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1. Introdução

Tendo em vista as obrigações e atribuições do Conselho Fiscal previstas na Lei de Sociedades Anônimas,
no Estatuto da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo –
PRODAM – SP SA, e no Manual do Conselheiro Fiscal, nos moldes das melhores prá cas estabelecidas no
Manual do Conselheiro Fiscal 2021, em conformidade com Ofício nº 18/2022 - PRODAM/2022/SF - SEI
6017.2022/0005910-4, fica estabelecido o seguinte Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da Empresa de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM – SP SA para o ano de
2022-2023.

 

2. Pressupostos e Princípios

O presente plano de trabalho tem como pressuposta a ideia de que é necessária organização dos
trabalhos do Conselho Fiscal para que possam ser a ngidos os seus obje vos de adequada vigilância
sobre o patrimônio da empresa e ações da Administração.

 

Parte-se, igualmente, da constatação de que os assuntos são variados e que uma avaliação integral de
todos os tópicos tocantes à empresa é impossível no prazo de apenas um ano de mandato dos
Conselheiros.

 

Adota-se, finalmente, como pressuposto o fato de que a Administração da empresa é responsável pelos
esclarecimentos e entrega de informações demandadas pelos Conselheiros, no exercício de sua função.

 

Par ndo-se destes pressupostos, o Conselho Fiscal da empresa buscará maximizar a efe vidade da sua
atuação, selecionando procedimentos e assuntos que entenda mais relevantes, na forma jus ficada
neste plano de trabalho, para o exercício de adequada fiscalização, nos moldes das melhores prá cas
estabelecidas no Manual do Conselheiro Fiscal 2021, em conformidade com Ofício nº 18/2022 -
PRODAM/2022/SF - SEI 6017.2022/0005910-4.

 

Em sua atuação, o Conselho Fiscal atuará em conformidade com os seguintes princípios, sem exclusão de
outros que possam ser aplicáveis:

·  Proatividade;
·  Competência;
·  Transparência;
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·  Confidencialidade e discrição; e,
·  Aderência a boas práticas.

 
3. Cronograma
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4. Disposições Finais

 

Em razão da natureza dinâmica da en dade, o presente plano de trabalho pode vir a ser revisado, a
qualquer momento, por entendimento da unanimidade dos Conselheiros Fiscais da Empresa de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM – SP S/A, sempre
buscando a maior eficácia do trabalho de fiscalização das ações da Administração, no interesse dos
acionistas.

 

O Conselho Fiscal solicitará, a cada reunião, que a Administração apresente cópia de todas as cer dões
nega vas de débitos fazendários, solicitando esclarecimentos na impossibilidade de apresentação dos
documentos.

 

O Conselho Fiscal manterá tabela de “pendências”, na qual constem as solicitações realizadas por cada
Conselheiro Fiscal, com informação da reunião em que foi feita a solicitação, e status de atendimento
pela Administração da empresa.
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Por estarem integralmente de acordo com o con do, sendo aprovado por unanimidade entre os
conselheiros, conforme deliberação registrada na Ata da 642ª Reunião do Conselho de Fiscal de
27.07.2022, desta versão 1.0.

 
São Paulo, 27 de julho de 2022.

 
 

Luciano Felipe de Paula Capato
Presidente do Conselho

 
Alessandro de Aguiar Freitas

Conselheiro Titular
 

Jesus Pacheco Simões
Conselheiro Titular

 

Luciano Felipe de Paula Capato 
Conselheiro(a) Fiscal 
Em 13/09/2022, às 17:12.

Jesus Pacheco Simões 
Conselheiro(a) Fiscal 
Em 14/09/2022, às 09:20.

Alessandro de Aguiar Freitas 
Conselheiro(a) Fiscal 
Em 14/09/2022, às 14:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 070142836 e o código CRC 3A706D72.

Referência: Processo nº 7010.2020/0000729-6 SEI nº 070142836

Plano de Trabalho 070142836         SEI 7010.2020/0000729-6 / pg. 8


	Plano de Trabalho 070142836

