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Valor: R$ 303,05
Programa de Trabalho: 17122511462290000
Natureza de Despesa: 33903050
Nota de Empenho: 2018NE00183
 Extrato de Empenho
Processo: Arsesp.ADM-0127-2017
Contratante: Agência Reguladora de Saneamento e Energia 

do Estado de São Paulo - Arsesp
Contratada: André Luiz Kriechle Potiens ME
CNPJ: 22415106/0001-99
Objeto: Aquisição de mochilas para notbooks
Valor: R$ 1.499,85
Programa de Trabalho: 17122511462290000
Natureza de Despesa: 33903061
Nota de Empenho: 2018NE00200

 Planejamento e Gestão
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SPG-51, de 19-10-2018

Designa os servidores que especifica, nos termos 
do artigo 6º da LC 1.034/2008, à vista do Convênio 
003/2018 GS (Processo SPG 504197/2018), firma-
do entre esta Pasta, a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e a Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados – Seade

O Secretário de Planejamento e Gestão, à vista do Convênio 
firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
e a Fundação Seade, tendo por objeto a conjugação de esforços 
entre os convenentes visando a elaboração de tabulações 
especiais com uso da base de dados do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a fim de 
subsidiar a elaboração do diagnóstico do PPA 2020 – 2023 
do Estado de São Paulo e de estudos para aprimoramento de 
políticas públicas, resolve:

Artigo 1º - Designar, em tempo integral, nos termos do item 
II.2.1 do Convenio 003/2018 GS, do artigo 6º da Lei Complemen-
tar 1.034, de 4 de janeiro de 2008, com nova redação dada pela 
Lei Complementar 1.199, de 22-05-2013, os servidores abaixo 
relacionados, Especialistas em Políticas Públicas, para exercerem 
suas atribuições junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimen-
to Social, no período de 01-10-2018 a 31-09-2020:

I – Andrea Oliveira do Nascimento, RG 22.612.109-4;
II – Danielle Padovani da Silva, RG 40.951.063-4;

III – João Marcelo de Souza Gomes, RG 33.800.370-8;
IV – Renata Gomes da Silva, RG 33.883.324-9.
Artigo 2º - A designação a que se refere o artigo 1º não 

acarreta prejuízo aos servidores quanto à percepção de benefício 
a título de alimentação ou similar, fornecido exclusivamente pela 
Secretaria de Planejamento e Gestão.

Artigo 3º - Deverão ser observadas, pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social, as disposições contidas na 
Resolução SGP 42, de 13-10-2014, assegurando a continuidade 
e o desenvolvimento profícuo do referido Convênio.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01-10-2018.

 Despacho do Secretário Adjunto, de 18-10-2018
Processo SPG SPG 1246667/2018
Interessado: Grupo Central de Tranportes Internos – GCTI
Assunto: Credenciamento de leiloeiros oficiais – leilões 

de veículos com direito a documentação e veículos em fim de 
vida útil.

I - Declaro, nos termos do artigo 25, caput, da Lei 8666/93 
e suas atualizações, em observância às normas da Lei Estadual 
6544/89, a “Inexigibilidade de Licitação”, para a contratação 
dos leiloeiros George Henrique Ribeiro Benozzati, Osvaldo Seo-
anes e Cristiane Borguetti Moraes, para a prestação de serviços 
de recebimento, conservação, guarda, estadia e alienação, em 
pátio disponibilizado pelo contratado na Região da Capital e 
Região Metropolitana, mediante leilão presencial concomitante 
a eletrônico, de lotes de veículos com direito a documentação e 
em fim de vida útil, de veículos oficiais arrolados e declarados 
inservíveis para o serviço público e transferidos ou doados à 
Secretaria de Planejamento e Gestão por pessoas físicas ou 
jurídicas.

 Despacho do Secretário, de 19-10-2018
Processo SPG SPG 1246667/2018
Interessado: Grupo Central de Tranportes Internos – GCTI
Assunto: Credenciamento de leiloeiros oficiais – leilões 

de veículos com direito a documentação e veículos em fim de 
vida útil

I - Ratifico, nos temos do artigo 26, da Lei 8666/93 e suas 
atualizações, a “Declaração de Inexigibilidade de Licitação”, 
proferida pelo Secretário Adjunto, com base no artigo 25, caput, 
da citada legislação, visando a contratação dos leiloeiros George 
Henrique Ribeiro Benozzati, Osvaldo Seoanes e Cristiane Bor-
guetti Moraes para a prestação de serviços de recebimento, con-
servação, guarda, estadia e alienação, em pátio disponibilizado 
pelo contratado na Região da Capital e Região Metropolitana, 
mediante leilão presencial concomitante a eletrônico, de lotes de 
veículos com direito a documentação e em fim de vida útil, de 
veículos oficiais arrolados e declarados inservíveis para o serviço 
público e transferidos ou doados à Secretaria de Planejamento e 
Gestão por pessoas físicas ou jurídicas. II – Publique-se.

 Despacho SPG/GS.1308, de 19-10-2018

 
PROPOSTA – TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES – FIM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
043 GESTÃO DA POLÍTICA GEOGRAFICA E CARTOGRAFICA DO ESTADO (FUNÇÃO) 
043.00 Não há (SUBFUNÇÃO) 
 

 
ATIVIDADES 

 
SÉRIE DOCUMENTAL 

PRAZOS DE GUARDA 
 (EM ANOS) 

 
DESTINAÇÃO 

 
OBSERVAÇÕES 

 
Unidade 
produtora 

Unidade 
com 

atribuições 
de arquivo 

 
Eliminação 

 
Guarda 

permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
043.00.01 
Elaboração de 
produtos 
cartográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
043.00 01.001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema 
GeoPortal IGC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Por tratar-se de documento digital de 
guarda permanente, rotineiramente deverão 
ser extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, em 
conformidade com a Instrução Normativa 
APE/SAESP nº 01/2009. Os mapas, 
cartas e plantas extraídos do Sistema 
tratam-se de copias e poderão ser 
eliminados após sua vigência na própria 
Unidade Produtora. Já os mapas, cartas e 
plantas elaborados antes da implantação do 
Sistema GeoPortal IGC são considerados 
de guarda permanente. 

 
 
 
 
043.00.01.002 

 
 
 
 
 
 
Monografia de 
apoio de 
campo. 

 
 
 
 
Vigência 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 

  

 

A monografia produzida por meio de 
contratação de serviço técnico especializado 
deve ser arquivada fora do Processo de 
contratação. Por tratar-se de documento 
digital de guarda temporária, sua 
eliminação deverá ser feita de forma 
irreversível e permanente, utilizando-se de 
ferramentas que sobrescrevam o espaço 
digital utilizado pelo arquivo (instrução 
Normativa APE/SAESP nº 01/2009, art. 
7º, § 2º). A vigência esgota-se com a 
inclusão da informação da monografia no 
Sistema GeoPortal. 

043.00.02 
Atendimento 
Técnico 

 
043.00.02.001 

Expediente de 
atendimento 
técnico 
geográfico e 
cartográfico. 

 
Vigência 

 
30 

 

 
  

A vigência esgota-se com a conclusão do 
atendimento. 

 
043.00.03 
Análise e 
demarcação de 
limites e 
divisas. 

 
043.00.03.001 

Dossiê de 
evolução 
administrativa e 
territorial do 
município. 

 
30 

 
20 

 

 
  

 

043.00.03.002 

 
 
 
 
Base de dados 
de marcos 
municipais. 
 
 

Vigência - 

 

  

Por tratar-se de documento digital de 
guarda permanente, rotineiramente deverão 
ser extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, em 
conformidade com a Instrução Normativa 
APE/SAESP nº 01/2009. 

 
043.00.03.003 
 

Expediente de 
demarcação de 
divisas e 
limites 

Vigência 50 

 

  
A vigência esgota-se com a conclusão da 
demarcação. 

 
043.00.03.004 

Expediente para 
emissão de 
certidão de 
jurisdição 

 
Vigência 

 
50 

 
 

  
A vigência esgota-se com a emissão da 
certidão. 

territorial 

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS 
HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO 
ESTADO

 Comunicado
Decisões Finais Sobre Inspeção de Saúde para Fins de Ingresso
NOME-RG-CARGO-Certificado de Sanidade e Capacidade 

Física-CSCF-DECISÃO
Defensoria Publica do Estado
ANA CAROLINA AMELIA BENTO - RG 256305407 - AGENTE 

DEFENSORIA PUBLICA - CSCF 9478/2018 - Candidato conside-
rado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

ANA PAULA PACHECO MORAES MATURANA - RG 
338932446 - AGENTE DEFENSORIA PUBLICA - CSCF 9479/2018 
- Candidato considerado APTO para exercício no cargo pleiteado 
para ingresso no serviço público após avaliação pericial.

Ministerio Publico
JOAO VITOR RODRIGUES CARDOSO DE MIRANDA - RG 

522850790 - OFICIAL DE PROMOTORIA I - CSCF 9475/2018 - 
Candidato considerado APTO para exercício no cargo pleiteado 
para ingresso no serviço público após avaliação pericial.

THIAGO DE ALMEIDA GERMINIASI - RG 28816720 - AUXI-
LIAR DE PROMOTORIA I - CSCF 9474/2018 - Candidato INAPTO 
para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público, por ter sido constatado em perícia situação que pode 
agravar-se diante das atribuições próprias do cargo pretendido. 
Cabe ao interessado a interposição de Recurso no prazo de 05 
dias a contar desta publicação, nos termos do artigo 53, § 2º 
da Lei 10.261/68.

Secretaria da Educacao
MARIA APARECIDA DE SOUZA MAIA - RG 20339505 - 

DIRETOR DE ESCOLA - CSCF 9473/2018 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

NORMA DE JESUS VIEIRA - RG 28568484 - PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I - CSCF 9472/2018 - Candidato INAPTO 


