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Cláusula Primeira – Do Objeto: Transferência de recursos 
materiais e financeiros, com vista à implantação e execução 
do Projeto “Escola da Construção Civil – Assentador de Pisos 
e Azulejos”.

Cláusula Segunda – Do Valor e dos Recursos Financeiros: R$ 
12.451,49, sendo R$ 10.531,49 de responsabilidade do Fussesp 
e R$ 1.920,00 de responsabilidade do CONVENENTE.

Parágrafo único – Os recursos financeiros a cargo do Fus-
sesp onerarão nas naturezas de despesas 334030-01 e 334039-
01, classificação funcional programática 08244510243250000, 
da dotação orçamentária.

Prazo de Vigência: 12 meses, contados da data da assi-
natura.

Data da Assinatura: 30-11-2017.

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

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

 Despacho do Diretor, de 7-12-2017
Autorizando a título precário, a ocupação transversal 

aérea, na faixa de domínio da Rodovia Dom Pedro I, SP-065, 
no km 76+800, para implantação de rede de distribuição de 
energia elétrica, 13,8kv, postes existente a substituir à ELEKTRO 
Redes S.A, trecho sob responsabilidade da Concessionária Rota 
das Bandeiras S/A, nas condições constantes do termo. (Processo 
025.796/2017 – Protocolo 375.100/17).

 Despacho do Diretor, de 7-12-2017
Concedendo a autorização, a título precário, para abertura 

de acesso não comercial, km 369+100m, pista norte da Rodovia 
Anhanguera, SP-330, à Prefeitura Municipal de Orlândia, trecho 
sob responsabilidade da Concessionária Vianorte S.A, nas condi-
ções constantes do termo. (Processo 020.108/2015 – Protocolo 
311.225/2015 – RT.DOP.0582/17 – TAT.DOP.0020/17).

 Despacho do Diretor, de 6-12-2017
Autorizando a título precário, a ocupação transversal 

subterrânea na faixa de domínio da Rodovia Hélio Moraes Salles, 
SP-215, no km 35+930 para implantação de rede emissário de 
esgoto, em tubo PVC DN 100 Ø 118mm, tubo camisa PEAD 
Ø 250mm, métodos destrutível e não destrutível à Superfrio 
Armazéns Gerais S.A, trecho sob responsabilidade da Renovias 
Concessionária S/A, nas condições constantes do termo. (Proces-
so 024.848/2017 – Protocolo 367.032/17).

 Despacho do Diretor, de 5-12-2017
Autorizando a título precário, a ocupação transversal 

subterrânea e no nicho da obra de arte na faixa de domínio da 
Rodovia dos Bandeirantes, SP-348, para implantação de cabo 
óptico de 144 fibras em 03 dutos PEAD Ø 110mm, método não 
destrutível à Ascenty Data Centers e Telecomunicações S/A, tre-
cho sob responsabilidade da Concessionária do Sistema Anhan-
guera-Bandeirantes S/A - AUTOBAN, nas condições constantes 
do termo. (Processo 023.241/2017 – Protocolo 353.261/17).

 Planejamento e Gestão
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Extrato do 3º Termo Aditamento
Processo: SPDR 1232/2015 /SPG 1291861/2017
CONTRATO 022/2014 -GS
CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GES-

TÃO
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP
CNPJ: 62.577.929/0001-35
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO
O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 

meses, de 17-07-2017 a 16-07-2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇA-

MENTÁRIOS
O valor total estimado do presente contrato passa a ser 

de R$ R$ 623.406,40 para o período de 12 meses, sendo 
R$ 308.802,82 para o exercício de 2017 e R$ 314.603,58, 
para o exercício de 2018, onerando o orçamento em sua 
classificação orçamentária consignados aos códigos: 290101 - 
Gabinete do Secretário; PTRES 290123; Programa de Trabalho 
04.122.2921.5884.0000 – Integração Op. Sup. Gestão Org. Rec. 
Humanos; Natureza da Despesa - 339039.11 – Serviços presta-
dos pela PRODESP.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições 

contratuais não alteradas pelo presente instrumento e termos 
aditivos subsequentes

E por estarem assim, justas e acertadas, firmam as partes 
o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, que 
também o assinam para todos os fins e efeitos de direito.

ASSINATURA: 01-12-2017

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 Despacho do Diretor Presidente, de 23-11-2017
Diante dos fatos apurados nos autos do Protocolo 401326-

3/2015, e nos termos dos Relatórios da Comissão de Apuração 
Preliminar, fls. 70/76 vº, em retificação ao despacho de fls. 62, de 
acordo com a manifestação de fls. 68 da PPD, com fundamento 
no artigo 10, inciso XI, da lei Complementar 1.195/13, e nos 
termos do artigo 62 e seguintes da Lei Estadual 10.177/98, 
determino a instauração de procedimento sancionatório em face 
do servidor M. d. S. L. J, Diretor Técnico I, RG nº XX.XXX.XXX-X 
SSP/SP, lotado na Unidade de Jandira, por infração ao disposto 
no artigo 482, alínea “e”, do Decreto-Lei 5.452 de 01-05-1943.

Encaminhem-se os autos à Gerência de Recursos Humanos 
para as anotações nas fichas funcionais do servidor.

Após, à Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, da 
Procuradoria Geral do Estado, em cumprimento ao disposto no 
artigo 42, da Lei Complementar 1.270/15.

(Retificado por conter incorreção)

 GABINETE DA PRESIDÊNCIA

 Despacho do Diretor, de 12-12-2017
Processo Detran 964.303/2017
Interessado: Detran – Departamento Estadual de Trânsito.
Assunto: Prodesp PD017168, Serviços de gerenciamento de 

AD (Active Directory), com processamento na nuvem privada.
Em cumprimento ao artigo 26, da Lei Federal 8.666/93 e 

alterações, Ratifico a dispensa de licitação, declarada pela Dire-
tora Setorial da Diretoria de Administração, com fundamento 
no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações, 
para contratar a Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo – Prodesp, no valor total estimado de R$ 
1.612.983,00, sendo a importância de R$ 287.973,58 para o 
exercício de 2017, a importância de R$ 1.325.009,42 ao exer-
cício de 2018, visando a prestação de serviços de informática, 
correspondentes a serviços de gerenciamento de AD (Active 
Directory) para unidades do Detran com processamento na 
nuvem Prodesp.

596, no Bairro de Santana, na Cidade de São Paulo, foi realizada, 
de acordo com o Comunicado publicado no D.O. de 7-12-2017, 
a Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Acesso à Informa-
ção - 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 Andrea Maria Mustafa 
Moyses, da Ouvidoria Geral do Estado; Renata Santiago Puglie-
se, da Procuradoria Geral do Estado, presente a partir do julga-
mento do Protocolo 794521712146; Ana Paula Inácio da Silva, 
da Secretaria de Planejamento e Gestão e Thaís Lima Vieira, da 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Com a concor-
dância dos membros presentes, a Presidente iniciou o trabalho 
pela “Ordem do Dia” e deu início ao julgamento manifestando-
-se como relatora do Protocolo 400911710450, em que votou 
pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente de 
objeto, recomendando a expedição de ofício à Ouvidoria Geral 
do Estado para ciência e providências junto à Procuradoria 
Geral do Estado quanto ao cumprimento dos deveres do órgão 
de prestar as informações requeridas e registro das decisões no 
Sistema SIC.SP; a Comissão acompanhou o voto da relatora. 
Para o Protocolo 834651710131, votou pelo não conhecimento 
do recurso por perda superveniente de objeto, recomendando a 
expedição de ofício à Ouvidoria Geral do Estado para ciência e 
providências junto à Procuradoria Geral do Estado quanto ao 
cumprimento dos deveres do órgão de prestar as informações 
requeridas e registro das decisões no Sistema SIC.SP; a Comissão 
acompanhou o voto da relatora. Em seguida, a palavra foi con-
cedida a Andrea Maria Mustafa Moyses, relatora do Protocolo 
63615177970, em que votou pelo não conhecimento do recurso 
por perda superveniente de objeto; a Comissão acompanhou o 
voto da relatora; em relação ao Protocolo 77506172730, votou 
pelo conhecimento do recurso e no mérito deu provimento 
parcial para que o SIC da Universidade de São Paulo e promova 
a entrega dos dados requeridos, à exceção dos documentos 
que contenham informações pessoais; a Comissão acompanhou 
o voto da relatora. Em seguida concedeu-se a palavra a Ana 
Paula Inácio da Silva, relatora do Protocolo 644251612987, em 
que votou pelo conhecimento do recurso e no mérito negou 
provimento; a Comissão por unanimidade acompanhou o voto 
da relatora; em relação ao Protocolo 51450166384, votou pelo 
conhecimento do recurso e no mérito negou provimento; a 
Comissão por unanimidade acompanhou o voto da relatora. 
Na sequência, a palavra foi concedida para Thaís Lima Vieira, 
relatora do Protocolo 794521712146, em que converteu o julga-
mento em diligência; a Comissão por unanimidade acompanhou 
o voto da relatora, com exceção de Ieda Pimenta Bernardes e 
Andrea Maria Mustafa Moyses que se consideraram impedidas, 
nos termos do § 5º, art. 9º, do Dec. 60.144-2014; em relação 
ao Protocolo 680141712047 votou pela devolução da matéria 
para a Ouvidoria Geral do Estado para análise do mérito, 
com a brevidade que o caso requer, e posterior ciência para 
o interessado e para esta CEAI; a Comissão por unanimidade 
acompanhou o voto da relatora. A palavra foi concedida então a 
Renata Santiago Pugliese, relatora do Protocolo 748181710323, 
em que votou pela conversão do julgamento em diligência 
junto ao requerente para que informe se recebeu a resposta da 
segunda instância recursal e se mantém interesse em recorrer; 
a Comissão por unanimidade acompanhou o voto da relatora; 
em relação ao Protocolo 655341710316, em que votou pela 
conversão do julgamento em diligência junto ao requerente para 
que informe se recebeu a resposta da segunda instância recursal 
e se mantém interesse em recorrer; a Comissão por unanimidade 
acompanhou o voto da relatora. A palavra foi mantida com 
Renata Santiago Pugliese que retomou a questão de ordem 
que suspendeu o julgamento dos protocolos 5777141616930, 
596021615506, 56469179310, 77478173882, 68275174661, 
em razão da complexidade dos temas e da necessidade da 
avaliação de todos os membros. Avaliados os casos, a Comissão 
decidiu pelo encaminhamento de consulta à Consultoria Jurídica 
da Secretaria de Governo. Finda a “Ordem do Dia”, a Presidente 
abriu o Expediente formulando e submetendo à apreciação dos 
membros da Comissão, as minutas de duas deliberações da 
CEAI: a) Deliberação CEAI 2-2017, que dispõe sobre o registro 
de informações pessoais nos votos dos membros relatores da 
CEAI e b) Deliberação CEAI 3-2017, que dispõe sobre o registro 
das decisões da CEAI no Sistema SIC.SP. Lidas e analisadas 
pelos presentes, a edição das Deliberações, nos termos em que 
foram apresentadas, foi aprovada por unanimidade. A seguir, 
a Presidente definiu a data da próxima sessão ordinária para 
o dia 13-3-2018, às 10h00. Nada mais para constar eu, Jorge 
Leite Bittencourt, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, 
segue assinada por mim_____________________________
___________, Secretário convocado para secretariar a reunião, 
e pelos membros.

 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CHEFIA DE GABINETE

 Comunicado
O Núcleo de Armazenamento e Depósito de Materiais e 

Equipamentos Inservíveis - NADMEI (Depósito Jaguaré) do 
Fussesp, ficará fechado no período de 02 a 12-01-2018, em 
virtude da necessidade de acompanhamento da entrega aos 
arrematantes dos lotes a serem vendidos no Leilão que ocorrerá 
no próximo dia 21-12-2017.

 Extrato de Termo de Convênio
Processo Fussesp: 964716/2017
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de 
Monteiro Lobato, por meio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira – Do Objeto: Transferência de recursos 
materiais e financeiros, com vista à implantação e execução do 
Projeto “Escola de Beleza – Assistente de Cabeleireiro”.

Cláusula Segunda – Do Valor e dos Recursos Financeiros: R$ 
27.920,25 sendo R$ 14.000,25 de responsabilidade do Fussesp e 
R$ 13.920,00 de responsabilidade do CONVENENTE.

Parágrafo único – Os recursos financeiros a cargo do Fus-
sesp onerarão nas naturezas de despesas 334030-01 e 334039-
01, classificação funcional programática 08244510243250000, 
da dotação orçamentária.

Prazo de Vigência: 12 meses, contados da data da assi-
natura.

Data da Assinatura: 01-12-2017.
 Extrato de Termo de Convênio
Processo Fussesp: 805929/2017
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de 
Ribeirão Pires, por meio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira – Do Objeto: Transferência de recursos 
materiais e financeiros, com vista à implantação e execução do 
Projeto “Escola da Construção Civil – Pedreiro”.

Cláusula Segunda – Do Valor e dos Recursos Financeiros: R$ 
34.277,15, sendo R$ 11.237,15 de responsabilidade do Fussesp 
e R$ 23.040,00 de responsabilidade do CONVENENTE.

Parágrafo único – Os recursos financeiros a cargo do Fus-
sesp onerarão nas naturezas de despesas 334030-01 e 334039-
01, classificação funcional programática 08244510243250000, 
da dotação orçamentária.

Prazo de Vigência: 12 meses, contados da data da assi-
natura.

Data da Assinatura: 01-12-2017.
 Extrato de Termo de Convênio
Processo Fussesp: 501548/2017
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município 
de Caçapava, por meio do seu Fundo Social de Solidariedade.

§ 1º. O envio das informações iniciais a potenciais investi-
dores dependerá da assinatura de acordo de confidencialidade.

§ 2º. Poderão ser realizadas reuniões com potenciais 
investidores para apresentação e esclarecimento de aspectos da 
operação (road show).

§ 3º. Será assegurado prazo adequado para todos os poten-
ciais investidores formularem suas eventuais propostas não 
vinculantes para a operação.

§ 4º. Os interessados poderão apresentar as propostas não 
vinculantes isoladamente ou em consórcio.

Pré-qualificação dos potenciais investidores
Art. 7º. Recebidas e examinadas as propostas não vincu-

lantes, os Secretários de Fazenda e de Saneamento e Recursos 
Hídricos decidirão sobre a pré-qualificação ou não de seus 
autores, ouvido o Grupo de Trabalho, que deverá considerar o 
relatório e as recomendações técnicas da IFC - International 
Finance Corporation a respeito.

§ 1º. A decisão a que se refere este artigo será feita com 
base nos critérios técnicos do art. 4º.

§ 2º. Os potenciais investidores pré-qualificados terão 
acesso ao data room da operação com o objetivo de obter infor-
mações complementares e esclarecer dúvidas a seu respeito.

§ 3º. Novos potenciais investidores poderão ser pré-
-qualificados a qualquer tempo no procedimento, observado o 
disposto no art. 6º.

Diligências na fase de pré-qualificação
Art. 8º. Após a pré-qualificação de potenciais investidores, 

serão aprovados pelos Secretários de Fazenda e de Saneamento 
e Recursos Hídricos, ouvido o Grupo de Trabalho, os termos 
das minutas preliminares do contrato de compra e venda de 
ações ou acordo de subscrição, do estatuto social da sociedade 
controladora, do acordo de acionistas e dos demais documentos 
essenciais da operação.

Art. 9º. Nesta fase o Estado aprofundará as diligências com 
os pré-qualificados de modo a obter maiores informações sobre 
seu interesse na operação e sobre as condições econômicas e 
comerciais de suas eventuais propostas vinculantes, bem como 
avaliará os aspectos relevantes que possam afetar a operação, 
levando em consideração os documentos de que trata o art. 8º.

Art. 10. Concluídas as diligências com os pré-qualificados, 
caberá aos Secretários de Fazenda e de Saneamento e Recursos 
Hídricos, ouvido o Grupo de Trabalho, aprovar relatório da IFC 
- International Finance Corporation sobre os potenciais investi-
dores pré-qualificados, as condições de negócio apresentadas, as 
informações existentes e as circunstâncias de mercado indicadas 
para encaminhamento e fechamento da operação, bem como 
encaminhar proposta de deliberação ao Conselho Diretor do 
Programa Estadual de Desestatização.

Parágrafo único. A proposta permitirá que o Conselho Dire-
tor opte entre as seguintes alternativas:

I - continuidade do procedimento com a participação de um, 
de vários ou de todos os pré-qualificados, segundo as regras que 
forem aprovadas pelo Conselho Diretor, incluindo os critérios 
para recebimento de propostas vinculantes e para a escolha 
final do investidor; ou

II - abertura de processo competitivo público, que poderá 
ser realizado em bolsa de valores ou outra forma pública, nos 
termos do edital a ser aprovado pelo Conselho Diretor.

Decisão do CDPED quanto à fase final do procedi-
mento

Art. 11. Caberá ao Conselho Diretor do Programa Estadual 
de Desestatização a decisão, com base na proposta de delibera-
ção de que trata o art. 10, quanto à forma para a continuidade 
do procedimento.

Art. 12. Caso a continuidade do procedimento se dê entre os 
pré-qualificados, a apresentação de propostas vinculantes pode-
rá ser antecedida de fase de negociação, com o estabelecimento 
de diálogo isonômico com os potenciais investidores envolvidos, 
para viabilizar a comparação dinâmica, efetiva e realista das 
propostas e a estruturação da operação segundo as melhores 
exigências do interesse público e as características do mercado.

Conclusão da operação
Art. 13. Ao final do procedimento, caberá ao Conselho 

Diretor do Programa Estadual de Desestatização deliberar sobre 
a sua adequação aos fins colimados, bem como sobre a conve-
niência e oportunidade de ser concluída a operação, levando em 
conta seus aspectos econômicos e os objetivos previstos no art. 
2º da Lei Estadual 16.525, de 2017, em especial o de fomentar a 
universalização dos serviços de saneamento básico no Estado de 
São Paulo e ampliar a oferta e a qualidade de serviços correlatos 
em todo o território nacional, bem como o objetivo de contar 
com acionista privado capaz de fornecer capital e agregar valor 
aos negócios da sociedade controladora e da SABESP.

Art. 14. Também serão submetidos à aprovação do Conselho 
Diretor do Programa Estadual de Desestatização, por proposta 
dos Secretários de Fazenda e de Saneamento e Recursos Hídri-
cos, previamente à sua celebração, os termos do contrato de 
gestão a que se refere o art. 7º da Lei Estadual 16.525, de 2017.

Art. 15. Antes de sua celebração, os instrumentos para a 
efetivação da operação, incluindo o contrato de compra e venda 
de ações ou acordo de subscrição, o estatuto social da sociedade 
controladora e o acordo de acionistas, serão submetidos à aná-
lise jurídica final da Procuradoria-Geral do Estado, que emitirá 
parecer a respeito.

 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Deliberação CEAI 2-2017, que dispõe sobre o registro 
de informações pessoais nos votos dos membros relatores 
da CEAI

A Comissão Estadual de Acesso à Informação - CEAI, e nos 
termos das disposições do art. 6º, III, da Lei 12.527-2011 e do 
art. 35 do Dec. 58.052-2012, delibera:

Artigo 1º - O voto dos membros relatores da CEAI serão 
identificados exclusivamente pelo número do Protocolo SIC, 
atribuído automaticamente pelo Sistema SIC.SP.

Artigo 2º - Nos votos dos membros relatores não constarão, 
em qualquer parte do texto, referências que possibilitem a 
identificação pessoal de requerentes ou informações revestidas 
de sigilo.

Parágrafo Único - Os votos dos relatores prolatados a partir 
da publicação desta Deliberação, em conformidade com o caput, 
serão publicados na página da CEAI, no sítio do Arquivo Público 
do Estado e assim o serão também os prolatados anteriormente 
à publicação desta Deliberação, com o devido tratamento para 
ocultação das informações pessoais.

Artigo 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação.

Deliberação CEAI 3-2017, que dispõe sobre o registro 
das decisões da CEAI no Sistema SIC.SP

A Comissão Estadual de Acesso à Informação - CEAI, em 
especial as disposições do art. 4º, XXI e art. 7º, XV, da Delibera-
ção CEAI 1-2014, delibera:

Artigo 1º - As decisões da CEAI e a íntegra dos votos dos 
relatores serão registrados pela Secretaria Executiva em campo 
específico do Sistema SIC.SP a ela destinado, em caráter exclu-
sivo, sendo vedada a sua utilização para a inserção de outras 
informações, a qualquer título ou justificativa.

Artigo 2º - Para assegurar a ciência da decisão da CEAI e a 
íntegra do voto do relator, a Secretaria Executiva providenciará 
seu encaminhamento ao interessado, sem prejuízo da publica-
ção das mesmas no Sistema SIC.SP pelo Serviço de Informações 
ao Cidadão-SIC responsável pelo atendimento.

Artigo 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação.

Comunicado
Às 09:00 horas do dia 12-12-2017, na sede do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, sito à Rua Voluntários da Pátria, 
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