
 Governo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Apostila do Secretário, de 3-1-2018
No despacho publicado em 11-8-2015, em que é interes-

sado Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do 
Estado de São Paulo - Afuse, para declarar que o período correto 
do afastamento é de 1º-12-2014 a 31-12-2017.

 COMISSÃO ESTADUAL 
DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Comunicado
Às 09:00 horas do dia 24-11-2017, na sede do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, sito à Rua Voluntários da 
Pátria, 596, no Bairro de Santana, na Cidade de São Paulo, foi 
realizada, de acordo com o Comunicado publicado no D.O. de 
24-10-2017, a Reunião Extraordinária da Comissão Estadual de 
Acesso à Informação – CEAI, instituída pelo Dec. 60.144-2014, 
sob a Presidência de Ieda Pimenta Bernardes, da Unidade do 
Arquivo Público do Estado, com a presença dos membros Renata 
Santiago Pugliese, da Procuradoria Geral do Estado e Thaís Lima 
Vieira, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Sem 
questões de fundo para o Expediente, a Presidente deu início 
ao julgamento, com a sugestão excepcional de nova ordem de 
julgamento, dado que essa reunião extraordinária retoma o jul-
gamento de Protocolos que foram objeto de diligência. Concor-
des os membros da Comissão para esse pedido, concedeu-se a 
palavra a Thaís Lima Vieira, relatora do Protocolo 69883178512, 
em que votou pelo conhecimento do recurso e no mérito negou 
provimento; a Comissão por unanimidade acompanhou o voto 
da relatora. Em seguida, a palavra foi concedida a Renata 
Santiago Pugliese, relatora do Protocolo 72348172243, em 
que votou pelo conhecimento do recurso e no mérito dá pro-
vimento; a Comissão por unanimidade acompanhou o voto da 
relatora; em relação ao Protocolo 63376167056, votou pelo não 
conhecimento do recurso por perda superveniente de objeto; a 
Comissão por unanimidade acompanhou o voto da relatora e 
recomendou a expedição de ofício para o órgão de origem para 
instá-lá ao cumprimento das diligências dessa Comissão, nos 
termos do inc. III, do art. 5° do Dec. 60.144-2014 e do art. 26 da 
Lei Est. 10.177-98; em relação aos Protocolos 5777141616930, 
596021615506, 56469179310, 77478173882, 68275174661, a 
relatora sugeriu a retirada da pauta, em razão da complexidade 
dos temas, sendo prudente a deliberação por todos os membros 
da Comissão; no que foi acompanhada pelos membros presen-
tes. A seguir, a Presidente definiu a data da próxima sessão ordi-
nária para o dia 12-12-2017, às 9h00. Nada mais para constar 
eu, Jorge Leite Bittencourt, lavrei a presente ata, que lida e apro-
vada, segue assinada por mim____________________, Secre-
tário convocado para secretariar a reunião, e pelos membros.

 UNIDADE DO 
ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO

 Portaria Uapesp N. 1, de 1º-1-2018
O Coordenador da Unidade do Arquivo Público do Estado 

de São Paulo, resolve:
Artigo 1º - Fica instituído Grupo de Trabalho visando promo-

ver estudos e pesquisas com o objetivo de apoiar a criação do 
Ambiente Digital de Gestão Documental do Governo do Estado 
de São Paulo para a produção, gestão, trâmite e armazenamento 
de documentos arquivísticos no âmbito dos órgãos e entidades 
da Administração Pública Estadual.

Artigo 2º - O Grupo de trabalho será composto pelos 
seguintes membros:

I – Alexandre Realino Alves;
II – Camila Giovana Ribeiro;
III – Elisangela Mendes Queiroz;
IV – Igor Blumer Marangone;
V – Letícia Gomes Bacalhau;
VI - Rogério Ferraz Garcia de Andrade.
Artigo 3º - Para consecução de sua finalidade, o Grupo de 

Trabalho poderá:
I - convocar servidores que possam contribuir com seus 

conhecimentos e experiências;
II - solicitar, junto aos órgãos competentes, as informações 

que julgar necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos objeto 
desta portaria.

Artigo 4º - O Grupo de Trabalho deverá apresentar relatório 
no prazo de 120 dias contados a partir da data de publicação 
desta portaria.

Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 CHEFIA DE GABINETE

 Extrato de Termo de Rescisão Amigável de Convênio
Processo Fussesp: 146228/2014
Parecer Referencial: CJ/SG 13/2017
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e a Comunidade 
Terapêutica Amor e Vida.

Objeto: Rescisão Amigável do Convênio Fussesp 025/2015, 
celebrado em 17-10-2014, objetivando a implantação e execu-
ção do Projeto “Escola de Moda – 2º Fase”.

Cláusula Primeira – O convênio a que se refere o preâmbulo 
do presente instrumento fica rescindido de forma amigável, com 
fulcro no artigo 79, inciso II, c.c. o artigo 116, “caput”, ambos 
da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, em face da denúncia da 
avença por parte da CONVENENTE, formalizada por meio do 

Ofício 210/2017, datado de 26-10-2017, juntado a fl. 294 dos 
autos do Processo Fussesp 146228/2014.

Cláusula Segunda – Tendo sido considerada regular a pres-
tação de contas apresentada pelo CONVENENTE, e à vista de 
inexistência de qualquer pendência por parte deste em relação 
ao Fussesp, os partícipes nada têm a reclamar um do outro.

Data da Assinatura: 03-01-2018.

 AGÊNCIA REGULADORA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE 
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

 DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

 Despacho do Diretor de Procedimentos e Logística, 
de 3-1-2018
Processo 002.488/04 – 12º VOLUME – Empresa de Ôni-

bus Pássaro Marron S/A. DEFIRO o pedido à fl. 2715 e assim 
AUTORIZO a renovação do Certificado de Registro Cadastral da 
empresa, expedindo-se o competente Certificado pelo prazo de 
01 ano a contar desta publicação.

 CASA MILITAR
 Despachos do Ordenador de Pagamento, de 3-1-2018
Nos termos do art. 5º e do inc. III do art. 29 da LF 8.666-93; 

do art. 6º da LE 12.799-2008; o inc. II do art. 94 das instruções 
2-2016 – (TCE/SP), faz saber o impedimento de pagamento da 
2017PD01968, de modo a preservar a integridade da ordem 
cronológica da UGE 510109, visto o credor estar inscrito no 
Cadin Estadual;

Nos termos do art. 5º e do inc. III do art. 29 da LF 8.666-93; 
do art. 6º da LE 12.799-2008; o inc. II do art. 94 das instruções 
2-2016 – (TCE/SP), faz saber o impedimento de pagamento da 
2017PD01998, de modo a preservar a integridade da ordem cro-
nológica da UGE 510109, Administração da Casa Militar, visto o 
domicílio bancário do credor estar inativado no sistema siafem, 
motivo que impede o pagamento da ordem bancária.

 Planejamento e Gestão
 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
Poder Judiciario
APARECIDA IVANETE DAMADA GARCIA - RG 10482608 - 

PSICOLOGO JUDICIARIO - CSCF / - PREJUDICADO
GIZELLE REGINA GOMES - RG 335635374 - PSICOLOGO 

JUDICIARIO - CSCF / - PREJUDICADO
MARIA BERENICE SELEGUIM SANTOS MORAES - RG 

253486671 - PSICOLOGO JUDICIARIO - CSCF / - PREJUDICADO
REGINA ESTER VIEIRA REIS DE CAMARGO - RG 10712723 - 

PSICOLOGO JUDICIARIO - CSCF / - PREJUDICADO
Secretaria da Administracao Penitenciária
CIMILE PERES SABO COLETE - RG 32030642 - AG SEG 

PENIT CLASSE I - CSCF / - PREJUDICADO
ELITON DE OLIVEIRA MARIN - RG 340349153 - AG ESCOLTA 

E VIGILANCIA PENIT - CSCF 2/2018 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

ROBERTO SUNTACK MENDONCA - RG 249513997 - AG 
SEG PENIT CLASSE I - CSCF 3/2018 - Candidato INAPTO para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público, 
por ter sido constatado patologia e comorbidades associadas 
que podem 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
DANIELLE ROCHA SCALON - RG 44164088 - PROFESSOR 

EDUCACAO BASICA I - CSCF / - PREJUDICADO

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 DIRETORIA DE VEÍCULOS

 Comunicado
Conforme pedido da empresa de vistoria credenciada pelo 

Detran: CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JÚNIOR LTDA 
- ME, CNPJ: 10.919.081/0004-24, credenciada pela Portaria 
DV-1218/2016.

Comunica-se o descredenciamento da mesma.
 Comunicado
Para fins de conhecimento e aplicação pelos Diretores de 

Ciretrans, Unidades e Seções de Trânsito, comunico a inclusão na 
Tabela de Financeiras deste departamento a empresa:

- COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMEN-
TOS VALOR SUSTENTÁVEL, SICREDI VALOR SUSTENTÁVEL PR 
- CNPJ 81.706.616/0001-84, Código de Acesso 4193 (Protocolo 
890554/2017). (Comunicado 001/2018)

razão de sua identidade de gênero e orientação sexual, conduta 
que se amoldaria na previsão legal descrita no artigo 2º, incisos I 
e VIII, da Lei Estadual 10.948/2001; instaure-se processo adminis-
trativo em face de A.C.A, como incursa no artigo 2º, incisos I e VIII 
da Lei Estadual n. 10.948/2001, para a devida apuração dos atos 
atentatórios e discriminatórios, e eventual aplicação das sanções 
previstas em seu artigo 6º, nos termos do procedimento previsto 
nos artigos 62 a 64, da Lei Estadual n. 10.177, de 30-12-1998.

Processo SJDC 1357105/2017 - F.D.T. - Denúncia de discrimi-
nação racial, nos termos da Lei Estadual n. 14.187/2010.

Considerando que chegou ao conhecimento desta Secretaria 
da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio de denúncia, ela-
borada pelo Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, 
Racismo e Preconceito da Defensoria Pública do Estado de São 
Paulo, que S.F. e a empresa A.S.A, qualificados à fl. 02, em 19-8-
2013, teriam praticado ato discriminatório por motivo de raça ou 
cor, contra F.D.T. e E.S.C, que se amoldaria na conduta prevista 
no artigo 2º, inciso I, da Lei 14.187/2010; instaure-se processo 
administrativo em face de S.F. e a empresa A, como incursos no 
art. 2º, inciso I, da Lei 14.187/2010, para a devida apuração dos 
atos atentatórios e discriminatórios, e eventual aplicação das 
penalidades previstas em seu artigo 6°, nos termos do procedi-
mento previsto nos arts. 62 a 64, da Lei Estadual 10.177/1998;

 FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

 Portaria Administrativa – 2, de 3-1-2018
O Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, respon-

dendo pelo Expediente da Fundação Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA-SP,

Considerando as indicações constantes na CI 300/2017, de 
07-12-2017, emitida pelo CASA Irapuru II, bem como a mani-
festação favorável da Divisão Regional Oeste – DRO e Diretoria 
Técnica, determina:

 Justiça e 
Defesa da Cidadania
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Comunicado
Extrato de Portaria:
Processo 1357440/2017 - J.D. - Denúncia de discriminação 

em razão de identidade de gênero nos termos da Lei Estadual 
n. 10.948/2001.

Considerando que chegou ao conhecimento desta Secreta-
ria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio de denúncia 
formulada pelo Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade 
e da Igualdade Racial – NUDDIR que, em na madrugada do dia 
24-7- 2015, em um bar localizado na Avenida São João, 508, 
República, nesta Capital, J.D, cidadã transexual, teria sido vítima 
de agressões físicas e psicológicas, em razão de identidade 
de gênero, que se amoldariam à conduta descrita no artigo 
2º, inciso I, da Lei 10.948/2001, supostamente perpetradas 
por A.Â.R.P.; instaure-se processo administrativo em face do 
denunciado, como incurso no artigo 2º, inciso I, da Lei Estadual 
n. 10.948/2001, para a devida apuração dos atos atentatórios e 
discriminatórios, e eventual aplicação das penalidades previstas 
em seu artigo 6º, nos termos do procedimento previsto nos arti-
gos 62 a 64, da Lei Estadual n. 10.177, de 30-12- 1998.

Protocolado SJDC 1357317/2017 - J.C. - Denúncia de dis-
criminação em razão de orientação sexual nos termos da Lei 
Estadual n. 10.948/2001.

Considerando que chegou ao conhecimento desta Secretaria 
da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio de denúncia subs-
crita pela própria interessada, J.C, cidadã transexual, relatando que 
não teria sido admitida para uma vaga profissional, por A.C.A, em 

Comunicado

Ao longo da sua história a Imprensa Ofi cial do Es-
tado S/A - IMESP passou por muitas transformações. 
O compromisso agora é aprofundar a modernização, 
elevando os investimentos em tecnologia da infor-
mação e introduzindo novos processos de gestão.

Sempre em busca de aperfeiçoar a qualidade e a ca-
pacidade de prestação de serviços para a sociedade 
civil e ao próprio Governo do Estado de São Paulo, 
a Imprensa Ofi cial comunica que, desde 02 de ja-
neiro de 2018, estendeu os horários para trans-
missão de arquivos via sistema Pubnet para todos 
os cadernos do Diário Ofi cial: das 07h00 as 18h00.

O Diário Ofi cial está disponível apenas na versão eletrôni-
ca, diariamente a partir das 05h00 da manhã, através do 
website  www.imprensaofi cial.com.br, com mecanismo 
de busca por palavras, caderno, data e ano de publicação.
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