
RAPHAEL DO AMARAL CAMPOS JUNIOR

Superintendente do Departamento de Estr
sÃo pnulo - sP

r,

J
,.,,/ 7

adas de Rodagem - DER

N
12

A/
tf

oo"*o

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana,315 - Centro - sP - cEP 01017-906 - PABX (11)3292-3266

INTERNET: www.tce.sP.qov.br



ÏRIBUNAL DE cCINTAS Do ESTADo DE sÃo pnulo
Gabinete da presidência .

''

EXPEDIENTE: TC-12703/026/LB.

INTERESSADO:

ASSUNTOT

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PNUIO.

INFORMAçöTS SOLICITADAS AO DEPARTAMENTO
ESTRADAS DE RODAGEM (DER), SOBRE POSSE
VIADUTO MARGINAL PINHEIROS E OUTROS.

DE
DO

.i '

2L/22, autoridades munic¡pa¡s assumiram. publicamente a

contratação de serviços emergenciais destinados a diversas obras,
sem identificá-las se pertencentes ao acervo municipal ou

estadual, entre elas a do viaduto da Marginal pinheiros.

Das informações prestadas pelo DER colhe-se
que a posse dos equipamentos construídos pela Autarquia no

Município de São Paulo, a princípio necessários à malha rodoviária,

diante da urbanização da cidade tomou proporções que

transpuseram o traçado original da rodovia, passando à

responsabilidade do Mu.nicípio todas as necessárias intervenções.

Contudo, tudo isso se deu sem qualquer

transferência dominial, respondendo o Município pela posse e
conservação do equipamento e o DER pela implantação do

segmento rodoviário.

Diante disso, a situação gerada impõe a

formalização dos instrumentos necessários a que se efetive a

transferência do domínio de todos os próprios em situaçoes mo

Endereço: Avenida Rangel Pestana, ns 315 - Anexo I - 6s andar - Sã

PABX: 3292-3266 -INTERNET: WWW,tce,sp.sov.br E-MAtL
o Paulo - Centro - Cep. 0 7-906



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Gabinete da presidência

a do viaduto da Marginal pinheiros, perm¡t¡ndo ass¡m Qu€, no
resguardo do interesse público, possam estar bem definidas as

responsabilidades por suas administração, operaÇão, conservação
e fiscalização,

Oficie-se ao

para cumprimento.

DER, com cópia deste despacho,

GP, 17 dejaneiro de 20L9.

RENAT NS COSTA

ENTE

l
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CERTIDÃO

Certifico, eu, João Antonio Pereira, Auxiliar Técnico da Fiscalizaçäo, abaixo assinado,

que conforme designação superior, em0110212019, dirigi-me aAv. Do Estado,777,São
Paulo, SP, onde frz a entrega do original da carta de ofício e anexos, cuja cópia se vê no

anverso desta, ao Sr. Milton Magalhães Costa, Chefe de Gabinete, destinada ao

Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem. O referido é verdade e dou
fé.
São Paulo, 01 de fevereiro de2019.

A dø Fßcalização
Matrículø 4751

l



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cartório da Presidência do Conselheiro Dr. Antonio Roque Citadini

Cumpridas as providências a cargo deste

o presente expediente 'ao Gabinete daCartório, encaminhem-se

Presidência

/smt.

CPRESI. ARC, em 5 de fevereiro de 2019.

S ponl
vel pelo Cartório

t

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana,315 - PrédioAnexo - Cenho- SP- CEP01017-906
P ABX3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br


