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parcerias e eventual aplicação das disposições do art. 34 do 
Dec. 61.371-2015. Para o Protocolo 679701714980, votou pelo 
conhecimento do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, 
por força do sigilo de que está revestida a informação reque-
rida; a Comissão acompanhou o voto da relatora. Em seguida, 
a palavra foi concedida a Eunice Aparecida de Jesus Prudente, 
relatora do Protocolo 850211716613, em que converteu o 
julgamento em diligência junto à Ouvidoria Geral do Estado 
para ofertar manifestação, prevenindo a supressão de instância; 
em relação ao Protocolo 348091713490, a relatora conheceu 
do recurso e negou-lhe provimento; a representante da PGE 
pediu vistas e converteu o julgamento em diligência junto ao 
Departamento de Estrada de Rodagem - DER para obter esclare-
cimentos quanto ao andamento do processo. A palavra foi con-
cedida então a Renata Santiago Pugliese, relatora do Protocolo 
659521716716, em que votou por não conhecer do recurso e, 
diante da decisão favorável da Ouvidoria Geral do Estado, não 
notificar o interessado para apresentação de novas razões; a 
Comissão por unanimidade acompanhou o voto da relatora; em 
relação ao Protocolo 507331716320, votou por não conhecer 
do recurso e, diante da decisão favorável da Ouvidoria Geral 
do Estado, não notificar o interessado para apresentação 
de novas razões; a Comissão por unanimidade acompanhou 
o voto da relatora; em relação ao Protocolo 44482176942, 
votou por não conhecer do recurso por perda de objeto, dado 
que o interessado informou ter tido acesso às informações 
requeridas; recomendou oficiar a Ouvidoria Geral do Estado 
para ciência e adoção das providências que considere cabíveis 
diante do pedido de apuração de responsabilidade formulado 
pelo interessado; a Comissão por unanimidade acompanhou o 
voto da relatora. Em seguida concedeu-se a palavra a Ana Paula 
Inácio da Silva, relatora do Protocolo 807601716727, em que 
converteu o julgamento em diligência junto ao responsável SIC 
da Casa Civil para que esclareça os questionamentos do interes-
sado, especialmente sobre os documentos juntados; em relação 
ao Protocolo 563531715287, votou por conhecer do recurso e, 
no mérito, negar-lhe provimento; a Comissão por unanimidade 
acompanhou o voto da relatora. A seguir, a Presidente reiterou 
as comunicações de reuniões extraordinárias já publicadas no 
D.O. em 21-2-2018, a se realizarem nos dias 27-3 e 10-4 do cor-
rente ano. Nada mais para constar, eu, Jorge Leite Bittencourt, 

    Governo
 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Comunicado
Às 09:00 horas do dia 20-3-2018, na sede do Arquivo Públi-

co 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 21-2-2018, 
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 Eunice Apare-
cida de Jesus Prudente, da Ouvidoria Geral do Estado; Renata 
Santiago Pugliese, da Procuradoria Geral do Estado; Thaís Lima 
Vieira, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, e Ana 
Paula Inácio da Silva, da Secretaria de Planejamento e Gestão, 
presente a partir do julgamento do Protocolo 679701714980. 
A Presidente iniciou a “Ordem do Dia” e deu início ao julga-
mento concedendo, a pedido, a palavra para Thaís Lima Vieira, 
relatora do Protocolo 596391716992, em que votou por não 
conhecer do recurso, por perda superveniente de objeto; a 
Comissão por unanimidade acompanhou o voto da relatora; 
em relação ao Protocolo 682101714469 votou por conhecer do 
recurso, dar provimento e recomendou a expedição de ofício 
à Procuradoria Geral do Estado para ciência e cumprimento 
do conteúdo decisório, devendo informar a CEAI quanto às 
providências adotadas, no prazo de 20 dias contados do seu 
recebimento; a Comissão por unanimidade acompanhou o voto 
da relatora, com exceção de Renata Santiago Pugliese que se 
declarou impedida, nos termos do § 5º, art. 9º, do Dec. 60.144-
2014. Justificadamente, a relatora Thaís Lima Vieira teve de 
ausentar-se do restante da reunião. Dando sequência ao julga-
mento, a Presidente manifestou-se como relatora do Protocolo 
668501717276, em que converteu o julgamento em diligência 
junto à Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude para 
esclarecer sobre os meios de acesso à plataforma digital de 

Pt205, de coordenadas N 7372191.32585m e E 347037.854548m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 316°49’49.85” e 6.62; até o vértice Pt206, de coorde-
nadas N 7372196.15189m e E 347033.327488m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
322°23’23.07” e 6.62; até o vértice Pt207, de coordenadas N 
7372201.39341m e E 347029.288709m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 327°56’56.28” 
e 6.62; até o vértice Pt208, de coordenadas N 7372207.00119m 
e E 347025.776141m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 330°42’42.91” e 35.81; até o 
vértice Pt209, de coordenadas N 7372238.23124m e E 
347008.261538m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 334°17’17.04” e 5.93; até o vértice 
Pt210, de coordenadas N 7372243.57042m e E 347005.690138m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 341°25’25.31” e 5.93; até o vértice Pt211, de coorde-
nadas N 7372249.18781m e E 347003.802053m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
348°33’33.60” e 5.93; até o vértice Pt212, de coordenadas N 
7372254.99624m e E 347002.626643m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 352°07’7.69” 
e 9.37; até o vértice Pt213, de coordenadas N 7372264.2766m e 
E 347001.343529m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 347°27’27.61” e 0.63; até o vér-
tice Pt214, de coordenadas N 7372264.89246m e E 
347001.206546m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 338°07’7.36” e 0.63; até o vértice 
Pt215, de coordenadas N 7372265.47806m e E 347000.971409m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 328°46’46.85” e 0.63; até o vértice Pt216, de coorde-
nadas N 7372266.01761m e E 347000.644401m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
319°26’26.66” e 0.63; até o vértice Pt217, de coordenadas N 
7372266.49702m e E 347000.234132m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 310°06’6.29” 
e 0.63; até o vértice Pt218, de coordenadas N 7372266.90347m 
e E 346999.751543m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 300°45’45.97” e 0.63; até o vér-
tice Pt219, de coordenadas N 7372267.22623m e E 
346999.209387m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 291°25’25.45” e 0.63; até o vértice 
Pt220, de coordenadas N 7372267.4567m e E 346998.622027m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 282°05’5.30” e 0.63; até o vértice Pt221, de coorde-
nadas N 7372267.58884m e E 346998.005022m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
277°25’25.08” e 12.10; até o vértice Pt222, de coordenadas N 
7372269.15057m e E 346986.009975m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 60°49’49.35” 
e 179.32; até o vértice Pt223, de coordenadas N 7372356.57302m 
e E 347142.578223m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 76°14’14.87” e 12.68; até o vér-
tice Pt224, de coordenadas N 7372359.58689m e E 
347154.892963m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 68°26’26.92” e 2.99; até o vértice 
Pt225, de coordenadas N 7372360.68493m e E 347157.673205m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 71°53’53.47” e 4.33; até o vértice Pt226, de coorde-
nadas N 7372362.03188m e E 347161.792043m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
72°01’1.20” e 5.81; até o vértice Pt227, de coordenadas N 
7372363.8265m e E 347167.3219m; deste, segue confrontando 
com os seguintes azimute plano e distância: 59°59’59.01” e 
9.33; até o vértice Pt228, de coordenadas N 7372368.49504m e 
E 347175.402669m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 40°05’5.02” e 15.80; até o vértice 
Pt229, de coordenadas N 7372380.58017m e E 347185.573403m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 60°49’49.35” e 34.89; até o vértice Pt230, de coorde-
nadas N 7372397.59126m e E 347216.039325m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
60°49’49.35” e 31.28; até o vértice Pt231, de coordenadas N 
7372412.84079m e E 347243.350284m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 60°49’49.36” 
e 15.15; até o vértice Pt232, de coordenadas N 7372420.22511m 
e E 347256.575225m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 60°49’49.34” e 13.24; até o vér-
tice Pt233, de coordenadas N 7372426.67907m e E 
347268.133783m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 60°49’49.35” e 32.84; até o vértice 
Pt234, de coordenadas N 7372442.68828m e E 347296.805287m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 60°49’49.36” e 15.15; até o vértice Pt235, de coorde-
nadas N 7372450.07255m e E 347310.03018m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
60°49’49.34” e 15.15; até o vértice Pt236, de coordenadas N 
7372457.45691m e E 347323.255084m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 142°50’50.51” 
e 1.47; até o vértice Pt237, de coordenadas N 7372456.287m e 
E 347324.141749m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 47°00’0.85” e 6.09; até o vértice 
Pt238, de coordenadas N 7372460.44004m e E 347328.597544m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 60°49’49.35” e 58.66; até o vértice Pt239, de coorde-
nadas N 7372489.03753m e E 347379.813874m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
60°49’49.35” e 157.87; até o vértice Pt240, de coordenadas N 
7372566.00288m e E 347517.654185m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 61°18’18.94” 
e 11.35; até o vértice Pt241, de coordenadas N 7372571.45045m 
e E 347527.610844m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 60°14’14.64” e 11.37; até o vér-
tice Pt242, de coordenadas N 7372577.09109m e E 
347537.477504m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 60°37’37.08” e 11.52; até o vértice 
Pt243, de coordenadas N 7372582.74182m e E 347547.513288m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 60°25’25.58” e 1.50; até o vértice Pt0, de coordena-
das N 7372583.48007m e E 347548.814242 m, encerrando esta 
descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georrefere-
ciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação 
RBMC dede coordenadas E e N, localizada em, e encontram-se 
representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 
Central - 45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimu-
tes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

e 1.87; até o vértice Pt162, de coordenadas N 7372016.86953m 
e E 347379.253638m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 215°18’18.82” e 1.87; até o vér-
tice Pt163, de coordenadas N 7372015.34132m e E 
347378.171055m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 205°41’41.25” e 1.87; até o vértice 
Pt164, de coordenadas N 7372013.6536m e E 347377.359265m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 196°03’3.34” e 1.87; até o vértice Pt165, de coorde-
nadas N 7372011.85391m e E 347376.841317m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
186°25’25.66” e 1.87; até o vértice Pt166, de coordenadas N 
7372009.9929m e E 347376.631661m; deste, segue confrontan-
do com os seguintes azimute plano e distância: 181°36’36.80” 
e 23.41; até o vértice Pt167, de coordenadas N 7371986.59512m 
e E 347375.972685m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 188°44’44.08” e 31.07; até o 
vértice Pt168, de coordenadas N 7371955.88096m e E 
347371.253773m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 193°26’26.81” e 0.31; até o vértice 
Pt169, de coordenadas N 7371955.57796m e E 347371.181327m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 202°51’51.95” e 0.31; até o vértice Pt170, de coorde-
nadas N 7371955.29096m e E 347371.060293m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
212°16’16.72” e 0.31; até o vértice Pt171, de coordenadas N 
7371955.02762m e E 347370.893954m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 221°44’44.06” 
e 0.31; até o vértice Pt172, de coordenadas N 7371954.79519m 
e E 347370.686616m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 231°07’7.59” e 0.31; até o vértice 
Pt173, de coordenadas N 7371954.59971m e E 347370.444129m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 240°33’33.22” e 0.31; até o vértice Pt174, de coorde-
nadas N 7371954.44657m e E 347370.172857m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
249°58’58.82” e 0.31; até o vértice Pt175, de coordenadas N 
7371954.33993m e E 347369.880199m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 259°24’24.22” 
e 0.31; até o vértice Pt176, de coordenadas N 7371954.28266m 
e E 347369.574074m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 264°06’6.79” e 8.69; até o vértice 
Pt177, de coordenadas N 7371953.39183m e E 347360.934332m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 259°55’55.61” e 3.97; até o vértice Pt178, de coorde-
nadas N 7371952.69782m e E 347357.027578m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
251°33’33.30” e 3.97; até o vértice Pt179, de coordenadas N 
7371951.44237m e E 347353.263437m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 247°22’22.05” 
e 20.75; até o vértice Pt180, de coordenadas N 7371943.45789m 
e E 347334.112609m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 249°50’50.54” e 6.43; até o vér-
tice Pt181, de coordenadas N 7371941.24098m e E 
347328.073488m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 254°47’47.43” e 6.43; até o vértice 
Pt182, de coordenadas N 7371939.55322m e E 347321.865592m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 259°44’44.42” e 6.43; até o vértice Pt183, de coorde-
nadas N 7371938.40739m e E 347315.535168m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
264°41’41.30” e 6.43; até o vértice Pt184, de coordenadas N 
7371937.81185m e E 347309.129629m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 267°09’9.77” 
e 11.63; até o vértice Pt185, de coordenadas N 7371937.236m e 
E 347297.509723m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 271°33’33.49” e 2.57; até o vér-
tice Pt186, de coordenadas N 7371937.30601m e E 
347294.936105m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 280°21’21.11” e 2.57; até o vértice 
Pt187, de coordenadas N 7371937.76861m e E 347292.403609m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 289°08’8.65” e 2.57; até o vértice Pt188, de coorde-
nadas N 7371938.6129m e E 347289.971474m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
297°56’56.04” e 2.57; até o vértice Pt189, de coordenadas N 
7371939.81891m e E 347287.696994m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 306°43’43.67” 
e 2.57; até o vértice Pt190, de coordenadas N 7371941.35849m 
e E 347285.633575m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 315°31’31.10” e 2.57; até o vér-
tice Pt191, de coordenadas N 7371943.1953m e E 
347283.829715m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 324°18’18.78” e 2.57; até o vértice 
Pt192, de coordenadas N 7371945.28635m e E 347282.327863m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 328°42’42.42” e 10.08; até o vértice Pt193, de coor-
denadas N 7371953.90187m e E 347277.090992m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
324°58’58.40” e 5.26; até o vértice Pt194, de coordenadas N 
7371958.2105m e E 347274.071067m; deste, segue confrontan-
do com os seguintes azimute plano e distância: 317°30’30.37” 
e 5.26; até o vértice Pt195, de coordenadas N 7371962.08999m 
e E 347270.516927m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 310°02’2.24” e 5.26; até o vértice 
Pt196, de coordenadas N 7371965.47465m e E 347266.488592m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 306°18’18.26” e 10.99; até o vértice Pt197, de coor-
denadas N 7371971.98288m e E 347257.630081m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
310°54’54.19” e 4.95; até o vértice Pt198, de coordenadas N 
7371975.22513m e E 347253.887543m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 320°06’6.11” 
e 4.95; até o vértice Pt199, de coordenadas N 7371979.024m e 
E 347250.71141m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 324°42’42.09” e 8.75; até o vértice 
Pt200, de coordenadas N 7371986.16251m e E 347245.657357m; 
deste, segue confrontando com os seguintes azimute plano e 
distância: 322°55’55.63” e 10.63; até o vértice Pt201, de coor-
denadas N 7371994.64726m e E 347239.246699m; deste, segue 
confrontando com os seguintes azimute plano e distância: 
319°22’22.66” e 10.63; até o vértice Pt202, de coordenadas N 
7372002.71883m e E 347232.323058m; deste, segue confron-
tando com os seguintes azimute plano e distância: 315°49’49.70” 
e 10.63; até o vértice Pt203, de coordenadas N 7372010.34625m 
e E 347224.913061m; deste, segue confrontando com os seguin-
tes azimute plano e distância: 314°03’3.23” e 43.85; até o vér-
tice Pt204, de coordenadas N 7372040.83464m e E 
347193.400628m; deste, segue confrontando com os seguintes 
azimute plano e distância: 314°03’3.22” e 216.43; até o vértice 

 Casa Civil

 GABINETE DO SECRETÁRIO
 Despachos do Secretário, de 29-3-2018
No expediente DETRAN-165.933-2018, sobre convênio: À vista da manifestação do Departamento Estadual de Trânsito – 

Detran-SP, para os efeitos do art. 1º do Dec. 61.443-2015, e de conformidade com o art. 41, II, do Dec. 61.038-2015, aprovo a 
indicação do convenente constante do quadro, descritos o objeto e valor na seguinte conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$)
Matão Execução de ações pertinentes ao Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, instituído pelo Dec. 61.442-15. 490.399,00

No expediente DETRAN-165.957-2018 vols. 1 e 2, sobre convênio: À vista da manifestação do Departamento Estadual de Trân-
sito – Detran-SP, para os efeitos do art. 1º do Dec. 61.443-2015, e de conformidade com o art. 41, II, do Dec. 61.038-2015, aprovo a 
indicação do convenente constante do quadro, descritos o objeto e valor na seguinte conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$)
Monte Alto Execução de ações pertinentes ao Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, instituído pelo Dec. 61.442-15. 383.856,00

No expediente DETRAN-166.025-2018, sobre convênio: À vista da manifestação do Departamento Estadual de Trânsito – 
Detran-SP, para os efeitos do art. 1º do Dec. 61.443-2015, e de conformidade com o art. 41, II, do Dec. 61.038-2015, aprovo a 
indicação do convenente constante do quadro, descritos o objeto e valor na seguinte conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$)
Taboão da Serra Execução de ações pertinentes ao Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, instituído pelo Dec. 61.442-15. 1.152.864,04

No correio eletrônico CEDEC, de 29-3-2018, sobre convênios: À vista da manifestação da Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil – Cedec da Casa Militar, para os efeitos do art. 1º do Dec. 57.905-2012, alterado pelo Dec. 61.101-2015, e tendo em vista o 
disposto no art. 41, II, do Dec. 61.038-2015, aprovo a indicação dos convenentes constantes do quadro, descritos seus objetos e 
valores na seguinte conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$)
São Francisco Construção de ponte sobre o Córrego do Ribeirão, na estrada SFR- 348 135.626,88
Platina Reconstrução de Ponte sobre o Córrego Água do Bebedouro, na estrada PLN-355 211.160,02
Lagoinha Reconstrução de travessia na travessia do Telesena, sobre o Rio do Paraitinga. 189.208,63
Santa Rita do Passa Quatro Recuperação de ponte na Rodovia Turística “ João Ferronato” - SRQ 481 196.589,96
Bocaina Construção de ponte na Estrada BOC-179, sobre o Córrego Curralinho 329.425,02
Cassia dos Coqueiros Construção de Ponte sobre o Rio Cubatão, na interligação da SP Coronel Narciso Ferreira Lopes à Estrada Vicinal Governador Mário Covas Junior 375.857,78
Ribeirão Grande Reconstrução de ponte no Bairro da Lagoa 541.437,05

No correio Eletrônico SH de 29-3-2018, sobre convênio: "À vista da manifestação da Secretaria da Habitação, para os efeitos 
do disposto no art. 1º do Dec. 46.657-2002, e tendo em vista o art. 41, II, do Dec. 61.038-2015, aprovo a indicação do convenente 
constante do quadro, descritos o objeto e valor na seguinte conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR AUTORIZO
Ubirajara Execução de obras de equipamento social - reforma de praça e quadra no Conjunto Habitacional Nova Ubirajara B. 213.328,73

No correio Eletrônico SEDS de 29-3-2018, sobre convênio: Diante da representação do Secretário de Desenvolvimento Social, 
para os efeitos do disposto no Dec. 52.872-2008, e de conformidade com o art. 41, II, do Dec. 61.038-2015, aprovo a indicação do 
convenente constante do quadro, descritos seu objeto e valor na seguinte conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR(R$)
Matão Obra – Comunidade Espírita Cairbar Schutel. 40.000,00

No correio eletrônico DER, de 29-3-2018, sobre convênios: À vista da manifestação da Superintendência do Departamento de 
Estradas de Rodagem – DER, para os efeitos do art. 1º do Dec. 44.806-2000, e de conformidade com o art. 41, II, do Dec. 61.038-
2015, aprovo a indicação dos convenentes constantes do quadro, descritos seus objetos e valores na seguinte conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR(R$)
Apiaí Execução das obras e serviços de recuperação de base e camada de rolamento em pontos alternados entre o km 0+000 e o km 10+000 e recomposição dos 

aterros nos kms 2+900, 5+350 e 8+300 da vicinal API-010 trecho Apiaí/Itaoca.
2.800.000,00

Itaoca Execução das obras e serviços de recuperação de base e camada de rolamento em pontos alternados entre o km 10+000 e o km 20+000 e recomposição dos 
aterros nos kms 15+200, 16+450 e 17+200 da vicinal API-010 trecho Apiaí/Itaoca.

1.142.000,00

No correio eletrônico SAA, de 29-3-2018, sobre retificação: À vista da manifestação da Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento, para os efeitos do art. 8º do Dec. 56.449-2010, e tendo em vista o disposto no art. 41, II, do Dec. 61.038-2015, retifico o 
despacho publicado na data discriminada, na parte referente ao município convenente constante do quadro, a fim de que conste a 
seguinte alteração de valor:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR(R$) PUBLICAÇÃO NO D.O.
Iporanga Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS – Microbacias II 399.845,52 16-3-2018

No correio eletrônico SH, de 29-3-2018, sobre retificações: À vista da manifestação da Secretaria da Habitação, para os efeitos do 
disposto no art. 1º do Dec. 46.657-2002, e tendo em vista o art. 41, II, do Dec. 61.038-2015, fica retificado o despacho publicado na 
data discriminada, nas partes referentes aos municípios convenentes indicados, a fim de que constem as seguintes alterações de objeto:

Município Objeto Valor(R$) Publicado no D.O.
Adolfo Equipamento social (Revitalização de praça com playground) no Conjunto Habitacional Adolfo C - Jardim Celeste  50.000,00 17-3-2018
Altinópolis Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico e sinalização viária) nos Conjuntos Habitacionais Luiza Crivelenti Agnesini, Parque do 

Café e Sileno Crivelenti
250.000,00 17-3-2018

Araçatuba Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico e sinalização viária) no Conjunto Habitacional Claudionor Cinti 500.000,00 17-3-2018
Barretos Equipamento social (Revitalização de praça com playground) no Conjunto Habitacional Luis Spina  50.000,00 17-3-2018
Bebedouro Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico) no Conjunto Habitacional Bebedouro F 300.000,00 17-3-2018
Cajobi Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico) no Conjunto Habitacional Thomaz Francisco da Costa 300.000,00 17-3-2018
Catanduva Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico) no Conjunto Habitacional Ângelo Gavioli e Euclides Figueiredo (Catanduva B1 e B2) 400.000,00 17-3-2018
Colina Equipamento social (Revitalização de praça com playground) no Conjunto Habitacional Djalma Ernesto Paro  50.000,00 17-3-2018
Elisiário Infraestrutura urbana (Pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, calçamento de concreto e pista de caminhada iluminada) no Conjunto 

Habitacional Laercio Bitto - Elisiário C
151.526,32 17-3-2018

Fernandópolis Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico) no Conjunto Habitacional Vereador Antônio Brandini 300.000,00 17-3-2018
Franca Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico) nos Conjuntos Habitacionais Parque do Horto e Parque dos Pinhais 500.000,00 17-3-2018
Guapiaçu Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico, sinalização viária e rampas de acessibilidade) no Conjunto Habitacional Recanto dos 

Pássaros I e II.
250.000,00 17-3-2018

Guará Equipamento social (Cobertura e revitalização da quadra) no Conjunto Habitacional Luiz Carlos da Silva 400.000,00 17-3-2018
Lins Equipamento social (Cobertura de quadra) no Conjunto Habitacional Ulisses Guimarães 250.000,00 17-3-2018
Miguelópolis Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico e sinalização viária) no Conjunto Habitacional Dom José de Matos 300.000,00 17-3-2018
Mococa Equipamento social (Revitalização de campo de futebol) no Conjunto Habitacional Gilberto Rosetti 250.000,00 17-3-2018
Murutinga do Sul Infraestrutura urbana (Galerias de águas pluviais) nos Conjuntos Habitacionais José Antônio Aro e José Armando Algelin Calestini 150.000,00 17-3-2018
Nova Aliança Equipamento social (Recapeamento asfáltico) nos Conjuntos Habitacionais Nova Aliança E e E2 - Manoel Vicente Vicente e Luiz Rozan 250.000,00 17-3-2018
Nova Independência Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico) nos Conjunto Habitacional Nova Independência F (Antônio Alves Bringel) 207.454,88 17-3-2018
Penápolis Equipamento social (Revitalização de praça) no Conjunto Habitacional Jardim Bela Vista 150.000,00 17-3-2018
Pongaí Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico, sinalização viária e rampas de acessibilidade) no Conjunto Habitacional Pongai A - Jardim 

Amália
300.000,00 17-3-2018

Potirendaba Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico e sinalização viária) nos Conjuntos Habitacionais Potirendaba “C” - Leonildo de Carli e 
Potirendaba “E” - Dr. José Afonso Amato

250.000,00 17-3-2018

Rio Claro Equipamento social (Construção de quadra) no Conjunto Habitacional Jardim Santa Elisa 250.000,00 17-3-2018
Santa Fé do Sul Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico) no Conjunto Habitacional 13 de Maio 300.000,00 17-3-2018
Santana da Ponte Pensa Infraestrutura urbana (Galerias de águas pluviais) no Conjunto Habitacional Santana da Ponte Pensa C e Rua Angelo Pelissari 250.000,00 17-3-2018
Santópolis do Aguapeí Infraestrutura urbana (Revitalização de quadras poliesportivas) nos Conjuntos Habitacionais Santa Luzia e Hermelina Maria de Jesus 

- Dona Bila
250.000,00 17-3-2018

São Francisco Equipamento social (Construção de praça) no Conjunto Habitacional José Honório de Carvalho 174.814,46 17-3-2018
São José do Rio Preto Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico) no Conjunto Habitacional São José do Rio Preto C1 - CAIC 500.000,00 17-3-2018
Sertãozinho Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico) no Conjunto Habitacional Parque das Azaléas 250.000,00 17-3-2018
Sorocaba Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico) na Estrada do Dinorah via de acesso para o no Conjunto Habitacional Minha Casa Minha 

Vida Parque das Árvores e Rua Serafim Banieti é via de acesso ao no Conjunto Habitacional CDHU Leuvijildo Gonzales 
500.000,00 17-3-2018

Tabatinga Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico) nos Conjuntos Habitacionais Tabatinga B, C, F1 e F1 350.000,00 17-3-2018
Tabatinga Equipamento social (Revitalização de praça com playground) nos Conjuntos Habitacionais Tabatinga B, F1, F2 e H  50.000,00 17-3-2018
Ubirajara Equipamento social (Reforma de praça) no Conjunto Habitacional Ubirajara C - Merquides Gonçalves  56.873,09 17-3-2018
Votorantim Infraestrutura urbana (Recapeamento asfáltico, sinalização viária, obras de acessibilidade, calçadas e mureta de contenção) nos Conjuntos 

Habitacionais Jardim Primavera e Agostinho Chriguer
500.000,00 17-3-2018
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Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 
Protocolado Artesp 308.968/15, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, Delibera nos seguintes termos:

HOMOLOGA a postergação das datas de início e de término 
da obra referente ao item 02.02.01.01 (SP 099 – Implantação de 
Posto SAU – km 19+650 – SUL – antigo km 23 - Sul) do crono-
grama físico-financeiro do Contrato de Concessão Patrocinada 
SLT 008/2014 do Lote 27, outorgado à Concessionária Rodovia 
dos Tamoios S/A, de 18/11/15 a 17-04-2016 para 08-08-2016 
a 20/12/16;

RECONHECE que referida alteração do cronograma físico-
-financeiro produziu desequilíbrio em Valor Presente Líquido 
(VPL) base P0 – julho/2013, de R$ 14 mil a ser reequilibrado 
em favor do Poder Concedente, conforme cálculos realizados 
pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro, às fls. 61/63.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos da Diretoria de Operações vide FD DOP 
30719/16 (fl. 46); FD DIN 30963/16 (fl. 47); FD DOP 31326/16 
(fl. 48); FD DOP 02907/18 (fl. 75); FD DOP 03708/18 (fl. 77); FD 
DOP 03740/18 (fl. 78) e FD DOP 04436/18 (fl. 79); da Diretoria de 
Investimentos vide RT DIN 0097/17 (fls. 57/59); FD DIN 85439/17 
(fl. 60); FD DIN 06316/18 (fl. 80) e FD DIN 08679/18 (fl. 81); FD 
DIN 08679/18 (fl. 82); da Diretoria de Controle Econômico e 
Financeiro vide FD DCE 12195/17 (fl. 61) e FD DCE 12198/17 
(fl. 63); da Diretoria de Assuntos Institucionais vide FD DAI 
25429/17 (fls. 64/66); FD DAI 25576/17 (fl. 67); FD DAI 29941/18 
(fl. 74) e FD DAI 29993/18 (fl. 74) e da D.D. Consultoria Jurídica 
vide Parecer CJ/Artesp 39/2018 (fls. 69/72).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROCESSO Artesp 019.749/2015
(Protocolo Artesp 302.836/15)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Processo Artesp 019.749/2015 (Protocolo 302.836/15), o Conse-
lho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do feito, 
que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos:

a) CONHECE o pleito de reequilíbrio econômico e financeiro 
requerido pela Concessionária Rota das Bandeiras S.A, em razão 
de alteração na legislação tributária – Lei 12.973/14;

b) NO MÉRITO, NEGA-LHE PROVIMENTO, consoante os 
pronunciamentos de suas áreas técnicas e da DD. Consultoria 
Jurídica, todos mencionados no preâmbulo desta.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos das Diretorias de Controle Econômico e 
Financeiro, Assuntos Institucionais e DD Consultoria Jurídica, 
resultantes nas manifestações CT DCE 0027/2017 (fl. 194); FD 
DCE 08566/17 (fl. 195); FD DCE 08590/17 (fl. 196); FD DCE 
13810/18 (fls. 202/204); FD DCE 13867/18 (fl. 205); FD DAI 
29657/18 (fls. 206/208); FD DAI 30050/18 (fl. 209); FD DCE 
15761/18 (fls. 228/229); FD DCE 15776/18 (fl. 230); FD DAI 
32400/18 (fl. 231); FD DAI 32425/18 (fl. 231); Parecer CJ/Artesp 
103/2018 (fls. 211/218).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROTOCOLO Artesp 388.399/18
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos 

do Protocolo Artesp 388.399/18, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, Delibera nos seguintes termos:

APROVA a publicação da Portaria Artesp 16, de 29-03-2018, 
que dispensa a pedido, sem cumprimento do aviso prévio, a 
partir de 05-03-2018, o Sr. Felipe da Costa Freitas, do emprego 
público de Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I do 
Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – Artesp.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pro-
nunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa, resultantes 
nas manifestações Termo de admissão (fl. 04); requerimento 
de exoneração (fl. 05); FD UGA 30088/18 (fl. 09/10); FD UGA 
30173/18 (fl. 11).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROTOCOLO Artesp 388.400/2018
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Protocolo Artesp 388.400/2018, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, Delibera nos seguintes termos:

APROVA a publicação da Portaria Artesp 17, de 29-03-2018, 
que dispensa a pedido, sem cumprimento do aviso prévio, a 
partir de 28-02-2018, o Sr. Cesar Shoji Mori, do emprego público 
de Especialista em Regulação de Transporte I do Quadro de 
Pessoal da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados 
de Transporte do Estado de São Paulo – Artesp.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pro-
nunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa, resultantes 
nas manifestações Termo de admissão (fl. 04); requerimento 
de exoneração (fl. 05); FD UGA 30086/18 (fl. 09/10); FD UGA 
30175/18 (fl. 11).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROTOCOLO Artesp 388.401/2018
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Protocolo Artesp 388.401/2018, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, Delibera nos seguintes termos:

APROVA a publicação da Portaria Artesp 18, de 29-03-2018, 
que dispensa a pedido, sem cumprimento do aviso prévio, a 
partir de 07-03-2018, o Sr. Bruno Henrique Pinto de Godoy, 
do emprego público de Agente de Fiscalização à Regulação de 
Transporte I do Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 
Paulo – Artesp.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pro-
nunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa, resultantes 
nas manifestações Termo de admissão (fl. 04); requerimento 
de exoneração (fl. 05); FD UGA 30089/18 (fls. 09/10); FD UGA 
30174/18 (fl. 11).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROCESSO Artesp 025.063/2017
(Protocolo Artesp 369.067/17)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Processo Artesp 025.063/2017 (Protocolo 369.067/17), o Conse-
lho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do feito, 
que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos:

RETI-RATIFICA a Proposição e a Deliberação proferida na 
767ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 30-11-2017 
(fls. 138/140), publicada no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo em 02-12-2017 (fl. 143), onde constou: “(...) no valor de 
R$ 62.687,00, para que conste: “(...) no valor de R$ 62.867,00.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa e DD. 
Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações RA UGA 
0023/18 (fls. 233/234); RA UGA 0024/18 (fls. 235/237); FD UGA 
30625/18 (fl. 238); Parecer CJ/ARSESP 143/2017 (fls. 109/112).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROCESSO Artesp 025.735/2017
(Protocolo Artesp 374.769/17)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Processo Artesp 025.735/2017 (Protocolo 374.769/17), o Conse-
lho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do feito, 
que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos:

RATIFICA o ato do Diretor Geral que HOMOLOGOU, com 
fundamento no art. 3º, inciso VII, do Decreto Estadual 47.297/02 
e na Lei Federal 10.520/02 o procedimento licitatório – Pregão 
Eletrônico 001/2018 – Prestação de serviços de manobristas 
para o Edifício Sede da Artesp, localizado na Rua Iguatemi, 105, 
Itaim Bibi – São Paulo/SP, em vista de sua legalidade e conveni-
ência, que teve como vencedora a empresa T&D SERVIÇOS DE 

ceiro, FD DCE 15822/18 (fl. 64); FD DCE 15860/18 (fl. 67); da 
Diretoria de Assuntos Institucionais FD DAI 25386/17 (fls. 47/48); 
FD DAI 25404/17 (fl. 49) e pronunciamento da DD Consultoria 
Jurídica, vide Parecer CJ/Artesp 34/2018 (fls. 51/53).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROCESSO Artesp 013.483/2012
(Protocolo Artesp 207.731/12)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Processo Artesp 013.483/2012 (Protocolo 207.731/12), o Conse-
lho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do feito, 
que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos:

a) CONHECE o recurso interposto pela Concessionária Auto 
Raposo Tavares S.A. - CART, em conformidade com a Lei Estadual 
10.177/98, contra a decisão do Diretor de Investimentos, iden-
tificada como DI DIN 0041/17, que indeferiu a defesa prévia e 
as alegações finais relativas à notificação NOT DIN 0110/12; e

b) NO MÉRITO, NEGA-LHE PROVIMENTO, mantendo a 
decisão administrativa condenatória proferida pelo Diretor de 
Investimentos.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos das Diretorias de Investimentos, Assuntos 
Institucionais e DD Consultoria Jurídica, resultantes nas mani-
festações NOT DIN 0110/12 (fls. 03/05); FD DIN 17433/12 (fl. 
62); FD DIN 22842/12 (fl. 65); FD DIN 27798/12 (fl. 66); FD DIN 
29475/12 (fl. 67); FD DIN 18912/13 (fl. 109); FD DIN 20340/13 
(fl. 110); FD DIN 41058/13 (fl. 111); FD DIN 45773/13 (fl. 113); FD 
DAI 0987/14 (fls. 114/116); cópia DI DIN 0041/17 (fls. 128/130); 
FD DIN 82514/17 (fl. 131); FD DIN 87041/17 (fl. 195); FD DAI 
26330/17 (fls. 196/199); FD DAI 26422/17 (fl. 199); FD DAI 
31734/18 (fl. 207); FD DAI 31809/18 (fl. 207); FD DIN 13050/18 
(fl. 209); Parecer CJ/Artesp 475/2014 (fls. 118/126); Parecer CJ/
Artesp 159/2018 (fls. 201/205).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROCESSO Artesp 014.390/2012
(Protocolo Artesp 222.595/12)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Processo Artesp 014.390/2012 (Protocolo 222.595/12), o Conse-
lho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do feito, 
que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos:

NÃO CONHECE o Pedido de Reconsideração interposto 
pela Concessionária Rota das Bandeiras S.A, às fls. 236/253, em 
face da decisão do Conselho Diretor ocorrida na 751ª Reunião 
datada de 10-08-2017 às fls. 208/211, que negou provimento 
ao Recurso apresentado em 31-10-2016 às fls. 178/189, por 
falta de amparo legal.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos das Diretorias de Investimentos, Assuntos 
Institucionais e Controle Econômico e Financeiro, resultantes 
nas manifestações FD DIN 03149/18 (fl. 259); FD DAI 30491/18 
(fls. 260/261); FD DAI 30568/18 (fl. 261); FD DIN 07627/18 (fl. 
264); FD DCE 15276/18 (fl. 265); FD DCE 15718/18 (fl. 266); FD 
DIN 13172/18 (fl. 268); Pronunciamento Institucional 006/2018 
(fls. 260/261).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROTOCOLADO Artesp 180.026/11
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Protocolado Artesp 180.026/11, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, Delibera nos seguintes termos:

HOMOLOGA a postergação da data de término das obras 
referentes aos itens 02.03.02.01 (SP 065 Reforma do Posto SAU 
– km 75+000) e 02.03.02.05 (SP 065 Reforma do Posto SAU – 
km 139+000) do cronograma físico-financeiro do Contrato de 
Concessão 003/Artesp/09 do Lote 07, outorgado à Concessioná-
ria Rota das Bandeiras S/A, de 01/06/11 para 22/08/11;

RECONHECE que referida alteração do cronograma físico-
-financeiro produziu desequilíbrio em Valor Presente Líquido 
(VPL) base P0 – julho/2008, de R$ 59 mil a ser reequilibrado 
em favor do Poder Concedente, conforme cálculos realizados 
pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro às fls. 40/41.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pro-
nunciamentos da Diretoria de Operações vide FD DOP 65223/17 
(fl. 28); FD DOP 65436/17 (fl. 29) e FD DOP 65627/17 (fl. 30); da 
Diretoria de Investimentos vide FD DIN 83352/17 (fls. 32/33); RT 
DIN 0081/17 (fls. 34/36) e FD DIN 06263/18 (fl. 37); da Diretoria 
de Controle Econômico e Financeiro vide FD DCE 15420/18 (fl. 
40) e FD DCE 15453/18 (fl. 41); da Diretoria de Assuntos Insti-
tucionais vide FD DAI 49716/15 (fl. 20); FD DAI 32091/18 (fls. 
42/44) e FD DAI 32162/18 (fl. 44), e da D.D. Consultoria Jurídica 
vide Parecer CJ/Artesp 185/2018 (fls. 46/49).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROTOCOLADO Artesp 331.663/16
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Protocolado Artesp 331.663/16, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, Delibera nos seguintes termos:

HOMOLOGA a postergação da data de término da obra 
referente ao item 05.01.02.01.16 (SP 065 Recapeamento – km 
93+300 ao 113+000 – 2ª Intervenção) do cronograma físico-
-financeiro do Contrato de Concessão 003/Artesp/09 do Lote 
07, outorgado à Concessionária Rota das Bandeiras S/A, de 
31/08/16 para 30/12/16;

RECONHECE que referida alteração do cronograma físico-
-financeiro produziu desequilíbrio em Valor Presente Líquido 
(VPL) base P0 – julho/2008, de R$ 87 mil a ser reequilibrado 
em favor do Poder Concedente, conforme cálculos realizados 
pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro às fls. 53/54.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pro-
nunciamentos da Diretoria de Operações vide FD DOP 65171/17 
(fl. 39); FD DOP 65430/17 (fl. 40); FD DOP 65621/17 (fl. 41); da 
Diretoria de Investimentos vide FD DIN 81700/17 (fls. 45/46); RT 
DIN 0069/17 (fls. 47/49); FD DIN 06261/18 (fl. 50); da Diretoria 
de Controle Econômico-Financeiro vide FD DCE 15419/18 (fl. 53); 
FD DCE 15455/18 (fl. 54); da Diretoria de Assuntos Institucionais 
vide FD DAI 32010/18 (fls. 55/59); D D Consultoria Jurídica vide 
Parecer CJ/Artesp 184/2018 (fls. 61/64).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROTOCOLADO Artesp 181.360/11
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Protocolado Artesp 181.360/11, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, Delibera nos seguintes termos:

HOMOLOGA a postergação da data de término da obra 
referente ao item 02.04.02.02 - SP 280 – Implantação de Dis-
positivo de Retorno – km 64+500 – Mairinque, do cronograma 
físico-financeiro do Contrato de Concessão nº CR/003/98 do Lote 
12, outorgado à Concessionária de Rodovias do Oeste de São 
Paulo – VIAOESTE S/A, de 30/06/11 para 30/09/13;

RECONHECE que referida alteração do cronograma físico-
-financeiro produziu desequilíbrio em Valor Presente Líquido 
(VPL) base P0 – julho/1997, de R$ 20 mil a ser reequilibrado em 
favor do Poder Concedente, conforme manifestação da Diretoria 
de Controle Econômico e Financeiro, às fls. 63/64.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pro-
nunciamentos da Diretoria de Operações vide FD DOP 31550/16 
(fl. 35), FD DOP 31746/16 (fl. 36) e FD DOP 32195/16 (fl. 37); da 
Diretoria de Investimentos RT DIN 0013/17 (fls. 43/45), FD DIN 
68853/17 (fl. 46), FD DIN 01488/18 (fl. 61) e FD DIN 04240/18 
(fl. 62); da Diretoria de Controle Econômico e Financeiro vide FD 
DCE 15857/18 (fl. 63) e FD DCE 15906/18 (fl. 64); da Diretoria 
de Assuntos Institucionais vide FD DAI 25640/17 (fls. 50/53) e FD 
DAI 25799/17 (fl. 54) e da DD. Consultoria Jurídica vide Parecer 
CJ/Artesp 45/2018 (fls. 56/59).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

PROTOCOLADO Artesp 308.968/15

Cláusula Segunda – Do Valor e dos Recursos Financeiros: 
O valor do presente convênio é de R$ 13.037,15, sendo R$ 
11.237,15 de responsabilidade do Fussesp e R$ 1.800,00 de 
responsabilidade do município.

Parágrafo único - Os recursos financeiros a cargo do Fussesp 
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: 28-03-2018
 Extrato do 3º Termo de Aditamento de Convênio
Processo Fussesp 148004/2013
Parecer CJ/SG 12/2017
- Partícipes: O Estado de São Paulo, através do Fundo Social 

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

- Objeto: Terceiro Termo de Aditamento ao Convênio 
68/2014 – Projeto “Polos Regionais da Escola da Construção 
Civil”

- Cláusula Primeira: O Plano de Trabalho, referido na 
Cláusula Primeira do instrumento primitivo do Convênio, fica 
substituído pelo Plano de Trabalho ora retificado, juntado às fls. 
521 e 522 dos autos, que integra este termo para todos os fins.

- Cláusula Segunda: O “caput” da Cláusula Sexta do ins-
trumento original do convênio passa a vigorar com a seguinte 
redação: Cláusula Sexta - O prazo de vigência do presente 
convênio é de 42 meses, contados da data de assinatura do 
presente instrumento.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições do Con-
vênio original não alteradas pelo presente termo.

- Data da assinatura: 28-03-2018
 Extrato de Termo de Convênio
Processo Fussesp 298831/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município 
de Santa Cruz da Esperança, por intermédio do seu Fundo Social 
de Solidariedade.

Cláusula Primeira – Do Objeto: Constitui objeto deste 
convênio a transferência de recursos materiais e financeiros 
para implantação e execução do Projeto “Escola de Beleza” 
– Maquiador.

Cláusula Segunda – Do Valor e dos Recursos Financeiros: 
O valor do convênio é de R$ 29.568,69, sendo R$ 13.728,69 de 
responsabilidade do Fussesp e R$ 15.840,00 de responsabilida-
de do Município.

Parágrafo Único: Os recursos financeiros a cargo do Fussesp 
onerarão o elemento econômico 08244510243250000, da 
dotação orçamentária.

Prazo de Vigência: 12 meses contados da data da assinatura
Data da Assinatura: 29-03-2018
 Extrato de Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Terceiro Termo de Aditamento ao Convênio Fussesp 

68/2014.
Processo Fussesp 148004/2013
Parecer Referencial CJ/SG: 12/2017
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

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

Cláusula Primeira: O Plano de Trabalho, referido na Cláusula 
Primeira do instrumento primitivo do convênio, fica substituído 
pelo Plano de Trabalho ora retificado, juntado às fls. 521 e 522 
do Processo Fussesp 148004/2013, que integra este termo de 
aditamento para todos os fins.

Cláusula Segunda: O “caput” da Cláusula Sexta do ins-
trumento original do convênio passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Cláusula Sexta: O prazo de vigência do presente convênio 
é de 42 meses, contados da data de assinatura do presente 
instrumento.”

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
ora aditado, cujo teor não tenha sido alterado por este termo 
de aditamento.

Data da Assinatura: 28-03-2018.
 Extrato de Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio Fussesp 

253/2013. Processo Fussesp 118827/2013
Parecer Referencial CJ/SG: 3/2017
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e a Pro-Rei 
Associação Comunidade Projeto para Reintegração de Vidas.

Cláusula Sexta: O prazo de vigência do ajuste, previsto no 
caput da Cláusula Sexta, fica prorrogado até a presente data, 
nos termos do cronograma de trabalho que, juntado à fl. 191 do 
Processo Fussesp 118827/2013, integra o presente instrumento 
para todos os fins.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
original, não alteradas pelo presente termo.

Data da Assinatura: 29-03-2018.
 Extrato de Termo de Rescisão Amigável de Convênio
Processo Fussesp: 146232/2014
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 Pro-Rei 
Associação Comunidade Projeto para Reintegração de Vidas.

Objeto: Rescisão Amigável do Convênio Fussesp 335/2014, 
celebrado em 17-10-2014, objetivando a implantação e execu-
ção do Projeto “Escola de Beleza – Assistente de Cabeleireiro”.

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 s/n.º, datado de 01-02-2018, juntado a fl. 143 dos autos 
do Processo Fussesp 146232/2014.

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: 29-03-2018.

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

 CONSELHO DIRETOR

 Deliberações de 29-3-2018
Protocolado Artesp 338.439/16
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Protocolado Artesp 338.439/16, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, Delibera nos seguintes termos:

Homologa o cancelamento da obra referente ao item 
02.02.03 (SP 055 – Praça de Pesagem Móvel - Implantação km 
287+650 – antigo km 71+500 – Praia Grande) do cronograma 
físico-financeiro do Contrato de Concessão 007/CR/98 do Lote 
22, outorgado à Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A.;

Reconhece que referida alteração do cronograma físico-
-financeiro produziu desequilíbrio em Valor Presente Líquido 
(VPL) base P0 – julho/1997, de R$ 20 mil a ser reequilibrado 
em favor do Poder Concedente, conforme cálculos realizados 
pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro, às fls. 64/67.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pro-
nunciamentos da Diretoria de Operações, FD DOP 40519/17 (fl. 
10); FD DOP 41151/17 (fl. 11); FD DOP 41161/17 (fl. 12); FD DOP 
41364/17 (fl. 13); FD DOP 55080/17 (fl. 23); FD DOP 55242/17 
(fl. 24); FD DOP 55344/17 (fl. 25); FD DOP 55904/17 (fl. 26); da 
Diretoria de Investimentos RT DIN 0052/17 (fls. 40/42); FD DIN 
76381/17 (fl. 43); da Diretoria de Controle Econômico e Finan-

lavrei a presente ata, que lida e aprovada, segue assinada por 
mim______________________, Secretário convocado para 
secretariar a reunião, e pelos membros.

______________________
Ieda Pimenta Bernardes
Presidente
______________________
Eunice Aparecida de Jesus Prudente
Ouvidoria Geral do Estado
______________________
Renata Santiago Pugliese
Procuradoria Geral do Estado
______________________
Ana Paula Inácio da Silva
Secretaria de Planejamento e Gestão
______________________
Thaís Lima Vieira
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
Às 09:00 horas do dia 27-3-2018, 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 21-2-2018, 
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 Eunice Apare-
cida de Jesus Prudente, da Ouvidoria Geral do Estado; Renata 
Santiago Pugliese, da Procuradoria Geral do Estado; Thaís Lima 
Vieira, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, e Ana 
Paula Inacio da Silva, da Secretaria de Planejamento e Gestão. 
A Presidente iniciou a “Ordem do Dia” e julgamento conce-
dendo, a pedido, a palavra para Thaís Lima Vieira relatora dos 
Protocolos 445641715062, 422201715049 e 425781715051, 
que comungam o mesmo interessado e mesma causa de pedir, 
para os quais converteu o julgamento em diligência em face das 
Secretarias Estaduais da Habitação, Cultura e Desenvolvimento 
Social, para que estas informem sobre a possibilidade de requi-
sitarem diretamente à Secretaria da Fazenda todas as notas 
fiscais eletrônicas contra si emitidas, no período solicitado; e 
ainda, oficiar a Secretaria da Fazenda para que informe qual o 
modo pelo qual um órgão público estadual pode obter acesso às 
notas fiscais eletrônicas emitidas contra si, ou alternativamente, 
receber chaves de acesso de cada uma dessas notas fiscais,

ou, ainda, as cópias digitalizadas dos DANFE que repre-
sentam essas notas fiscais; a Comissão por unanimidade 
acompanhou o voto da relatora. A palavra foi concedida então a 
Renata Santiago Pugliese, relatora do Protocolo 468031719196, 
em que votou por não conhecer do recurso, por não ter havido 
insurgência contra decisão da Ouvidoria Geral do Estado - OGE, 
consubstanciada na Decisão OGE/LAI 303-2017; quanto ao 
cumprimento da decisão, recomenda seja a OGE oficiada para 
adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 79 do Dec. 
58.052-2012; a Comissão por unanimidade acompanhou o voto 
da relatora com exceção de Ieda Pimenta Bernardes e Eunice 
Aparecida de Jesus Prudente que se consideraram impedidas, 
nos termos do § 5º, art. 9º, do Dec. 60.144-2014. Justificadamen-
te, a relatora Thaís Lima Vieira teve de ausentar-se do restante 
da reunião. Continuando, a relatora Renata Santiago Pugliese, 
em relação ao Protocolo 457721717235, votou por não conhe-
cer do recurso, por não ter havido insurgência contra decisão 
da Ouvidoria Geral do Estado - OGE; recomendou oficiar a OGE 
para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 79 do 
Dec. 58.052-2012; a Comissão por unanimidade acompanhou o 
voto da relatora. Dando sequência ao julgamento, a Presidente 
manifestou-se como relatora do Protocolo 421071718044, em 
que converteu o julgamento em diligência junto à Secretaria de 
Administração Penitenciária e à Secretaria da Segurança Pública. 
Para o Protocolo 605731717972, converteu o julgamento em 
diligência junto à Secretaria da Fazenda. Em seguida, a palavra 
foi concedida a Eunice Aparecida de Jesus Prudente, relatora do 
Protocolo 501211717140, em que votou por não conhecer do 
recurso, por provimento do pedido na instância recursal anterior; 
a Comissão acompanhou o voto da relatora; em relação ao 
Protocolo 665671717611, converteu o julgamento em diligência 
junto ao interessado, para esclarecer as razões de recurso à 
CEAI. Em seguida, concedeu-se a palavra a Ana Paula Inacio 
da Silva, relatora do Protocolo 688861719873, em que votou 
por não conhecer do recurso, por não se tratar de pedido de 
informação com fundamento na LAI; a Comissão por unanimi-
dade acompanhou o voto da relatora; em relação ao Protocolo 
702081717776, converteu o julgamento em diligência junto à 
Polícia Civil do Estado de São Paulo. Finda a ordem do dia, a 
Presidente reiterou a comunicação de reunião extraordinária já 
publicada no D.O. em 21-2-2018, a se realizar no dia 10-4 do 
corrente ano. Nada mais para constar, eu, Jorge Leite Bitten-
court, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, segue assinada 
por mim______________________, Secretário convocado 
para secretariar a reunião, e pelos membros.

______________________
Ieda Pimenta Bernardes
Presidente
______________________
Eunice Aparecida de Jesus Prudente
Ouvidoria Geral do Estado
______________________
Renata Santiago Pugliese
Procuradoria Geral do Estado
______________________
Ana Paula Inacio da Silva
Secretaria de Planejamento e Gestão
______________________
Thaís Lima Vieira
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania

 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CHEFIA DE GABINETE

 Extrato de Termo de Convênio
Processo Fussesp 956480/2017
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de 
Taubaté, por intermédio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Primeira – Do Objeto: Constitui objeto deste con-
vênio a transferência de recursos materiais e financeiros para 
ampliação do Projeto “Polos Regionais da Escola de Beleza” .

Cláusula Segunda – Do Valor e dos Recursos Financeiros: O 
valor do convênio é de R$ 189.631,61, sendo R$ 15.694,61 de 
responsabilidade do Fussesp e R$ 173.937,00 de responsabili-
dade do Município.

Parágrafo Único: Os recursos financeiros a cargo do 
Fussesp onerarão a classificação funcional programática 
08244510243250000 e categoria econômica 334030-01 e 
334039-01.

Prazo de Vigência: 12 meses contados da data da assinatura
Data da Assinatura: 28-03-2018
 Extrato de Termo de Convênio
Processo Fussesp 219596/2017
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o município de 
Boituva, por meio de seu Fundo Social de Solidariedade

Cláusula Primeira – Do Objeto: Constitui objeto deste 
convênio a transferência de recursos materiais e financeiros, 
com vista à implantação e execução do Projeto “Escola da 
Construção Civil – Pedreiro”

dalete.r
Retângulo


