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O BID é uma publicação mensal gratuita,
em formato digital, que tem por objetivo
divulgar ações institucionais do CONDESP.

DIRETORIA EXECUTIVA APRESENTA BALANÇO
DAS AÇÕES DA GESTÃO EM 2021
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O Presidente do CONDESP, Devair Quesada, destacou a atuação da Entidade
na atualização legislativa no âmbito estadual e federal, visando a defesa dos
interesses da categoria e, na ocasião, enalteceu o trabalho técnico realizado
pelo Secretário-Geral André Luis.
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A criação do Dia Nacional do Detetive Particular (11 de abril), na forma do
Projeto de Lei n.º 3012, apresentado pela CLP em agosto de 2021, é outra
iniciativa do Conselho e que contou com a participação decisiva do
Representante Regional de Ribeirão Preto Décio Freitas.
O governo federal, por via do Ministério da Economia, conforme o
Requerimento de Indicação n.º 990/2021, da Comissão de Legislação,
originário da admissão de demanda do CONDESP, está analisando a inclusão
da profissão de detetive particular no elenco das profissões permitidas para
atuarem como Microempreendedor Individual – MEI. Trata-se de um pleito
fundamental para a redução da atuação informal na atividade, favorecendo
principalmente os chamados campaneiros ou agentes autônomos que são
sublocados por agências de investigações particulares para trabalhos de
campo, portando, garantindo-lhes a assistência do sistema da Seguridade
Social e outras vantagens como por exemplo consultoria gratuita do SEBRAE.

No plano estadual, Quesada ressaltou a atuação do CONDESP oficiando ao
Delegado Geral de Polícia do Estado indicando a revisão das normas de registro
e autorização de funcionamento das empresas de informações reservadas e
confidenciais, comerciais ou particulares, editadas em 2001, o que foi acatado
de pronto pela Divisão de Produtos Controlados e Registros Diversos da Polícia
Civil (Portaria DPCRD nº 1/2021).
Em fevereiro de 2021, dirigentes do CONDESP se reuniram com o Deputado
Rafa Zimbaldi e foi pré-agendada uma solenidade oficial na ALESP em
homenagem aos profissionais detetives particulares, com fundamento na
efeméride criada pela Lei Estadual n.º 9.369/1996, evento previsto para abril
deste ano.
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Saiba como começar a se preparar
O IR (Imposto de Renda) é um tributo cobrado dos
brasileiros e que deve ser declarado todo ano. Se
você profissional detetive particular pretende
acertar as contas com o leão é bom começar a se
preparar desde já, pois a entrega da declaração do
exercício de 2021 vai somente até o fim do mês de
abril deste ano.
Todos os brasileiros que tiveram um ganho
anual superior a R$ 28.559,70, no ano de 2021
precisam apresentar a declaração do seu Imposto de
Renda 2022!
Precisa declarar quem:
√ Durante o último ano a renda anual foi de R$ 300
mil;
√ Recebeu valores referentes a bens, pensões,
indenizações, bolsas de valores ou similares;
√ Realizou venda ou compra de imóveis;
√ Rendimentos isentos foram além de R$ 40 mil;
√ Realizou algum tipo de atividade rural e tiveram
anualmente uma renda além de R$ 142 mil.
A Declaração do Imposto de Renda é feita online. Há
algumas opções disponíveis para isso:
√ Pelo Programa Gerador da Declaração (PGD);
√ Pelo site da Receita Federal no Portal e-CAC;
√ No seu celular, com o aplicativo Meu Imposto de
Renda.
Todos eles são disponibilizados pela Receita Federal.
Para isso você irá precisar de dos seguintes
comprovantes das aquisições feitas em 2021.
√ Bens;
√ Pagamentos;
√ Dívidas;
√ Rendas.
√ Restituição do Imposto de renda 2022.
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Quando a RF (Receita Federal) verificar que o
contribuinte pagou mais impostos do que deveria,
ela devolve o dinheiro, é o que se
chama RESTITUIÇÃO do Imposto de Renda 2022.
Essa quantia é devolvida pelo governo até o mês de
dezembro do mesmo ano em que o IR foi declarado.

Homenagem aos associados vítimas da
Covid-19

O CONDESP com o apoio da sua Assessoria Contábil
irá prestar esclarecimentos aos associados através
do WhatsApp.

A

Diretoria

Executiva

do

CONDESP

lamenta

profundamente as mortes dos associados vítimas do

Andre Luis da Silva

novo coronavírus (Covid-19), José de Alencar Ferreira

CRASP 6-006535

Rocha, 47 anos, falecido em 13/03/2021 (BID 20, Pág.

3), e Auricélio Garcia Araújo, 47 anos, falecido em
13/07/2021 (BID 24, Pág. 4), se solidarizando com os
seus familiares e toda sociedade brasileira afetada pela
grave crise sanitária.
O Conselho manifesta, ainda, a todos os associados
sua preocupação com o momento atual, ainda
pandêmico com a disseminação da variante Ômicron
desejoso de que, o mais breve possível toda a
população possa retomar sua vida e seu trabalho,
integralmente, em segurança.
“Reiteramos o apelo dos governantes no sentido de

que todos devem seguir as recomendações do
Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias,
nos estados e municípios, para conter a propagação do
vírus e que, dentro do possível e respeitando a
liberdade individual, tenhamos um maior número de
cidadãos imunizados com a campanha de vacinação”,
reforça Devair Quesada.
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Atos, Deliberações, Editais e Resoluções da Entidade
Resolução DR n.º 43/2021.
Dispõe sobre o pagamento da anuidade.
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva e com base no que
estabelece os artigos 28, inciso XV, e 59 da 2ª Consolidação do Estatuto
Social c.c. o art. 3º da Resolução DIR n.º 9/2021, FAZ SABER:
Art. 1º O pagamento da anuidade fixada pela AGE realizada em 24/05/2019
(Microfilme 29144 CRTDPJ) no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco
reais) devida ao CONDESP, deverá ser feito:
I. no exercício em curso, no valor integral de 1º (primeiro) de janeiro à 20
(vinte) de fevereiro;
II. em 2 (duas) parcelas iguais sem juros:
a) a primeira em 10 (dez) de fevereiro; e
b) a segunda em 10 (dez) de março;
III. para o exercício de 2023 e seguintes, de forma antecipada e com
desconto de 20% (vinte por cento), impreterivelmente de 10 (dez) de
outubro à 10 (dez) de dezembro do exercício imediatamente anterior.
Parágrafo único. Em caso das datas limites vencerem em feriado ou finais
de semana a quitação deverá ocorrer no primeiro dia útil após a data de
vencimento sem juros ou multas de que trata a Resolução DIR n.º 20/2020
(BID 16, Pág. 5).
Art. 2º O pagamento da contribuição de custeio, observado o disposto no
art. 9º, inciso III, do Estatuto e nesta Resolução, só será exigido do
associado, independente do mês de afiliação, a partir do ano seguinte ao
em que passou a integrar os quadros do CONDESP, ressalvado o disposto
no art. 2º da Resolução AGE n.º 02/2021 (BID 19, Pág. 3) e art. 4º, § 5ª, da
Resolução DIR n.º 32/2021 (BID 22, Pág. 4).
Art. 3º Revogada a Resolução DIR n.º 42/2021 (BID 28, Pág, 7).
Publique-se.
09/12/2021.
Devair Quesada da Silva
Presidente
Andre Luis da Silva
Secretário-Geral
Cesar Fernandes
Diretor Financeiro
Resolução DIR nº 44/2021
Estabelece a Padronização da Carteira de Identidade Funcional - CIF.
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no que
estabelece o art. 26, incisos IV e X, da 2ª Consolidação do Estatuto Social,
c.c. art. 3º da Resolução DIR n.º 9/2021 (BID 19, Pág. 4) FAZ SABER:
Art. 1º Esta Resolução estabelece a padronização da Carteira de Identidade
Funcional – CIF tutelada pelo CONDESP.
Art. 2º A Carteira de Identidade Funcional terá os requisitos conforme
modelo e especificações constantes do Anexo I desta Resolução.
Art. 3º O CONDESP implementará a Carteira de Identidade Funcional
padrão nos termos desta Resolução, em formato físico e DIGITAL.
Parágrafo único. A Carteira de Identidade Funcional padrão será fornecida
pelo CONDESP, por meio da Secretaria Geral – SG.
Art. 4º A confecção da CIF seguirá os seguintes parâmetros:
I – cartão em PVC (polietileno), tamanho 8,5x 5,4cm, espessura de 0,01mm,
com as seguintes características:
a) cantos arredondados;
b) impressão térmica em qualidade offset, serigrafia tipo laser.
II – Projeto Gráfico Matriz:
a) a frente na cor branca; e
b) o verso também na cor branca e ao centro marca d’água com a imagem
da bandeira do estado de São Paulo;
III – no anverso do documento deverão constar os seguintes dados préimpressos, conforme o Anexo I:
a) no cabeçalho, em orientação centralizada, em letras brancas e em caixa
alta:
1. na primeira linha, em negrito, a inscrição em caixa alta "República
Federativa do Brasil";
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2. na segunda linha, em caixa alta “Conselho dos Detetives Particulares do
Estado de São Paulo”;
3. na terceira linha, em negrito, a inscrição "Entidade Representativa
Estadual com Personalidade Jurídica Nacional";
4. na quarta linha, o número do CNPJ do Conselho; e
5. na quinta linha, a inscrição em caixa alta “Identidade Funcional”;
a) à esquerda do cabeçalho, o logotipo do CONDESP, em proporção que
não ultrapasse a altura do cabeçalho;
b) abaixo do cabeçalho, orientado à direita, espaço destinado à fotografia
do profissional associado, em fundo branco, com dimensões de 3x2 cm; e
c) na parte inferior do documento e ao centro, o código de barras de
controle e verificação de autenticidade da CIF;
IV – os dados variáveis a serem personalizados no anverso são:
a) fotografia colorida, de paletó e gravata sob fundo branco exceto se
profissional associado do sexo feminino;
b) ano de emissão da CIF;
c) em caixa alta:
1. nome completo do profissional associado;
2. nome social (art. 4º do Ato Administrativo n.º 47/2021 (BID 22, Pág 4);
3. número de matrícula (registro); e
4. data de validade do documento (dd/mm/aaaa), conforme o art. 1º da
Resolução DIR n.º 4/2020 (BID 6, Pág. 8).
V – no verso do documento deverão constar os seguintes dados préimpressos, conforme o Anexo I:
a) acima e centralizado:
1. na primeira linha, em caixa alta a inscrição “CONDESP - Conselho dos
Detetives Particulares do Estado de São Paulo”;
2. na segunda linha, a inscrição “MTE - Portaria n.º 397/2002 – CBO 351805”;
3. na terceira linha, a inscrição “Lei n.º 13.432, de 11 de abril de 2017”;
4. na quarta linha, em caixa alta e na cor vermelha a inscrição: “válida em
todo o território nacional”;
a) à direita e em posição vertical, área para o código de barras da CIF;
b) à esquerda, área para o QR-Code (Quick Response Code);
c) abaixo, no rodapé centralizada e na cor vermelha a inscrição “De acordo
coma Lei 5.553/68 é vedada a apreensão desta identidade por qualquer
autoridade, exceto por ordem judicial”;
d) na porção inferior, orientada à direita, a imagem da assinatura e número
do RG do Diretor Presidente do CONDESP.
VI – os dados variáveis a serem personalizados no verso são:
1. naturalidade do profissional associado;
2. data de nascimento formato: dd/mm/aaaa;
3. documento de identidade (RG);
4. CPF;
5. data de cadastramento no CONDESP formato: dd/mm/aaaa.
Art. 5º O CONDESP exigirá, no que couber, por parte da empresa
responsável pela confecção da CIF a observância do disposto na Lei nº
13.709/2018, com vistas a garantir a proteção dos dados dos profissionais
associados.
Art. 6º O arquivo matriz, contendo a arte final da Carteira de Identidade
Funcional em todas as suas formas (total, parciais, com ou sem
personalização, frente e verso, etc.), consolidado no Projeto Gráfico Matriz,
é de propriedade exclusiva do CONDESP e somente deverá ser fornecido à
empresa responsável pela confecção e impressão do documento mediante
termo de compromisso de responsabilidade e confidencialidade.
§ 1º A guarda e a responsabilidade pelo arquivo matriz serão exercidas pela
Secretaria Geral do CONDESP.
§ 2º O arquivo matriz somente poderá ser fornecido à empresa responsável
pela confecção do documento após a assinatura de termo de que trata este
artigo.
Art. 7º O profissional associado deverá devolver o documento funcional
imediatamente, pessoalmente ou via carta registrada, nos casos de:
I – desligamento voluntário;
II – suspensão dos direitos sociais; ou
III – exclusão dos quadros do CONDESP.
Parágrafo único. Na ocorrência das situações referidas nos incisos do caput
deste artigo, caberá a Secretaria Geral do CONDESP publicizar o respectivo
ato no Boletim Digital.
Art. 8º Revogam-se às disposições em contrário.
Publique-se.
09/12/2021.
Devair Quesada da Silva
Presidente
09/12/2021.

[Resolução DIR nº 44/2021]
ANEXO I

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se,
31/12/2021.
Devair Quesada da Silva
Presidente
Cesar Fernandes
Diretor Financeiro
Ato Administrativo n.º 61/2021.
“Designa atendimento em subsede que especifica”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, incisos
III e XV, da 2ª Consolidação do Estatuto Social, RESOLVE:
Art. 1º - Designar em caráter provisório atendimento na Subsede localizada
na Rua Teófilo Braga, 489, Salas 2 e 3, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora,
CEP 13.075-390, Campinas – SP.
Art. 2º - Revogam-se disposições em contrário.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
07/12/2021.

Resolução DIR n.º 45/2021.
Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022 e da outras
providencias.
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, em face do deliberado pela Diretoria Executiva com base no que
estabelece os artigos 28, inciso XV, e 60 da 2ª Consolidação do Estatuo, FAZ
SABER:
Art. 1ºA Receita do CONDESP para o exercício de 2022 fica estimada em
R$11.000,00 (onze mil reais) e a Despesa fixada em R$ 9.500,00 (nove mil
e quinhentos reais)), levando em conta o resultado do movimento
financeiro do exercício anterior encerrado em 31 de dezembro de 2021.
§1º A Receita será realizada mediante arrecadação de anuidades, juros e
multas, taxas, doações e das verbas descritas nas alíneas ‘d” e “e” do art.
59 do Estatuto.
§2ºA Despesa da entidade CONDESP será realizada segundo os seguintes
itens:
a) Telefonia fixa;
b) Internet/hospedagem/domínio;
c) Serviços postais;
d) Materiais de expediente;
e) Material escritório/informática;
f) Manutenção de equipamentos;
g) Material de limpeza;
h) Reprografia e serviços gráficos;
i) Reembolso/ajuda de custo;
j) Serviços prestados por terceiros;
k) Honorários/Assessoria Profissional;
l) Despesas bancárias/financeiras;
m) Taxas e emolumentos;
n) Despesas legais/fiscais.
Art. 2º O balanço do exercício de 2020 da Diretoria Executiva foi
confirmado por maioria de votos dos membros do Conselho Fiscal,
consoante se infere do seguinte parecer:
“Parecer n.º 01//2021. O Conselho Fiscal da Conselho dos Detetives
Particulares do Estado de São Paulo, cumprindo o que determina o Estatuto
Social e a Legislação vigente, examinou as demonstrações financeiras
referente aos Exercícios de 2018, 2019 e 2020, compreendendo o
movimento financeiro do período. Este Conselho conclui que as referidas
demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e
financeira do CONDESP, pelo que são de parecer favorável que a
Assembleia Geral Ordinária, convocada oportunamente para tal fim, deva
aprovar os citados demonstrativos com as assinaturas dos dirigentes e do
contabilista.
Conselho Fiscal, 29 de janeiro de 2021.
Fabio Barbosa da Cruz
Airton Marques Ferreira”.
(APROVADO pela AGE de 26/02/2021)
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Ato Administrativo n.º 62/2021.
“Designa atendimento em subsede que especifica”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, incisos
III e XV, da 2ª Consolidação do Estatuto Social, RESOLVE:
Art. 1º - Designar em caráter provisório atendimento na Subsede localizada
na Rua Florêncio de Abreu, 681, 4º andar, Sala 407, Centro, CEP 14.015060, Ribeirão Preto – SP.
Art. 2º - Revogam-se disposições em contrário.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
07/12/2021.
Ato Administrativo n.º 63/2021.
“Designa atendimento em subsede que especifica”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, incisos
III e XV, da 2ª Consolidação do Estatuto Social, RESOLVE:
Art. 1º - Designar em caráter provisório atendimento na Subsede localizada
na Avenida Antônio Gomes da Silva, 200, Jardim São Francisco, CEP 14806657, na cidade de Araraquara-SP.
Art. 2º - Revogam-se disposições em contrário.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
07/12/2021.
Ato Administrativo n.º 64/2021.
“Designa atendimento em subsede que especifica”
O Presidente do Conselho dos Detetives Particulares do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições e de conformidade com o art. 28, incisos
III e XV, da 2ª Consolidação do Estatuto Social, RESOLVE:
Art. 1º - Designar em caráter provisório atendimento na Subsede localizada
na Rua Presidente Bernardes, 58, Sala 12, Vila São Paulo, CEP 16.015-440,
Araçatuba – SP.
Art. 2º - Revogam-se disposições em contrário.
Publique-se.
Devair Quesada da Silva
Presidente
07/12/2021.
Expediente – Secretaria Geral
31/12/2021.
1) Protocolo de inscrição DEFERIDO:
07182 – Fabio de Oliveira Cardoso – Matr. 01606;
2) Pedidos de ISENÇÃO da anuidade DEFERIDOS:
Prot. 02021/12 – José Humberto Jesus de Souza – Matr. 00590;
Prot. 02594/12 – João Batista de Toledo –Matr. 00778.
[Cf. Resolução AGE nº 2/2021 – BID 19, Pág. 3]

