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 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA

 Portaria do Superintendente, de 17-07-2017
Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto 

n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 
6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 
7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria 
DAEE n.717 de 12/12/96,

Fica o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SKORPIOS, CNPJ 
63.891.907/0001-08, autorizado a utilizar recursos hídricos, 
na Rua Benjamin Constant, 4.075, Vila Imperial, município de 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para fins de atendimento sanitário, 
conforme abaixo relacionado:

Poço Local-001 - DAEE 074-1196 - Aquífero Formação 
Adamantina - Coord. UTM (km) - N 7.697,33 - E 667,54 - MC 51 
- Prazo 05 anos - vazão 10,00 m³/h - período 6,30 h/d - (todos) 
d/m. Autos DAEE 9206344 - Extrato de Portaria 2217/17.

Fica o Sr. FRANCISCO ALBERTO FERRI, CPF 133.627.048-
91, autorizado a utilizar recursos hídricos, no Sítio Cocais do 
Rio Verde, município de ITOBI, para fins de irrigação, conforme 
abaixo relacionado:

Captação Superficial - Rio Verde - Coord. UTM (km) - N 
7.593,00 - E 295,30 - MC 45 - Prazo 03 anos - vazão 39,50 m³/h 
(mar a set) - período 19 h/d - 11 d/m. Autos DAEE 9307017 - 
Extrato de Portaria 2218/17.

Fica o Sr. DÉCIO LONGUINI DE ANDRADE DIAS, CPF 
305.308.318-30, autorizado a utilizar recursos hídricos, na 
Gleba "2" da Fazenda Água Santa, Estrada Municipal que liga a 
Cidade Branca à Itobi, Bairro Rural, município de CASA BRANCA, 
para fins de irrigação, conforme abaixo relacionado:

Captação Superficial - Bacia do Afluente do Rio Verde - 
Coord. UTM (km) - N 7.589,92 - E 297,25 - MC 45 - Prazo 03 
anos - vazão 42,00 m³/h (mar a out) - período 20 h/d - 20 d/m. 
Autos DAEE 9310163 - Extrato de Portaria 2219/17.

Fica a Sra. JULIANA VICENTINI CARNEO EWBANK CAS-
TELLA, CPF 085.381.338-88, autorizada a utilizar recursos 
hídricos, na Fazenda Coqueiros, Rodovia Batatais à Franca, km 
08 (Estrada para a Usina Batatais s/a), Bairro Rural, município de 
BATATAIS, para fins de irrigação, conforme abaixo relacionado:

Captação Superficial 01 - Córrego dos Macacos - Coord. 
UTM (km) - N 7.703,62 - E 231,58 - MC 45 - Prazo 05 anos - 
vazão 60,00 m³/h - período 15 h/d - (todos) d/m - 06 m/a;

Barramento - Córrego dos Macacos - Coord. UTM (km) - N 
7.703,62 - E 231,58 - MC 45 - Prazo 18 anos. Autos DAEE 
9310353 - Extrato de Portaria 2220/17.

Fica o Sr. JOSÉ ANTONIO RODRIGUES NETO, CPF 
822.643.258-87, autorizado a utilizar recursos hídricos, na 
Estrada Municipal Aguaí Cantinho, km 8, entrada à direita, Bair-
ro Rural, município de AGUAÍ, para fins de irrigação, conforme 
abaixo relacionado:

Captação Superficial - Afluente do Córrego de Amaro Nunes 
- Coord. UTM (km) - N 7.564,85 - E 295,44 - MC 45 - Prazo 05 
anos - vazão 14,00 m³/h - período 18 h/d - 20 d/m. Autos DAEE 
9310501 - Extrato de Portaria 2221/17.

Fica a Sra. MARLI APARECIDA BORGES DE OLIVEIRA E 
OUTRA, CPF 036.335.618-54, autorizada a utilizar recursos 
hídricos, no Sítio Sobradinho, Rodovia João Batista de Souza 
Andrade, próximo a São Roque da Fartura, Bairro Rural, muni-
cípio de ÁGUAS DA PRATA, para fins de irrigação, conforme 
abaixo relacionado:

Captação Superficial - Rio Fartura - Coord. UTM (km) - N 
7.584,53 - E 319,29 - MC 45 - Prazo 03 anos - vazão 40,00 m³/h 
(mar a out) - período 06 h/d - 12 d/m. Autos DAEE 9310584 - 
Extrato de Portaria 2222/17.

Fica a ORM AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 
23.264.030/0001-00, autorizada a utilizar recursos hídricos, na 
Fazenda São Sebastião, município de IPUÃ, para fins de irriga-
ção, conforme abaixo relacionado:

Captação Superficial - Ribeirão da Prata - Coord. UTM 
(km) - N 7.738,72 - E 804,88 - MC 51 - Prazo 05 anos - vazão 
107,00 m³/h - período 21 h/d - (todos) d/m. Autos DAEE 9310594 
- Extrato de Portaria 2223/17.

Fica a VITALACQUA FONTE SAN GENNARO ENVASADORA 
LTDA, CNPJ 10.957.518/0001-71, autorizada a utilizar recursos 
hídricos, no Sítio Serra Velha, Bairro Serra Velha, município de 
RIBEIRÃO BRANCO, para fins de atendimento sanitário, confor-
me abaixo relacionado:

Poço Local-001 - DAEE 371-0012 - Aquífero Cristalino - 
Coord. UTM (km) - N 7.319,20 - E 729,30 - MC 51 - Prazo 05 
anos - vazão 14,00 m³/h - período 04 h/d - 22 d/m. Autos DAEE 
9407357 - Extrato de Portaria 2224/17.

Fica a Sra. SONIA SIMEIRE CAPELARI, CPF 276.181.548-30, 
autorizada a utilizar recursos hídricos, no Sítio São Jorge, Estrada 
da Água do Caracol, km 03, Bairro Rural, município de PLATINA, 
para fins de irrigação, conforme abaixo relacionado:

Captação Superficial - Ribeirão do Veado - Coord. UTM 
(km) - N 7.498,42 - E 584,24 - MC 51 - Prazo 05 anos - vazão 
63,48 m³/h - período 21 h/d - (todos) d/m. Autos DAEE 9410609 
- Extrato de Portaria 2225/17.

Fica o Sr. ALI AHMAD SERHAN, CPF 148.955.058-55, auto-
rizado a utilizar e interferir em recursos hídricos, na Rodovia SP 
165, km 19,5, Bairro Onça Parda, município de JUQUIÁ, para fins 
de piscicultura, conforme abaixo relacionado:

Captação Superficial 01 - Afluente do Córrego da Canela - 
Coord. UTM (km) - N 7.319,48 - E 216,89 - MC 45 - Prazo 05 
anos - vazão 4,35 m³/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

Captação Superficial 02 - Afluente do Córrego da Canela - 
Coord. UTM (km) - N 7.319,54 - E 217,22 - MC 45 - Prazo 05 
anos - vazão 1,83 m³/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

Captação Superficial 03 - Afluente do Córrego da Canela - 
Coord. UTM (km) - N 7.319,73 - E 217,56 - MC 45 - Prazo 05 
anos - vazão 2,01 m³/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

Lançamento Superficial 01 - Córrego da Canela - Coord. 
UTM (km) - N 7.319,45 - E 217,01 - MC 45 - Prazo 05 anos - 
vazão 2,99 m³/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

Lançamento Superficial 02 - Córrego da Canela - Coord. 
UTM (km) - N 7.319,52 - E 217,05 - MC 45 - Prazo 05 anos - 
vazão 0,39 m³/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

Lançamento Superficial 03 - Afluente do Córrego da Canela 
- Coord. UTM (km) - N 7.319,54 - E 217,06 - MC 45 - Prazo 05 
anos - vazão 1,36 m³/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

Lançamento Superficial 04 - Afluente do Córrego da Canela 
- Coord. UTM (km) - N 7.319,55 - E 217,07 - MC 45 - Prazo 05 
anos - vazão 0,58 m³/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

Lançamento Superficial 05 - Afluente do Córrego da Canela 
- Coord. UTM (km) - N 7.319,61 - E 217,17 - MC 45 - Prazo 05 
anos - vazão 0,07 m³/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

Lançamento Superficial 06 - Afluente do Córrego da Canela 
- Coord. UTM (km) - N 7.319,59 - E 217,22 - MC 45 - Prazo 05 
anos - vazão 0,28 m³/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

Lançamento Superficial 07 - Afluente do Córrego da Canela 
- Coord. UTM (km) - N 7.319,58 - E 217,22 - MC 45 - Prazo 05 
anos - vazão 0,50 m³/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

Lançamento Superficial 08 - Afluente do Córrego da Canela 
- Coord. UTM (km) - N 7.319,57 - E 217,12 - MC 45 - Prazo 05 
anos - vazão 2,01 m³/h - período 24 h/d - (todos) d/m.

Barramento 01 - Afluente do Córrego da Canela - Coord. 
UTM (km) - N 7.319,48 - E 216,89 - MC 45 - Prazo 25 anos.

Barramento 02 - Afluente do Córrego da Canela - Coord. 
UTM (km) - N 7.319,54 - E 217,22 - MC 45 - Prazo 25 anos.

Barramento 03 - Afluente do Córrego da Canela - Coord. 
UTM (km) - N 7.319,60 - E 217,00 - MC 45 - Prazo 25 anos.

Barramento 04 - Afluente do Córrego da Canela - Coord. 
UTM (km) - N 7.319,67 - E 217,11 - MC 45 - Prazo 25 anos. 
Autos DAEE 9500185 - Extrato de Portaria 2226/17.

Fica o UMEHARO YAMANAKA - ME, CNPJ 24.996.815/0001-
30, autorizado a utilizar e interferir em recursos hídricos, na Rua 

Contratada: Backsite Serviços Online Ltda –ME – CNPJ- 
06206138/0001-28

Data de Assinatura 30-06-2017
Objeto: Cessão de Uso de Ferramentas para Comunicação 

em Rede, Bem Como a Implantação em Nuvem Computacional 
por Integração com Dados dos Sistemas Internos da Secretaria 
de Turismo.

 DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

 Resumo de Termo de Aditamento
1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADE 196/2014 

- Convenentes - Secretaria de Turismo e o Município de São 
Roque - Proc. DADE 449/2014 – Objeto: Revitalização do Centro 
Educacional, Cultural e Turístico Brasital – Fase 2 - Alteração 
da redação das Cláusulas Terceira, Quarta e Nona - O valor 
do presente Convênio passa a ser de R$ 758.823,29 sendo R$ 
749.523,31 de responsabilidade do Estado, e R$ 9.299,98 de 
responsabilidade do Município. Prazo do convênio passa a ser 
de 1.460 dias - Data da assinatura do termo aditivo: 20-07-2017.

 Saneamento e Recursos 
Hídricos
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 20-07-2017
Proc. SSRH/CRHi 56/2017
Interessado: SSRH / CRHi
Assunto: Contratação de serviços para elaboração de 

Projeto Gráfico, Diagramação, Revisão Ortográfica e impressão 
da Publicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH 
2016-2019.

À vista dos elementos que instruem o presente processo, e 
a luz do disposto nos termos do inciso XVI do artigo 24, da Lei 
Federal 8.666/93 e suas atualizações, combinado com o artigo 
26 da Lei Estadual 6.544/89 e suas alterações, RATIFICO a Dis-
pensa de Licitação, reconhecida pelo Senhor Chefe de Gabinete, 
para contratação da empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - CNPJ: 48.066.047/0001-84, conforme o artigo 
26 das legislações supracitadas e Decreto Estadual 46.064, de 
28-08-2001.

Assinatura: 20-07-2017.

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
LITORAL NORTE

 Deliberação CBH-LN “Ad Referendum” 180, de 14-07-
2017

Aprova a criação do Grupo de Trabalho Fórum 
Mundial da Água

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, no uso 
de suas atribuições, e,

Considerando a competência do Plenário do CBH-LN em 
aprovar a criação de unidades organizacionais especializadas na 
forma de Câmaras Técnicas, ou Grupos de Trabalho, conforme 
o inciso XI do artigo 3º da Deliberação CBH-LN 173, de 16-12-
2016 que “Aprova a Revisão do Estatuto do Comitê de Bacias 
Hidrográficas do Litoral Norte”;

Considerando a proposta de criação de Grupo de Trabalho 
para estudar e propor formas de participação do CBH-LN no 
âmbito da 8ª edição do Fórum Mundial de Água, evento orga-
nizado pelo WWC - World Water Council (Conselho Mundial 
da Água), a ser realizado de 18 a 23-03-2018 em Brasília, DF, 
apreciada, e aprovada no âmbito da Reunião Plenária deste 
Colegiado, realizada em Caraguatatuba, em 30-06-2017;

Considerando a participação do CBH-LN no rateio organi-
zado pela Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi -, com 
recursos financeiros de custeio dos Colegiados que integram o 
Sistema Integrado Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH 
-, que viabilizará um espaço próprio para a participação nas 
atividades do evento;

Considerando que a participação ao referido evento pode 
proporcionar oportunidades do CBH-LN em estabelecer contatos 
e divulgar seus programas, ações, e desafios presentes e futuros, 
a atores nacionais e internacionais participantes ao evento, 
e possibilitar a formação de parcerias de interesse da UGRHI 
3 - Litoral Norte; e,

Considerando que na sessão de 30-06-2016 o CBH-LN 
determinou à Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Ins-
titucionais - CT-PAI, no uso da atribuição do inciso VII do artigo 
3º da Deliberação CBH-LN 60 de 08-02-2006, que “Estabelece 
o regimento interno comum às Câmaras Técnicas do CBH-LN”, 
desenvolver deliberação ad referendum para regulamentar a 
criação do Grupo de Trabalho dedicado ao Fórum Mundial de 
Água, a ser posteriormente apreciada e ratificada em sessão 
plenária.

Delibera:
Artigo 1º - fica criado o GRUPO DE TRABALHO FÓRUM 

MUNDIAL DA ÁGUA, doravante designado GT-FMA, com o 
objetivo de:

I - Estudar, propor e desenvolver formas de participação e 
divulgação dos trabalhos do CBH-LN no 8° Fórum Mundial da 
Água, e, meios de integrar os conteúdos temáticos deste evento 
e do Plano de Bacias, em processo de elaboração, aos objetivos 
e ações de comum interesse a este Colegiado;

II - Promover a participação, divulgação e integração a 
eventos preparatórios realizados pela CRHi, no âmbito da UGRHI 
3 - Litoral Norte, outras organizações e instâncias e do próprio 8º 
Fórum Mundial da Água; e,

III - Colher e divulgar dados e informações de interesse da 
UGRHI 03 - Litoral Norte, e, apresentar os resultados relativos ao 
8º Fórum Mundial da Água no âmbito deste Colegiado.

Artigo 2º - O GT FMA será composto minimamente por:
I - 01 (um) membro representante do setor público, seg-

mento Estado;
II - 01 (um) membro representante do setor público, seg-

mento Município; e,
III - 01 (um) membro representante do setor da Sociedade 

Civil Organizada.
§ 1º - Os representantes dos três setores a que se referem 

os incisos acima terão direito a voz e voto.
§ 2º - Cada representante titular poderá indicar um suplente 

do mesmo segmento, o qual substituirá aquele quando necessá-
rio, exercendo todas as suas prerrogativas.

Artigo 3º - Os procedimentos e atividades de funciona-
mento internas do GT FMA serão regidos pelas disposições 
da Deliberação CBH-LN 60 de 08-02-2006, que “Estabelece o 
regimento interno comum às Câmaras Técnicas do CBH-LN”.

Parágrafo único: excetuam-se as disposições dos incisos 
III, IV, VI, VII, IX, X e XI do artigo 3º da Deliberação CBH-LN 60 
de 2006.

Artigo 4º - A indicação, substituição ou destituição dos 
membros do GT-FMA poderá ser realizada por meio de delibera-
ção ad referendum própria, a ser posteriormente ratificada pelo 
Plenário do CBH-LN.

Artigo 5º - O exercício dos membros integrantes do GT-FMA 
coincidirá com o exercício dos membros do Plenário do CBH-LN.

Artigo 6º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação do Diário Oficial do Estado.

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE MARÍLIA

 Comunicado
Considerando a ausência de inscritos para integrar a Comis-

são do processo seletivo visando a admissão de estagiários de 
Direito na Área do Contencioso Geral e Contencioso Tributário-
-Fiscal da Procuradoria Regional de Marília – Seccional de Assis, 
ficam indicados para a composição da comissão, de ofício, os 
seguintes Procuradores da Procuradoria Regional de Marília:

01 – Flávia Regina Valença
02 – Marco Antônio Baroni Gianvecchio
03 – Renato Bernardi
04 – Renato Silveira Bueno Bianco
05 – Vlamir Meneguini
O Procurador do Estado Chefe da Procuradoria Regional de 

Marília designa como Presidente da Comissão o Procurador do 
Estado Renato Silveira Bueno Bianco, que coordenará os Tra-
balhos e decidirá as questões sobre as quais não tenha havido 
consenso entre os integrantes da comissão.

 Transportes 
Metropolitanos
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução STM - 55, de 20-7-2017

Homologa o Plano de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos de Atividades-Fim 
da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, 
aprovados pela Resolução STM 49, de 21-06-2017

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, considerando 
que foram cumpridas as exigências estabelecidas pelo Decreto 
29.838, de 18-04-1989, resolve:

Art. 1º - Homologar o Plano de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos da Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos: Atividades-Fim, aprovados pela Resolução STM 
49, de 21-06-2017, de acordo com o disposto no artigo 9º do 
Decreto 29.838, de 18-04-1989.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Ato do Presidente AP 6032, de 17-7-2017
O Diretor Presidente da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos – CPTM, amparado no artigo 20, V do Estatuto 
Social da Companhia; após transcorrido in albis o prazo a que se 
refere o artigo 8º do Decreto Estadual 29.838/89 e, para fins de 
cumprimento do artigo 9º do mesmo texto normativo, resolve:

Homologar o Plano de Classificação, o Índice e a Tabela 
de Temporalidade de Documentos Atividades-Fim da CPTM, 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo dos dias 
22, 23 e 24-06-2017.

 Ato do Presidente AP/36, de 18-7-2017
O Diretor Presidente da Empresa Metropolitana de Trans-

portes Urbanos de São Paulo S.A, conforme disposto no artigo 
20, inciso V, resolve:

1. Homologar o Plano de Classificação, o Índice e a Tabela 
de Temporalidade de Documentos da Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP, aprovado 
pelo Ato do Presidente 22. De 18-05-2017, publicado na Resolu-
ção STM 49, de 21-06-2017, no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, por 3 dias consecutivos, a saber, em 23, 24 e 27-06-2017, 
em conformidade com o Parágrafo Único do Artigo 7º e Artigos 
8º e 9º do Decreto 29.838/1989.

 COORDENADORIA DE TRANSPORTE 
COLETIVO

 Comunicado
A Coordenadora de Transporte Coletivo faz saber que foram 

emitidas as Ordens de Serviço Metropolitano abaixo relaciona-
das, e que no prazo de 10 dias úteis, a contar desta data, as 
empresas operadoras deverão retirar os referidos documentos 
na STM/CTC – Rua Boa Vista, 175, Bloco A, 12º andar, e ope-
racionalizar as alterações, sob pena de aplicação das sanções 
previstas na legislação.

REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL 
NORTE – RMVPLN

OSM LINHA EMPRESA

07 5110 Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A
06 5112 Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A
09 5506 Litorânea Transportes Coletivos S/A

 Turismo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução ST - 13, de 20-7-2017

Altera o artigo 2º da Resolução 02 de 16-02-2016 
com as alterações realizadas pelas Resolução 05, 
de 04-03-2016 e Resolução 11, de 17-05-2016

O Secretário de Turismo do Estado de São Paulo,
Considerando a necessidade de regulamentação da tramita-

ção de documentos da Pasta;
Considerando o disposto no artigo 18, inciso II, 2, “d” e 

inciso IV, do Decreto Estadual 56638, de 01-01-2011;
Considerando o disposto no artigo 12, inciso IV, do Decreto-

-Lei 233, de 28-04-1970;
Resolve,
Artigo 1º. O “caput” do artigo 2º da Resolução ST 02, de 

16-02-2016 com as alterações da Resolução ST 05, de 04-03-
2016 e Resolução ST 11, de 17-05-2016, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Artigo 2º - Delegar aos funcionários abaixo relacionados, 
poderes para, sempre mediante duas assinaturas, efetuar paga-
mentos e transferências por quaisquer meios, solicitar abertura 
de contas de depósitos, receber, passar recibos e dar quitação, 
solicitar extratos, emitir comprovantes, efetuar resgates e 
aplicações financeiras junto a instituições bancárias oficiais, 
exclusivamente dos recursos financeiros vinculados à Secretaria 
de Turismo.

Nome: Valquíria Teixeira de Campos Alves
CPF: 094.004.908-28
Nome: Dirce dos Santos Silva
CPF: 057.521.008-79
Nome: Maria Regina de Jesus Germano Silva
CPF: 070.844.138-63
Nome: Welida Silva Guimarães Sousa
CPF: 223.386.988-51
Ailton Vicente de Oliveira
CPF: 051.921.498-60
Artigo 2º. A presente resolução entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Extrato de Contrato
Proc. Setur 034/2017
Contrato 13/2017
Valor: R$ 453.240,00
Contratante: Secretaria de Turismo, Inscrita no CNPJ sob o 

nº 08.574.719/0001-48,

§ 1º - Serão disponibilizados pelo sistema:
1 - o valor atualizado das parcelas, sem o valor dos hono-

rários advocatícios;
2 - a quantidade de parcelas que serão liquidadas pelo valor 

do crédito acumulado ou do imposto a ser ressarcido registrado;
3 - para impressão:
a) o “Pedido de Liquidação de Parcelas do PEP com Crédito 

Acumulado” ou o “Pedido de Liquidação de Parcelas do PEP com 
Imposto a ser Ressarcido”, conforme o caso, em 2 (duas) vias;

b) a “Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS” para 
pagamento em espécie da fração complementar, no caso de 
liquidação parcial, com crédito acumulado ou com valor do 
imposto a ser ressarcido, da parcela única;

c) a “Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS” para 
pagamento dos honorários, quando for o caso.

§ 2º - Em caso de alteração do valor do parcelamento no 
âmbito do PEP do ICMS, por qualquer motivo, as parcelas serão 
recalculadas pelo sistema.

Artigo 12 - O contribuinte detentor do crédito acumulado ou 
do valor do imposto a ser ressarcido deverá apresentar no Posto 
Fiscal de vinculação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data do registro de que trata o inciso III do artigo 10 ou da 
data de vencimento da GARE da fração complementar e/ou dos 
honorários advocatícios, se houver, o “Pedido de Liquidação 
de Parcelas do PEP com Crédito Acumulado” ou o “Pedido de 
Liquidação de Parcelas do PEP com Imposto a ser Ressarcido”, 
conforme o caso, e os comprovantes de recolhimento:

I - da fração complementar, quando se tratar de liquidação 
parcial do débito em parcela única;

II - dos honorários advocatícios, custas e demais despesas 
judiciais, quando for o caso.

Parágrafo único - Caso o pedido não seja apresentado no 
prazo determinado, será desconsiderado o registro do valor do 
crédito acumulado ou do imposto a ser ressarcido.

Artigo 13 - O Chefe do Posto Fiscal deverá:
I - confirmar a disponibilidade do crédito acumulado regis-

trado ou do valor do imposto a ser ressarcido;
II - reservar o valor do crédito acumulado na conta corrente 

do Sistema e-CredAc, se for o caso;
III - formar o processo e encaminhá-lo ao Delegado Regio-

nal Tributário, no prazo de 3 dias úteis.
Artigo 14 - O contribuinte poderá desistir do pedido de 

liquidação de parcelas do PEP com crédito acumulado ou com 
valor do imposto a ser ressarcido, enquanto não decidido, 
mediante requerimento, entregue ao Chefe do Posto Fiscal, o 
qual será juntado ao processo e encaminhado para o Delegado 
Regional Tributário, no prazo de 3 dias úteis.

Artigo 15 - O Delegado Regional Tributário decidirá sobre o 
pedido até o último dia útil do mês subsequente ao do registro 
do crédito acumulado ou do valor do imposto a ser ressarcido 
no sistema do PEP do ICMS.

Artigo 16 - A decisão que deferir, indeferir ou homologar 
a desistência do pedido de liquidação de parcelas do PEP com 
crédito acumulado ou com valor do imposto a ser ressarcido, 
proferida no processo, será encaminhada para o Núcleo Fiscal 
de Cobrança da respectiva Delegacia Regional Tributária, que, no 
prazo de até 5 úteis dias contados da decisão, registrará a infor-
mação no Sistema da Dívida Ativa, juntamente com o seguinte:

I - número no Sistema de Gestão de Documentos - GDOC do 
processo administrativo, em que foi proferida a decisão;

II - número do PEP do ICMS em que foi oferecido o crédito 
acumulado ou o valor do imposto a ser ressarcido;

III - nome, cargo e sede de exercício da autoridade que 
proferiu a decisão;

IV - nome, cargo e sede de exercício do usuário que estiver 
realizando o cadastro da decisão;

V - decisão proferida.
Parágrafo único - Tratando-se de pedido de liquidação de 

parcelas do PEP com crédito acumulado, após o cumprimento 
do disposto no “caput”, o processo será encaminhado ao Posto 
Fiscal para fins de registro no Sistema e-CredAc.

Artigo 17 - Caso seja indeferido o pedido de liquidação de 
débito fiscal com crédito acumulado ou com valor do imposto 
a ser ressarcido:

I - o interessado será notificado da decisão pelo Núcleo 
Fiscal de Cobrança;

II - se for o caso, o valor da reserva de crédito acumulado 
não utilizado será lançado a crédito na conta corrente do Sis-
tema e-CredAc.

Artigo 18 - As informações relativas ao pedido de liquidação 
de débito fiscal com crédito acumulado ou com valor do imposto 
a ser ressarcido estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.pepdoicms.sp.gov.br, no extrato detalhado do Programa 
Especial de Parcelamento - PEP.

Artigo 19 - Os casos omissos serão decididos pelo Coorde-
nador da Administração Tributária e pelo Subprocurador Geral 
da Área do Contencioso Tributário-Fiscal, nos limites de suas 
respectivas competências, podendo ambos delegar.

Artigo 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 20-07-2017.

 PROCURADORIA JUDICIAL
 Extrato de Aditamento de Contrato
3º Termo de Aditamento
Processo PJ 0228/2013
Contrato ECT 9912344579
Contratante: Procuradoria Judicial
Contratada: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telé-

grafos
CNPJ 34.028.316/0031-29
Endereço: Rua Mergenthaler, 592, Bloco II – 10º andar – Vila 

Leopoldina – CEP 05311-900 - São Paulo/SP.
Cláusula Primeira – Do Objeto - O presente Termo Aditivo 

tem por objeto alterar no Contrato Múltiplo 9912344579 o 
Anexo 3, relativo à prestação de serviços de Telegrama e Carta 
Via Internet, conforme cláusulas e condições estabelecidas no 
presente documento.

Cláusula Segunda – Da Alteração – Fica alterado o subitem 
2.2.3 do Anexo 3, do contrato original, conforme cláusula a 
seguir especificada: 2.2.3. Captar, transmitir, imprimir e entregar 
os Telegramas e Cartas via internet, nos endereços indicados. 
Quando da entrega do Telegrama deverá ser colhida a assinatura 
do recebedor, bem como a anotação da data e hora da entrega.

Cláusula Terceira – Da Vigência – O presente Termo Aditivo 
passará a vigorar a partir da data de sua assinatura até o térmi-
no do Contrato Original.

Cláusula Quarta - Ficam inalteradas e ratificadas todas 
as demais cláusulas e condições do Contrato 9912344579 e 
respectivo Anexo 3.

Data da assinatura: 15-06-2017

 CENTRO DE ESTÁGIOS
 Portaria da Procuradora do Estado Chefe de Gabinete, 

de 20-7-2017
A Procuradora do Estado Chefe de Gabinete, Coordenadora 

do Centro de Estágios, em cumprimento da liminar concedi-
da no Mandado de Segurança - Processo Digital 1030507-
69.2017.8.26.0053, em tramitação perante a 16ª Vara da 
Fazenda Pública do Foro Central, da Comarca da Capital, advo-
gado José Carlos Mineiro Júnior, OAB/SP 263.068, suspende o 
descredenciamento do estudante de Direito Vinícius Colombrini 
da Silva, RG. 54.506.832-0, que deverá retomar imediatamente 
as suas atividades de estágio na Procuradoria Regional de San-
tos, até ulterior deliberação do Poder Judiciário. Portaria CG-CE 
288/2017, de 20-07-2017.

 Retificação do D.O. de 8-7-2017
Na Portaria CG-CE 269/2017, de 6-7-2017, onde se lê: 

cancelando, leia-se credenciando.



sábado, 24 de junho de 2017 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 127 (117) – 43

Autorização de tráfego, Certificado de INTEGRA Processo de permissão ou autorização operacional para empresa de transporte coletivo regular de passageiros 032.00.01.003
Autorização operacional para empresa de transporte coletivo regular de passageiros, Processo de permissão ou 032.00.01.003

B 

Bens imóveis, Relatório de USE Cadastro do patrimônio imobiliário - TTD-Meio 004.04.02.001

C 

CA1, Livro de registro de operação do trem - USE Livro de registro de operação de trem e teleférico 032.00.05.002
Cassação do certificado de registro operacional INTEGRA Processo de imposição de penalidade 032.00.03.001
Certificado de autorização de tráfego INTEGRA Processo de permissão ou autorização operacional para empresa de transporte coletivo regular de passageiros 032.00.01.003
Certificado de Transporte Coletivo Metropolitano de Estudantes – CTCME INTEGRA Processo de concessão de registro operacional para empresa de  032.00.01.002
transporte coletivo sob regime de fretamento de estudantes
Chegada e partida de trem, Tabela diária do horário de USE Tabela horária de circulação de trem 032.00.05.006
Circulação de trem, Tabela horária de 032.00.05.006
Comunicados USE atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TTD-Meio 004.01.05
Concessão de registro operacional para empresa de transporte de estudantes, Processo de 032.00.01.002
Concessão de registro operacional para empresa de transporte de passageiros particular ou de fretamento, Processo de 032.00.01.001
CONCESSÃO, PERMISSÃO E AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO, ACOMPANHAMENTO DE 032.00.01
Condições da ferrovia, Relatório das USE Termo de inspeção de imóvel - TTD-Meio 004.04.04.003
Consultoria, Contratação de serviços de USE Processo de contratação de serviço técnico profissional especializado - TTD-Meio 004.01.05.003
Contratação de serviços de consultoria USE Processo de contratação de serviço técnico profissional especializado - TTD-Meio 004.01.05.003
CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA TURÍSTICO E FERROVIÁRIO, MONITORAMENTO E 032.00.05
CTCME, Certificado de Transporte Coletivo Metropolitano de Estudantes – INTEGRA Processo de concessão de registro operacional para  032.00.01.002
empresa de transporte coletivo sob regime de fretamento de estudantes

D 

Despachos USE Circular, aviso, comunicado, memorando, comunicação interna - TTD-Meio 006.01.10.001
Diário de bordo de trem e teleférico 032.00.05.001
Diário de bordo do trem – I70 USE Diário de bordo de trem e teleférico 032.00.05.001

E 

EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO, ACOMPANHAMENTO DE CONCESSÃO, PERMISSÃO E AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 032.00.01
Escala diária operacional, Tabela de USE Escala de serviço 003.04.01.005
Estrada de Ferro de Campos do Jordão, Projeto de modernização da USE Dossiê de elaboração e execução de plano, programa ou projeto - TTD-Meio 001.02.01.003
Estudo tarifário USE Dossiê de elaboração de estudos e pesquisas - TTD-Meio 001.02.01.002
Estudos técnicos USE atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TTD-Meio 004.01.05

F 

Ficha de revisão e manutenção de trem e teleférico 032.00.04.001
FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL 032.00.03

G 

GESTÃO DE TRANSPORTE METROPOLITANO 032

H 

Horário de chegada e partida de trem, Tabela diária do USE Tabela horária de circulação de trem 032.00.05.006

I 

I70, Diário de bordo do trem – USE Diário de bordo de trem e teleférico 032.00.05.001
Imposição de penalidade de multa INTEGRA Processo de imposição de penalidade 032.00.03.001
Imposição de penalidade, Processo de 032.00.03.001
Informações técnicas USE atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TTD-Meio 004.01.05
Infração, Auto de INTEGRA Processo de imposição de penalidade 032.00.03.001

J 

Justificativa para instauração de procedimento licitatório USE atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TTD-Meio 004.01.05

L 

Linhas regulares de ônibus intermunicipais, Processo de alteração de características operacionais das 032.00.02.001
Livro de registro de operação de trem e teleférico 032.00.05.002
Livro de registro de operação do trem - CA1 USE Livro de registro de operação de trem e teleférico 032.00.05.002

M 

Manifestações USE atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TTD-Meio 004.01.05
Manutenção de trem e teleférico, Ficha de revisão e 032.00.04.001
MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE, SISTEMAS E MATERIAL RODANTE 032.00.04
Material rodante, Aquisição de USE Processo de aquisição de material permanente - TTD-Meio 004.01.04.003
MATERIAL RODANTE, MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE, SISTEMAS E 032.00.04
Memorial descritivo USE atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TTD-Meio 004.01.05
Modernização da Estrada de Ferro de Campos do Jordão, Projeto de USE Dossiê de elaboração e execução de plano, programa ou projeto - TTD-Meio 001.02.01.003
MONITORAMENTO E CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA TURÍSTICO E FERROVIÁRIO 032.00.05
Multa INTEGRA Processo de imposição de penalidade 032.00.03.001

O 

Ocorrência ferroviária, Relatório técnico de registro de 032.00.05.005
Ocupação das residências, Termo de compromisso para USE Processo de autorização de uso de imóvel - TTD-Meio 004.04.07.001
OPERAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO, ACOMPANHAMENTO DE CONCESSÃO, PERMISSÃO E AUTORIZAÇÃO DE 032.00.01
Operação de trem e teleférico, Livro de registro de 032.00.05.002

P 

Pareceres técnicos USE atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TTD-Meio 004.01.05
Partida de trem, Tabela diária do horário de chegada e USE Tabela horária de circulação de trem 032.00.05.006
Penalidade de multa, Imposição de INTEGRA Processo de imposição de penalidade 032.00.03.001
Penalidade, Processo de imposição de 032.00.03.001
Permissão de uso, Processo de USE Processo de permissão de uso dos imóveis - TTD-Meio 004.04.07.005
PERMISSÃO E AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO, ACOMPANHAMENTO DE CONCESSÃO, 032.00.01
Permissão ou autorização operacional para empresa de transporte coletivo regular de passageiros, Processo de 032.00.01.003
Pesquisa de mercado USE atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TTD-Meio 004.01.05
Procedimento licitatório, Justificativa para instauração de USE atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TTD-Meio 004.01.05
Processo de alteração de características operacionais das linhas regulares de ônibus intermunicipais 032.00.02.001
Processo de concessão de registro operacional para empresa de transporte de estudantes 032.00.01.002
Processo de concessão de registro operacional para empresa de transporte de passageiros particular ou de fretamento 032.00.01.001
Processo de imposição de penalidade 032.00.03.001
Processo de permissão de uso USE Processo de permissão de uso dos imóveis - TTD-Meio 004.04.07.005
Processo de permissão ou autorização operacional para empresa de transporte coletivo regular de passageiros 032.00.01.003
Produtos gráficos USE atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TTD-Meio 004.01.05
Projeto de modernização da Estrada de Ferro de Campos do Jordão USE Dossiê de elaboração e execução de plano, programa ou projeto - TTD-Meio 001.02.01.003

R 

Registrador de evento de trem, Relatório do 032.00.05.003
Registro de ocorrência ferroviária, Relatório técnico de 032.00.05.005
Registro de operação de trem e teleférico, Livro de 032.00.05.002
Registro operacional para empresa de transporte de estudantes, Processo de concessão de 032.00.01.002
Registro operacional para empresa de transporte de passageiros particular ou de fretamento, Processo de concessão de 032.00.01.001
Relatório das condições da ferrovia USE Termo de inspeção de imóvel - TTD-Meio 004.04.04.003
Relatório de bens imóveis USE Cadastro do patrimônio imobiliário - TTD-Meio 004.04.02.001
Relatório de registro de ocorrência ferroviária USE Relatório técnico de registro de ocorrência ferroviária 032.00.05.005
Relatório do registrador de evento de trem 032.00.05.003
Relatório estatístico anual de utilização do sistema turístico e ferroviário 032.00.05.004
Relatório estatístico de utilização – PEDALINHO USE Relatório estatístico anual de utilização do sistema turístico e ferroviário 032.00.05.004
Relatório estatístico de utilização – TELEFÉRICO USE Relatório estatístico anual de utilização do sistema turístico e ferroviário 032.00.05.004
Relatório estatístico de utilização – TRENS USE Relatório estatístico anual de utilização do sistema turístico e ferroviário 032.00.05.004
Relatório estatístico de utilização mensal - Parque Reino das Águas Claras – PRAC USE Relatório estatístico anual de utilização do sistema turístico e ferroviário 032.00.05.004
Relatório técnico de ocorrências USE Relatório técnico de registro de ocorrência ferroviária 032.00.05.005
Relatório técnico de registro de ocorrência ferroviária 032.00.05.005
Relatórios USE Relatório de atividades - TTD-Meio 001.02.02.009
Revisão e manutenção de trem e teleférico, Ficha de 032.00.04.001

S 

Sistema turístico e ferroviário, Relatório estatístico anual de utilização do 032.00.05.004
SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE, 032.00.04
Sistemas, Aquisição de USE Processo de contratação de obra pública - TTD-Meio 004.01.05.001
Sistemas, Aquisição de USE Processo de contratação de serviço de informática ou automação - TTD-Meio 004.01.05.002

T 

Tabela de escala diária operacional USE Escala de serviço - TTD-Meio 003.04.01.005
Tabela diária do horário de chegada e partida de trem USE Tabela horária de circulação de trem 032.00.05.006
Tabela horária de circulação de trem 032.00.05.006
Termo de compromisso para ocupação das residências USE Processo de autorização de uso de imóvel - TTD-Meio 004.04.07.001
Termos de referência USE atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS - TTD-Meio 004.01.05
TRANSFORMAÇÕES URBANAS E SOCIAIS, ACOMPANHAMENTO DAS 032.00.02
TRANSPORTE COLETIVO, ACOMPANHAMENTO DE CONCESSÃO, PERMISSÃO E AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE EMPRESA DE 032.00.01
TRANSPORTE METROPOLITANO, GESTÃO DE 032

U 

Utilização do sistema turístico e ferroviário, Relatório estatístico anual de 032.00.05.004

termos do §2º do art. 216 da Constituição Federal e dos arts. 1º 
e 4º da Lei federal 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

Considerando que ao Estado cabe a definição dos critérios 
de organização e vinculação dos arquivos estaduais, bem como 
a gestão e o acesso aos documentos de arquivo, de acordo com 
o artigo 231 da Lei federal 8.159, de 8 de janeiro de 1991; a Lei 
federal de acesso 12.527, de 18-11-2011; e do Decreto 58.052, 
de 16-05-2012, que regulamenta a Lei federal de acesso;

Considerando as disposições do Decreto 22.789, de 
19-1-1984, que instituiu o Sistema de Arquivos do Estado 
de São Paulo – SAESP; do Decreto 29.838, de 18-04-1989, 
que determinou a instituição de Comissões de Avaliação de 
Documentos e Acesso; e do Decreto 48.897, de 27-08-2004, 
que dispõe sobre os Arquivos Públicos, os documentos de 
arquivo e sua gestão, os Planos de Classificação e a Tabela 
de Temporalidade de Documentos da Administração Pública 
do Estado de São Paulo, define normas para a avaliação, 
guarda e eliminação de documentos de arquivo e dá pro-
vidências correlatas;

Considerando que a proposta de Plano de Classificação e 
de Tabela de Temporalidade de Documentos da Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos: Atividades-Fim elaborada pela 
Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, instituída 
pela Resolução STM 08, de 27-03-2000, reestruturada pela 
Resolução STM 73, de 08-08-2012, e atualizada sua composi-
ção pela Resolução STM 28, de 07-03-2017, com a orientação 
técnica, acompanhamento e aprovação do Arquivo Público do 
Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de 
São Paulo – SAESP, mediante Ofício UAPESP 20/2017, aten-
dendo ao disposto no §1°, do artigo 37, do Decreto 48.897, 
de 27-08-2004,

Resolve:
Artigo 1° - Ficam aprovados o Plano de Classificação 

de Documentos, o Índice Alfabético Remissivo e Permutado 
e a Tabela de Temporalidade de Documentos da Secretaria 
dos Transportes Metropolitanos: Atividades-Fim constantes 
dos Anexos I, II e III, que fazem parte integrante desta 
Resolução.

§1º - O Índice de que trata este artigo é um instrumento 
complementar do Plano de Classificação que relaciona alfabe-
ticamente e de forma permutada todos os tipos documentais, 
funções, subfunções e atividades, bem como os termos e 
expressões utilizados com maior frequência para a recuperação 
dos documentos, a partir das variantes do seu conteúdo e das 
modalidades de sua produção.

§2º - A tabela referida no “caput” indica todos os 
documentos de arquivo produzidos e acumulados pela 
Secretaria dos Transportes Metropolitanos no exercício de 
suas Atividades-Fim.

Artigo 2° - A Comissão de Avaliação de Documentos e 
Acesso fará aplicar o Plano de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade dos Documentos Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos: Atividades-Fim, aprovados por esta Resolução.

Artigo 3º - Caberá à Comissão de Avaliação de Documentos e 
Acesso providenciar a atualização do Plano de Classificação e da 
Tabela da Temporalidade de Documentos Secretaria dos Transpor-
tes Metropolitanos: Atividade-Fim, sempre que necessário.

Parágrafo único – A atualização deverá ser encaminhada 
ao Arquivo Público do Estado, para aprovação, obrigatoriamente 
acompanhada das seguintes informações:

1.Função, Subfunção e Atividade que gerou as novas séries 
documentais;

2.Denominação de documento;
3.Prazos de guarda e destinação para cada uma das séries 

documentais;
4.Manifestação do jurídico quanto aos prazos de guarda 

e destinação.
Artigo 4º - A Comissão de Avaliação de Documentos e 

Acesso fará publicar e dará ampla publicidade do Plano de 
Classificação de Documentos e da Tabela de Temporalidade 
de Documentos da Secretaria dos Transportes Metropolitanos: 
Atividades-Fim.

Artigo 5º - Acolhida a proposta pelo Arquivo Público do 
Estado e pelo Titular da Pasta, a Comissão de Avaliação de 
Documentos e Acesso fará publicar no Diário Oficial do Estado, 
por 3 (três) dias consecutivos.

Artigo 6º - Qualquer impugnação aos critérios de valoração 
adotados na Tabela de Temporalidade de documentos deverá 
ser dirigida ao titular da Pasta no prazo de 15 dias, a contar da 
última publicação.

§1º - A impugnação será encaminhada, previamente, à 
Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso e ao órgão 
central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP 
que deverão se manifestar, sucessivamente, no prazo de 10 (dez) 
dias cada um, o primeiro deles, contado da data do protocola-
mento da impugnação.

§2º - A decisão da impugnação será irrecorrível e deverá 
ser publicada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do 
protocolamento da impugnação.

Art. 7º - A homologação da Tabela de Temporalidade pelo 
titular da Pasta será publicada no Diário Oficial do Estado.

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Considerando a disposição manifestada pelo Procurador do 
Estado Assistente de auxiliar nos procedimentos administrativos 
relativos ao Sistema da Dívida Ativa (SDA) e outros, abaixo 
especificados, resolve:

Artigo 1° - A partir de 19-06-2017, ficam avocados a este 
Gabinete, atuando como Procurador Vinculado à Procuradoria 
da Dívida Ativa:

a) Procedimentos administrativos relativos ao Sistema da 
Dívida Ativa (SDA) e ao Sistema Gerenciador de Integração (SGI);

b) Administração Regional do SEF;
c) Decisões em processos e expedientes administrativos 

fiscais da 2ª Subprocuradoria e respectivas seccionais;
d) Dispensas de interposição de recurso no PGE.Net em 

matéria Fiscal-Tributária, previstas no art. 23 da Resolução PGE 
54, de 04-07-1994 (Rotinas do Contencioso);

e) Acompanhamento de publicações não entradas no PGE.
Net em matéria Fiscal-Tributária;

f) Decisões de expedição de Certidão Positiva com Efeito de 
Negativa, nos termo do art. 206 do Código Tributário Nacional 
(Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09-05-2013 e Portaria GPR/4 
04, 02-06-2016);

g) Recebimento das planilhas mensais de desistências de 
processos de execução fiscal (art. 4º da Resolução PGE 03, de 
08-01-2016);

h) Distribuição dos processos judiciais no PGE.Net, entre os 
Procuradores da 2ª SP/4.

i) Redistribuições definitivas e distribuições provisórias no 
PGE.Net e nas execuções fiscais físicas (e incidentes);

j) Gerenciamento da escala de audiências das 2ª SP/4.
Artigo 2° - As atribuições a que se refere o caput do artigo 

anterior serão desempenhadas pelo Procurador do Estado Assis-
tente desta Regional.

§1º – Nos casos de afastamentos e impedimentos do 
Procurador do Estado Chefe da Unidade, as atribuições a que 
se refere o caput, alíneas “c” e “f”, do artigo anterior ficarão 
sob a responsabilidade do Procurador do Estado Chefe da 2ª 
Subprocuradoria ou pelo seu substituto e poderão ser delegadas 
mediante Ordem de Serviço específica.

§2º – Nos casos de afastamentos e impedimentos do 
Procurador do Estado Assistente, as atribuições a que se refere 
o caput do artigo anterior ficarão sob a responsabilidade do 
Procurador do Estado Chefe da 2ª Subprocuradoria ou pelo seu 
substituto, em conformidade com a grade respectiva, exceto o 
disposto na alínea “d”, que será exercida pelo Procurador do 
Estado Chefe da Unidade, e poderão ser delegadas mediante 
Ordem de Serviço específica.

Artigo 3º - A presente Portaria entra em vigor a partir de 
19-06-2017, ficando revogada a Portaria GPR/4 02/2017.

 PROCURADORIA REGIONAL DE CAMPINAS

 Despacho do Procurador do Estado Chefe, de 9-5-2017
Processo:18802-347298/2017
Contratante: Procuradoria Regional de Campinas
Modalidade: Dispensa de Licitação
Ptres: 400135
Elemento: 339030
Licitante: Slim Suprimento ltda Epp CNPJ:11.901.975/0001-

07
Item 1 – Objeto:10 pacote de caixa de arquivo morto, valor 

total: R$ 247,50
Licitante: Martini Comercio e Imp.ltda 

CNPJ:46.050.464/0001-03
Item 2- 30 Rolos de Fitilho valor total 282,00

 Transportes 
Metropolitanos
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Stm 49, de 21-6-2017

Aprova o Plano de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos de Atividades-Fim 
da Secretaria dos Transportes Metropolitanos

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, com base 
nos trabalhos e levantamentos setoriais de avalição de docu-
mentos, o exame dos valores históricos, administrativo, jurídico, 
contábil e outros, para recuperação da informação, preservação 
dos documentos de valor permanente, resgate da história 
institucional e fins de pesquisa, com a orientação técnica e 
acompanhamento feito pelo Arquivo Público do Estado, na 
condição de órgão central do sistema de Arquivos do Estado de 
São Paulo – SAESP e,

Considerando o dever do Poder Público de promover a 
gestão e a proteção especial aos documentos de arquivo, como 
instrumentos de apoio à Administração, à cultura e ao desenvol-
vimento científico e como elementos de prova e informação, nos 

Anexo I
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
032 GESTÃO DE TRANSPORTE METROPOLITANO (FUNÇÃO)
Esta função compreende o acompanhamento da concessão, permissão e autorização de operação de empresa de Transporte 

coletivo, bem como o trabalho de manutenção, monitoramento e controle ferroviário.
Função: 032 GESTÃO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Subfunção: 032.00 Não há
Atividade: 032.00.01 Acompanhamento de concessão, permissão e autorização de operação de empresa de transporte coletivo
Documentos: 032.00.01.001 Processo de concessão de registro operacional para empresa de transporte de passageiros particular ou de fretamento
 032.00.01.002 Processo de concessão de registro operacional para empresa de transporte de estudantes
 032.00.01.003 Processo de permissão ou autorização operacional para empresa de transporte coletivo regular de passageiros
Atividade: 032.00.02 Acompanhamento das transformações urbanas e sociais
Documento: 032.00.02.001 Processo de alteração de características operacionais das linhas regulares de ônibus intermunicipais
Atividade: 032.00.03 Fiscalização operacional
Documento: 032.00.03.001 Processo de imposição de penalidade
Atividade: 032.00.04 Manutenção de via permanente, sistemas e material rodante
Documento: 032.00.04.001 Ficha de revisão e manutenção de trem e teleférico
Atividade: 032.00.05 Monitoramento e controle operacional do sistema turístico e ferroviário
Documentos: 032.00.05.001 Diário de bordo de trem e teleférico
 032.00.05.002 Livro de registro de operação de trem e teleférico
 032.00.05.003 Relatório do registrador de evento de trem
 032.00.05.004 Relatório estatístico anual de utilização do sistema turístico e ferroviário
 032.00.05.005 Relatório técnico de registro de ocorrência ferroviária
 032.00.05.006 Tabela horária de circulação de trem

Anexo II
ÍNDICE
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

A 

ACOMPANHAMENTO DAS TRANSFORMAÇÕES URBANAS E SOCIAIS 032.00.02
ACOMPANHAMENTO DE CONCESSÃO, PERMISSÃO E AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO 032.00.01
Alteração de características operacionais das linhas regulares de ônibus intermunicipais, Processo de 032.00.02.001
Apreensão do veículo INTEGRA Processo de imposição de penalidade 032.00.03.001
Aquisição de material rodante USE Processo de aquisição de material permanente - TTD-Meio 004.01.04.003
Aquisição de sistemas USE Processo de contratação de obra pública - TTD-Meio 004.01.05.001
Aquisição de sistemas USE Processo de contratação de serviço de informática ou automação - TTD-Meio 004.01.05.002
Auto de infração INTEGRA Processo de imposição de penalidade 032.00.03.001
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO, ACOMPANHAMENTO DE CONCESSÃO, PERMISSÃO E 032.00.01
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 034.00.05.007 Formulário de ocorrência do console de operação de passageiros - ACIONA COP
 034.00.05.008 Gráfico horário de circulação de trem por linha
 034.00.05.009 Guia para transporte de mercadorias
 034.00.05.010 Livro de bordo de trem
 034.00.05.011 Livro de ocorrências da estação
 034.00.05.012 Livro de registro de autorização de circulação de trem, locomotiva e veículo leve sobre trilho
 034.00.05.013 Processo de apuração de ocorrência
 034.00.05.014 Registro de controle de pátio
 034.00.05.015 Relatório de Serviço Diário do Maquinista - RSDM
 034.00.05.016 Tabela horária de programação de circulação de trem

ÍNDICE
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

A 

Abertura de Falha – SAF, Solicitação de INTEGRA Sistema Integrado de Controle da Operação e Manutenção - SICOM 034.00.05.004
Acesso às áreas operacionais – SA, Solicitação de INTEGRA Sistema Integrado de Controle da Operação e Manutenção - SICOM 034.00.05.004
Achados e perdidos, Protocolo de USE Registro de objetos achados e perdidos 034.00.01.001
Achados e perdidos, Registro de objetos 034.00.01.001
Achados e Perdidos, Sistema de Gestão de Atendimento ao Usuário SAU - USE Registro de objetos achados e perdidos 034.00.01.001
Acidentes, Ficha de análise de INTEGRA Sistema Integrado de Controle da Operação e Manutenção – SICOM 034.00.05.004
ACIONA COP - Console de Operação de Passageiros USE Formulário de ocorrência do console de operação de passageiros - ACIONA COP 034.00.05.007
ACIONA COP, Formulário de ocorrência do console de operação de passageiros - 034.00.05.007
Acionamento do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência – PAESE, Solicitação de USE  001.01.03.001
Processo de formalização de acordo bilateral - TTD-Meio
Acompanhamento de trem, Base de dados do relatório diário de 034.00.05.002
Acompanhamento de trem, Relatório diário de USE Base de dados do relatório diário de acompanhamento de trem 034.00.05.002
Acompanhamento de trens USE Base de dados do relatório diário de acompanhamento de trem 034.00.05.002
Alienação, Laudo de Avaliação de Imóveis para USE Processo de alienação de imóvel – TTD-Meio 004.04.06.001
Análise Técnica Ambiental de Documento – ATAD INTEGRA documento da Atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS – TTD-Meio 004.01.05
Análise Técnica da Engenharia de Segurança do Trabalho - ATEST INTEGRA documento da Atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS – TTD-Meio 004.01.05
Aplicação de penalidade contratual, Processo de INTEGRA documento da Atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS – TTD-Meio 004.01.05
Apuração de ocorrência, Processo de 034.00.05.013
Áreas operacionais – SA, Solicitação de acesso às INTEGRA Sistema Integrado de Controle da Operação e Manutenção - SICOM 034.00.05.004
Arrecadação com bilhete de Passageiros – CAP, Sistema de Controle de 034.00.02.001
ARRECADAÇÃO DE NUMERÁRIO, CONTROLE DE 034.00.02
Arrecadação, Consolidado mensal de USE Demonstrativo mensal de arrecadação – TTD-Meio 005.02.09.001
Arrecadação, Diário de USE Demonstrativo mensal de arrecadação – TTD-Meio 005.02.09.001
ATENDIMENTO AO USUÁRIO 034.00.01
ATEST, Análise Técnica da Engenharia de Segurança do Trabalho - INTEGRA documento da Atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS – TTD-Meio 004.01.05
Atestado de capacidade técnica USE atividades da Subfunção CONTROLE DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS – TTD-Meio 004.01
Autorização de circulação de trem, Formulário de 034.00.05.005
Autorização de circulação de trem, locomotiva e veículo leve sobre trilho, Livro de registro de 034.00.05.012
Autorização de ocupação de uso INTEGRA documento da Atividade CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS – TTD-Meio 004.01.05
Autorização de Uso, Carta de INTEGRA Processo de autorização de uso de imóvel – TTD-Meio 004.04.07.001
Autorização de Uso, Carta de Solicitação de INTEGRA Processo de autorização de uso de imóvel – TTD-Meio 004.04.07.001
Autorização do Centro de Controle Operacional – CCO, Controle de registro de USE Livro de registro de autorização de circulação de trem, locomotiva e veículo leve sobre trilho 034.00.05.012
Autorização para funcionamento de ponto comercial USE Processo de autorização de uso de imóvel – TTD-Meio 004.04.07.001
Avaliação de Imóveis para Alienação, Laudo de USE Processo de alienação de imóvel – TTD-Meio 004.04.06.001

Anexo III
TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
032 GESTÃO DE TRANSPORTE METROPOLITANO (FUNÇÃO)
032.00 NÃO HÁ (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS 

PRAZOS DE GUARDA 
(em anos) DESTINAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
Unidade 

Produtora 

Unidade 
com 

atribuições 
de arquivo 

Eliminação Guarda 
permanente 

032.00.01 Acompanhamento de concessão, 
permissão e autorização de operação de 
empresa de transporte coletivo  

032.00.01.001 
Processo de concessão de registro operacional 
para empresa de transporte de passageiros 
particular ou de fretamento 

vigência 7   - 

Decreto estadual n. 19.835/1982; Decreto estadual n. 28.478/1988; Decreto 
estadual n. 36.963/1993; Decreto estadual n. 41.659/1997; Decreto estadual n. 
45.983/2001. A vigência esgota-se com a cassação ou cancelamento do registro 
operacional. Trata-se de processo para concessão e renovação de registro 
operacional de fretamento contínuo, serviço prestado a um cliente pessoa jurídica, 
mediante contrato tendo por objeto o transporte de empregados, dirigentes de 
empresas e estudantes, por um número determinado de viagens; de fretamento 
eventual, serviço prestado a um cliente ou a um grupo de pessoas, mediante 
contrato, para uma viagem; e de serviço particular com veículo próprio, serviço 
prestado pela empresa ou entidade no exclusivo transporte de pessoas relacionadas 
com sua atividade-fim.  

032.00.01.002 Processo de concessão de registro operacional 
para empresa de transporte de estudantes vigência 2 -  

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 136, § 3º; Resolução CONTRAN n. 
811/1996; Decreto estadual n. 19.835/1982; Decreto estadual n. 28.478/1988; 
Decreto estadual n. 36.963/1993; Decreto estadual n. 41.659/1997; Decreto 
estadual n. 45.983/2001; Resolução STM n. 78/2005. O documento é importante 
para a preservação da memória institucional. A vigência esgota-se com a cassação 
do registro operacional ou cancelamento do registro, da permissão ou da 
autorização operacional. 

032.00.01.003 
Processo de permissão ou autorização 
operacional para empresa de transporte coletivo 
regular de passageiros 

vigência 2 -  

Decreto estadual n. 24.675/1986. O documento é importante para a preservação da 
memória institucional. A vigência esgota-se com a cassação ou cancelamento do 
certificado de autorização de tráfego. Trata-se de processo que permite ou autoriza 
a operação para viagens parciais, derivações, bifurcações e prolongamentos de 
linhas comuns, veículos do tipo urbano  ou de linhas seletivas. 

032.00.02 Acompanhamento das 
transformações urbanas e sociais 032.00.02.001 

Processo de alteração de características 
operacionais das linhas regulares de ônibus 
intermunicipais 

vigência 2 -  
Decreto estadual n. 24.675/1986, art. 9º. O documento é importante para a 
preservação da memória institucional. A vigência esgota-se com a extinção ou 
cancelamento da linha. Trata-se de estudos e pesquisas para criação de novas 
linhas de transporte coletivo. 

032.00.03 Fiscalização operacional 032.00.03.001 Processo de imposição de penalidade vigência 7   - 

Decreto estadual n. 19.835/1982; Decreto estadual n. 24.675/1986, art. 55; Decreto 
49.752/2005; Resolução STM - 55/1992. A vigência esgota-se com a apreensão do 
veículo, com o pagamento da multa ou com a cassação do registro operacional. 
Trata-se de processo que visa aplicar penalidades como apreender o veículo, multar 
a empresa ou o infrator ou cassar seu certificado de registro operacional, cabendo 
recurso pela parte interessada para deliberação técnica das áreas da EMTU. 

32 GESTÃO DE TRANSPORTE METROPOLITANO (FUNÇÃO)
032.00 NÃO HÁ (SUBFUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS 

PRAZOS DE GUARDA 
(em anos) 

DESTINAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

Unidade 
Produtora 

Unidade com 
atribuições de 

arquivo 
Eliminação 

Guarda 
permanente 

032.00.04 Manutenção de via permanente, 
sistemas e material rodante 

032.00.04.001 Ficha de revisão e manutenção de trem e teleférico 1 10    - 
Lei Federal n. 10.406/2002 (Código Civil), art. 205. Lei estadual n. 10.177/1998, art. 10, 
inciso I. Trata-se de check list a partir do qual o operador valida as questões de elétrica e 
manutenção para partida. 

032.00.05 Monitoramento e controle 
operacional do sistema turístico e ferroviário 

032.00.05.001 Diário de bordo de trem e teleférico 1 10    - 
Lei Federal n. 10.406/2002 (Código Civil), art. 205. Lei estadual n. 10.177/1998, art. 10, 
inciso I. Trata-se de documento no qual o operador do trem registra as condições do tráfego 
durante o trajeto (I70).  

032.00.05.002 Livro de registro de operação de trem e teleférico 1 10   -  
Lei Federal n. 10.406/2002 (Código Civil), art. 205. Lei estadual n. 10.177/1998, art. 10, 
inciso I. Trata-se de documento no qual o chefe da estação registra as autorizações, 
cancelamentos e esperas do trem durante o dia (CA1). 

032.00.05.003 Relatório do registrador de evento de trem 1 10    - 
Lei Federal n. 10.406/2002 (Código Civil), art. 205. Lei estadual n. 10.177/1998, art. 10, 
inciso I. Trata-se de registro de informações na caixa preta sobre os acontecimentos durante 
o trajeto do trem. 

032.00.05.004 
Relatório estatístico anual de utilização do sistema 
turístico e ferroviário 

1 5  -   

O documento é importante para a preservação da memória institucional. As informações do 
relatório estatístico semanal e mensal constam do Relatório estatístico anual de utilização 
do sistema turístico e ferroviário e poderão ser eliminados na própria unidade produtora. 

032.00.05.005 Relatório técnico de registro de ocorrência ferroviária 1 20  -   
Decreto-lei federal n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109, I. O documento é importante 
para a preservação da memória institucional. 

032.00.05.006 Tabela horária de circulação de trem 1 5    -   

de Temporalidade de Documentos de Atividades-Fim, as CADAs 
das várias empresas propuseram à STM, e esta concordou, que 
todas as publicações sejam providenciadas pela própria Secre-
taria, tendo em vista a gratuidade fixada no Estatuto Social da 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, para as publicações do 
Estado resultantes de imposição legal (art. 2º ? c/c § 1º.)

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVI-
DADES-FIM

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
034 GESTÃO DE TRANSPORTE METROPOLITANO FERROVI-

ÁRIO (FUNÇÃO)
Esta função compreende o planejamento, o estudo, a elabo-

ração de projetos, a construção, a implantação, a exploração e a 
manutenção das obras e serviços de transporte de passageiros, 
sobre trilhos ou guiados, na região metropolitana de São Paulo. 
Compreende também a execução das obras e dos serviços com-
plementares ou correlatos necessários à integração do sistema 
de transporte operado pela Companhia ao complexo urbanístico 
das cidades servidas pelo sistema, bem como a operação de 
conexões intermodais de transporte de passageiros, no sistema 
por ela explorado, como terminais, estacionamentos e outras 
correlatas, além da prestação a terceiros de serviços de trans-
porte de cargas ou de passageiros e de passagem pelo território 
atendido pela CPTM.

 Resolução de Diretoria Rd 13025, de 8-6-2017
A Diretoria da CPTM, no exercício de suas atribuições legais 

e estatutárias, em sua reunião ordinária de 08-06-2017, com 
base na Proposição de Resolução de Diretoria PR 016/2017, 
RESOLVEU:

Aprovar, com base no exposto no Relatório Técnico CADA 
001/2017, da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, 
o Plano de Classificação, Índice e Tabela de Temporalidade 
de Documentos das Atividades-Fim da CPTM propostos, com 
regularidade já reconhecida pelo Arquivo Público do Estado 
de São Paulo.

A Diretoria da CPTM determina que a CADA adote as 
providências necessárias ao encaminhamento dos documentos 
ora aprovados à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, para 
fins de publicação dos mesmos, nos termos da legislação vigente 
reguladora do assunto.

JUSTIFICATIVA
A formalização de uma Tabela de Temporalidade de Docu-

mentos de Atividades-Fim, pela CPTM, se presta ao atendimento 
de exigência legal, conforme Decretos Estaduais 48.897/04 e 
58.052/12.

ORÇAMENTO / CUSTO
Tendo em vista que as demais empresas vinculadas à 

Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos também 
estão em processo de formalização de suas respectivas Tabelas 

Função: 034 GESTÃO DE TRANSPORTE METROPOLITANO FERROVIÁRIO
Subfunção: 034.00 Não há
Atividade: 034.00.01 Atendimento ao usuário
Documentos: 034.00.01.001 Registro de objetos achados e perdidos
Atividade: 034.00.02 Controle de arrecadação de numerário
Documentos: 034.00.02.001 Sistema de Controle de Arrecadação com bilhete de Passageiros - CAP
 034.00.02.002 Sistema Expresso Turístico - STT
 034.00.02.003 Boletim diário de renda da estação
Atividade: 034.00.03 Controle do transporte de cargas na malha ferroviária
Documentos: 034.00.03.001 Ficha de controle de trens de carga
Atividade: 034.00.04 Manutenção e inspeção do sistema ferroviário
Documentos: 034.00.04.001 Base de dados de manutenção e inspeção
Documentos: 034.00.04.002 Relatório do COPESE de risco operacional
Atividade: 034.00.05 Monitoramento e controle operacional do sistema ferroviário
Documentos: 034.00.05.001 Base de dados de controle de circulação de trem
 034.00.05.002 Base de dados do relatório diário de acompanhamento de trem
 034.00.05.003 SESUITE - Sistema de gestão de documentos técnicos
 034.00.05.004 Sistema Integrado de Controle da Operação e Manutenção - SICOM
 034.00.05.005 Formulário de autorização de circulação de trem
 034.00.05.006 Formulário de ocorrência do console de operação de energia




