
COMITÊ DE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO  

DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014 

 

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril do ano de dois mil e treze (2013), às 

11h30, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento 

e Gestão, Viaduto do Chá, nº 15, 9º andar, Centro da cidade de São Paulo, 

reuniram-se os membros do Comitê de Construção do Estádio da Copa do 

Mundo de Futebol de 2014, criado pela Lei nº. 15.413, de 20 de julho de 2011, 

regulamentado pelo Decreto nº. 52.871, de 22 de dezembro de 2011, sob a 

presidência do Senhor Secretário Municipal do Trabalho e do 

Empreendedorismo, Eliseu Gabriel de Pieri.  

Estiveram presentes: o Senhor Secretário do Governo Municipal, Antonio 

Donato Madormo – Membro; o Senhor Secretário Municipal de Finanças e 

Desenvolvimento Econômico, Marcos de Barros Cruz – Membro; o Senhor 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fernando de Mello Franco – 

Membro; a Senhora Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Leda Maria Paulani – Membro; o Senhor Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos, Luis Fernando Massonetto – Membro.  

O Senhor Presidente abriu os trabalho indicando a mim, José Alexandre 

Sanches, para secretariar a reunião e esclarecendo que sua convocação teve por 

objetivo unicamente retificar o Anexo I da Deliberação no 1/2013, aprovada na 

2ª Reunião Ordinária deste Comitê, realizada em 4 de abril de 2013, que passa a 

ter, em atenção às disposições da Lei nº 15.413/2011, a redação constante do 

Anexo à presente, que foi lido e aprovado por todos.  

Não havendo nada mais a ser tratado, deu-se por encerrada a presente reunião 

e eu, José Alexandre Sanches, designado para secretariar esta reunião, lavro a 

presente ata, que vai por mim assinada e, que submeto a aprovação e assinatura 

de todos os membros presentes na 5ª Reunião Extraordinária do Comitê de 

Construção do Estádio da Copa do Mundo de Futebol de 2014. 



 

ANEXO À ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 

2014 

 

DELIBERAÇÃO N° 1/2013 

ANEXO I 

PREFEITURA DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO 

TRABALHO – SEMTE 

 

CERTIFICADO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID 

CID: (número de série)/ (número unitário) D.O.M. - Data: [xx]/[xx]/[xx] 

Número do Processo: [xxx] Data de Emissão: [xx]/[xx]/[xx] 

Número e data do empenho: [xxxx/xxx] Data de Validade: [xx]/[xx]/[xx] 

TITULAR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CNPJ/CPF 

 

Por meio do presente CERTIFICADO DE INCENTIVO AO 

DESENVOLVIMENTO - CID, emitido pelo Município de São Paulo - PMSP na 

data supra referida, com base na Lei 15.413, de 20 de julho de 2011, no Decreto 

52.871, de 22 de dezembro de 2011 e na Deliberação n° 1/2013 de 4 de abril de 

2013 do Comitê de Construção do Estádio da Copa do Mundo de Futebol de 

2014 ("Comitê"), é conferido ao investidor ou aos endossatários ou cessionários à 

sua ordem, incentivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), passível de 

fruição a partir da emissão pelo Comitê do Termo de Conclusão do 

Investimento e de Liberação do Uso do CID a ser emitido em 

conformidade com o previsto no regramento disposto no verso deste 

Certificado de Incentivo ao Desenvolvimento. 

O presente Certificado de Incentivo ao Desenvolvimento poderá ser 

utilizado, mediante requerimento à PMSP, segundo o procedimento 

descrito na Deliberação n° 1/2013 de 4 de abril de 2013 do Comitê, para o 



fim de pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 

ou do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, devidos ao Município 

de São Paulo pelo Investidor ou pelo cessionário titular deste certificado, 

excluído o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS retido na 

fonte. A utilização do presente CID fica condicionada à emissão do Termo 

de Conclusão do Investimento, nos termos do art. 2º, I, da Lei 15.413, de 

20 de julho de 2011.  O investidor ou terceiro adquirente deste título, para 

obtê-lo e usufruí-lo, não poderá ter pendência financeira registrada no 

Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, conforme 

estabelecido no artigo 16 do Decreto no 52.871, de 2011.  

 

Secretaria Municipal do Trabalho e do Empreendedorismo 

DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE 

O investidor ou adquirente do presente Certificado de Incentivo ao 

Desenvolvimento (“CID”) poderá realizar a transferência de titularidade do 

CID até a(s) respectiva(s) data(s) de fruição, informando ao Comitê de 

Construção do Estádio da Copa do Mundo de Futebol de 2014 ("Comitê") o 

CNPJ e o CCM das pessoas jurídicas compradoras e juntando cópias dos 

respectivos contratos ou estatutos sociais, bem como a indicação do novo 

representante legal que passará a ter as seguintes competências: (i) 

autorizar a transferência de titularidade do CID ou, alternativamente; (ii) 

solicitar a utilização do CID, após a emissão do Termo de Conclusão do 

Investimento e Liberação do Uso do CID ("Termo de Conclusão"), com a 

indicação do contribuinte e tributo a ser pago, nos termos do art. 6° da Lei 

15.413/2011. As transferências, conforme o caso, deverão ser previamente 

comunicadas ao Comitê, sob pena de não reconhecimento da transmissão. 

 

DA UTILIZAÇÃO 



O presente CID poderá ser utilizado para pagamento do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISS ou do Imposto Predial e Territorial 

Urbano - IPTU, devidos pelo seu titular ou por contribuintes por ele 

indicado, excluído o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 

retido na fonte.  

O presente CID somente poderá ser utilizado após emissão, pelo Comitê, 

do Termo de Conclusão. 

Após atendimento dos requisitos constantes do artigo 1°, caput e 

parágrafo único, da Lei Municipal n° 15.413/2011, o prazo máximo para a 

SEMDET emitir o Termo de Conclusão do Investimento e de Liberação do 

Uso do CID acima referido é de 30 (trinta) dias após a realização da partida 

de abertura da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no estádio objeto do 

CID. 

Para a utilização do CID para pagamento dos tributos, o titular deverá 

formular o pedido à SEMDET, até a data definida pelo Comitê na 

Deliberação n° 1/2013, de 4 de abril de 2013, devidamente firmado pelo 

seu representante legal, com as seguintes informações: (i) atos 

constitutivos, procurações e demais documentos societários comprobatórios 

dos poderes de representação; (ii) via original do CID a ser utilizado; e (iii) 

solicitação da atualização monetária do CID apresentado, com indicação do 

valor desta atualização, acompanhado de memória de cálculo, incorrida 

entre a(s) data(s) de sua(s) emissão(ões) e a data de pagamento. 

Após aprovação da utilização do CID, o titular deverá apresentar-se na 

Divisão de Programação Financeira do Departamento de Administração 

Financeira da Secretaria de Finanças de posse da declaração de aprovação 

de utilização e dos Documentos de Arrecadação do Município de São Paulo 

– DAMSP com 1 (um) dia útil de antecedência ao vencimento dos 

DAMSP. 

 



DISPOSIÇÕES FINAIS 

Em relação aos processos operacionais para utilização deste CID, em 

complemento aos temas anteriormente discorridos, deverá ser observada a 

Deliberação n° 1/2013, de 4 de abril de 2013, do Comitê. 


