
quinta-feira, 12 de abril de 2018 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 128 (67) – 5

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES
O presente Convênio poderá ser alterado no todo ou em 

parte, mediante termo de aditamento e consenso dos partícipes, 
e respeitado o objeto.

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
Este Convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a 

qualquer tempo, mediante notificação prévia com antecedência 
mínima de 180 dias, e será rescindido por infração legal ou 
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

PARÁGRAFO ÚNICO
Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 

Convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os pro-
venientes das receitas obtidas das aplicações financeiras reali-
zadas, serão devolvidos à SPG-DPME, no prazo improrrogável de 
30 dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada 
de contas especial do responsável, providenciada pela autorida-
de competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
O cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no 

presente Convênio será avaliado por um gestor e seu substituto, 
formalmente designados pela SPG-DPME, até 10 dez dias após 
a assinatura do ajuste, mediante procedimento de supervisão 
indireta ou local.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Caberá ao gestor designado nos termos do caput desta 

cláusula receber e apreciar os relatórios das atividades desenvol-
vidas, apresentados pelo IAMSPE, no prazo de 15 dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Eventuais dúvidas surgidas em relação aos relatórios 

apresentados pelo IAMSPE deverão ser sanadas em até 08 dias.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O representante da SPG-DPME anotará em registro próprio, 

juntando nos autos do processo deste Convênio, todas as ocor-
rências relacionadas com a sua execução e determinando o que 
for necessário para eventuais reparações.

PARÁGRAFO QUARTO
As decisões ou providências que ultrapassem sua compe-

tência serão solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para 
adoção de medidas convenientes.

PARÁGRAFO QUINTO
A fiscalização exercida pela SPG-DPME não eximirá o 

IAMSPE de sua plena responsabilidade perante os órgãos fisca-
lizadores, ou para com servidores, decorrentes de culpa ou dolo 
na execução do presente Convênio.

PARÁGRAFO SEXTO
O IAMSPE facilitará à SPG-DPME o acompanhamento e 

a avaliação permanente da gestão e dos serviços executados, 
prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos servidores da CONVENENTE designados para tal fim.

CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
O Convênio será publicado no Diário Oficial do Estado, no 

prazo máximo de 20 dias, contados da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Os partícipes elegem o foro da Capital do Estado de São 

Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir questões oriundas deste instrumento.

ASSINATURA: 23-03-2018

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 Despacho do Diretor Presidente, de 21-2-2018
Diante dos fatos apurados nos autos do Protocolo SPDOC 

209135/2018, com base no Relatório da Comissão de Apuração 
Preliminar (fls. 107/113), com fundamento no artigo 270 da Lei 
Estadual 10.261/68, determino a instauração de procedimento 
administrativo disciplinar em face da servidora A. V. D, Oficial 
Administrativo, RG n° XX.XXX.XXX-X SSP/SP, por infração e 
violação dos deveres constantes do artigo 241, incisos III e XIV, 
artigo 256 inciso II, e artigo 257 inciso II da Lei 10.261/68.

Encaminhem-se os autos à Gerência de Recursos Humanos 
para as anotações na ficha funcional 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.

 Despacho do Diretor Presidente, de 5-2-2018
Diante dos fatos apurados nos autos do Protocolo 

SPDOC 48128/2018, com base no Relatório da Comissão de 
Apuração Preliminar (fls. 73/81), 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 dos 
servidores J. A, Diretor Técnico II, RG nº XX.XXX.XXX-X, e 
D. G. B, Diretora Técnica I, RG n° XX.XXX.XXX-X por terem 
infringido, em tese, o disposto no artigo 482, alínea E, da 
Consolidação das Leis de Trabalho – Decreto Lei 5.452, de 
01-05-1943, estando suscetível a aplicação da penalidade 
prevista no art. 482 da CLT.

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.

 Despacho do Diretor Presidente, de 5-2-2018
Diante dos fatos apurados nos autos do Protocolo 

013484-8/2016, com base no Relatório da Comissão de 
Apuração Preliminar (fls. 67/76), e com fundamento no artigo 
270 da Lei Estadual 10.261/68, determino a instauração de 
Sindicância Administrativa em face do servidor M. A. d. S. P, 
Oficial Administrativo, RG nº XXXXXXX SSP/SP, por ter infrin-
gido, em tese, o disposto no artigo 241, inciso II, III E XIII da 
Lei 10.261/1968.

Encaminhem-se os autos à Gerência de Recursos Humanos 
para as anotações na ficha funcional 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.

 DIRETORIA DE VEÍCULOS

 Portaria DV-DES - 60, de 11-4-2018
Considerando o disposto na Portaria 510, de 18-11-2015, 

do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo;
Considerando o cumprimento das exigências legais e 

técnicas, conforme processo de registro apresentado eletroni-
camente, resolve:

Artigo 1° Credenciar, por 1 ano, a partir da data de publi-
cação desta Portaria, nos termos do inciso I, § 5° do art. 4° 
da Lei Federal 12.977, de 20-05-2014 e dos artigos 8° e 9° 
da Portaria Detran.SP 510, de 18-11-2015, a pessoa jurídica 
Ibere Ferreira de Souza Desmontes, CNPJ 26.281.864/0001-12, 
situada no Município de Santo André, na Rua Catequese, 1713, 
CEP 09090401, para atuar como Empresa de desmontagem de 
veículos e comercialização de suas partes e peças usadas para 
reposição ou qualquer outra destinação; sob o número de regis-
tro DV-DES 0060/2018.

Artigo 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-DES - 61, de 11-4-2018
Considerando o disposto na Portaria 510, de 18-11-2015, 

do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo;
Considerando o cumprimento das exigências legais e 

técnicas, conforme processo de registro apresentado eletroni-
camente, resolve:

Artigo 1° Credenciar, por 5 anos, a partir da data de publica-
ção desta Portaria, nos termos do inciso I, § 5° do art. 4° da Lei 
Federal 12.977, de 20-05-2014 e dos artigos 8° e 9° da Portaria 
Detran.SP 510, de 18-11-2015, a pessoa jurídica auto peças 
são jorge rio preto ltda me, CNPJ 15.472.268/0001-01, situada 

 Planejamento e Gestão
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Extrato de Convênio
Processo: SPG 38338/2018
CONVÊNIO: 002/2018-GS
CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GES-

TÃO
CONTRATADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto a conjugação de 

esforços entre o Departamento de Perícias Médicas do Estado 
– DPME, órgão que integra a Secretaria de Planejamento e 
Gestão, e o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Públi-
co Estadual – IAMSPE, para a realização das perícias médicas 
de que tratam o “caput” do artigo 202 da Lei Complementar 
180, de 12-05-1978 e os incisos I, II, III e IV do artigo 5° 
do Decreto 29.180, de 11-11-1988, no âmbito do Estado 
de São Paulo, conforme Plano de Trabalho que integra este 
instrumento (Anexo I).

PARÁGRAFO ÚNICO
O Plano de Trabalho poderá ser alterado mediante prévia 

autorização do Secretário de Estado da Secretaria de Plane-
jamento e Gestão, mediante termo aditivo, e desde que não 
implique alteração de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA-
DES DO IAMSPE

Para a execução do presente convênio, o IAMSPE obriga-
-se a:

a) Cumprir os objetivos detalhados no Plano de Trabalho, 
aprovado pelo Secretário de Estado da Secretaria de Planeja-
mento e Gestão, que é parte integrante deste CONVÊNIO, con-
tendo as metas a serem atingidas e o prazo para a sua execução, 
estabelecendo, ainda, as atividades a serem desenvolvidas, bem 
como o padrão de qualidade da prestação e a produtividade;

b) Encaminhar à SPG-DPME relatório trimestral cir-
cunstanciado das atividades desenvolvidas, contendo infor-
mações tais como: número de agendamentos solicitados e 
realizados, número de inspeções médicas realizadas, com 
especificação da finalidade e do local de atendimento, das 
unidades de atendimento implantadas e o número de aten-
dimentos por eles realizados, além de dados comparativos 
que demonstrem o tempo decorrido entre a solicitação 
e a efetiva realização da inspeção médica e a redução 
alcançada no período, bem como outras informações que se 
mostrarem pertinentes;

c) Implantar os protocolos médicos definidos pela SPG-
-DPME, a serem observados na realização das inspeções médi-
cas para fins periciais, objeto do presente Convênio, conforme 
Anexo VII;

d) Atender as qualificações do médico perito, conforme 
descrito no Anexo VI;

e) Atender os periciados, bem como seus representantes 
legais, com dignidade e respeito, mantendo sempre a qualidade 
na prestação dos serviços;

f) Esclarecer os periciados sobre seus direitos e assuntos 
pertinentes aos serviços oferecidos;

g) Garantir a confidencialidade dos dados e informações 
relativas aos periciados;

Disponibilizar central de atendimento telefônico, sistema de 
agendamento via web e sistema eletrônico de transmissão de 
resultados de atendimentos e regulação;

h) Garantir número suficiente de profissionais das 
diversas especialidades médicas, para a realização das ava-
liações médicas na capital e nos municípios abrangidos pelo 
convênio. Para tanto, poderá, quando necessário, observando 
os termos do Parecer PA no 22/2011, profissionais médicos, 
prestadores de serviços ou clinicas que tenham estrutura 
física e humana necessárias para a consecução do objeto 
deste Convênio, remunerando-os pelo número de inspeções 
realizadas, com base em valores previamente fixados entre 
as partes;

i) Efetuar diligências nas clínicas contratadas/credenciadas, 
com o intuito de constatar a capacidade de realizar as inspeções 
médicas nos termos desse Convênio, assim como propor as 
alterações que se julguem necessárias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA SPG-DPME
Para a execução do presente convênio, a SPG-DPME 

obriga-se a:
a) Orientar o IAMSPE na execução do objeto do presente 

Convênio;
b) Prever em sua programação financeira, nos exercícios 

subsequentes, os recursos necessários para custear as despesas 
relativas a este Convênio, comunicando aos órgãos responsáveis 
pela elaboração do orçamento do Estado;

c) Adotar as providências necessárias para viabilizar a exe-
cução do objeto do presente Convênio, principalmente no que 
concerne ao cumprimento do Plano de Trabalho a que se refere 
a Cláusula Primeira deste instrumento;

d) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
O valor do presente Convênio é de R$ 50.477.020,00, sendo 

R$ 15.143.106,00 para o presente exercício, R$ 20.190.808,00 
para o exercício de 2019 e R$ 15.143.106,00 para o exercício 
de 2020.

PARÁGRAFO ÚNICO
Os valores anuais, devidos em decorrência de reajuste no 

preço unitário das inspeções médicas, integram o valor total do 
presente Convênio.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E 
ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos de responsabilidade da SPG a serem transferi-
dos ao IAMSPE são originários do Tesouro do Estado e onerarão 
dotação orçamentária do corrente exercício da SPG-DPME, 
alocada no Programa 2921-Gestão de Pessoas – Ação 5971 – 
Realização de Perícias Médicas, Programa de trabalho resumido 
04.331.2921.5971, classificação econômica 339039.

PARÁGRAFO ÚNICO
Os recursos de responsabilidade da SPG serão repassados 

mensalmente ao IAMSPE, em conformidade com o Plano de 
Trabalho, desde que atendidas as formalidades legais e regula-
mentares vigentes, mediante depósito junto ao Banco do Brasil 
S.A, em conta corrente indicada pelos partícipes e vinculada ao 
presente Convênio;

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas deverá ser apresentada pelo IAMSPE, 

observada a periodicidade, normas e instruções técnicas expedi-
das e os formulários padronizados pelos órgãos da SPG-DPME e 
do Tribunal de Contas do Estado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O IAMSPE encaminhará trimestralmente à SPG-DPME, 

contado da data em que os recursos foram repassados, a res-
pectiva Prestação de Contas, explicitando a situação financeira 
da execução do Convênio.

PARÁGRAFO SEGUNDO
As notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas 

efetuadas por conta do presente instrumento serão emitidas em 
nome do IAMSPE.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A não aprovação da Prestação de Contas impedirá a libera-

ção do pagamento subsequente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO
O prazo de vigência do Convênio é de 30 meses, contado a 

partir da data de sua assinatura, prorrogável por termo aditivo, 
mediante manifesto interesse das partes.

de pauta dos Protocolos 760681719160, 703691719150, 
763971720030, 767931719161 e 651631719492, diante 
da ausência de manifestação da Ouvidoria Geral do Esta-
do, bem como pendência de consulta formulada junto à 
Consultoria Jurídica da Secretaria de Governo sobre acesso 
ao histórico de boletins de ocorrência; a Comissão por 
unanimidade acompanhou a proposta da relatora. Também 
foram retirados de pauta os Protocolos 262901719170, 
517041719036 e 291721718666, todos de relatoria de Ana 
Paula Inacio da Silva. Na sequência, a palavra foi concedida 
para Thaís Lima Vieira, relatora do Protocolo 5085318660, 
em que conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe 
provimento; a Comissão por unanimidade acompanhou o 
voto da relatora; em relação ao Protocolo 701881718961 
votou pela conversão do julgamento em diligência junto 
à Ouvidoria Geral do Estado. Finda a ordem do dia, a Pre-
sidente informou a realização de reuniões extraordinárias 
a se realizarem nos dias 24-4-2018 e 8-5-2018 e confir-
mou a reunião ordinária agendada para o dia 12-6-2018. 
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.

________________________
Ieda Pimenta Bernardes
Presidente
________________________
Eunice Aparecida de Jesus Prudente
Ouvidoria Geral do Estado
________________________
Renata Santiago Pugliese
Procuradoria Geral do Estado
________________________
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 190727/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, através do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Municí-
pio de Santa Isabel, por intermédio do seu Fundo Social de 
Solidariedade.

Objeto: Transferência de recursos materiais, consistentes no 
“Kit Costura”, para implantação e execução do Projeto “Escola 
de Moda”

Valor do Convênio: R$ 33.325,00, sendo R$ 5.675,00 
pelo Fussesp, relativos ao “Kit Costura” e R$ 27.650,00 pelo 
Município.

Prazo de Vigência: 180 dias contados da data da assinatura
Data da Assinatura: 06-04-2018

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

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

 Despacho do Diretor, de 11-4-2018
O Diretor de Operações decide pelo não acolhimento da 

Defesa Prévia e das Alegações Finais relativas à Notificação NOT.
DOP.0016/17, conforme DI.DOP.0043/18 de 10/04/18, e que seja 
imposta à CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E 
CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS a penalidade de multa nos 
termos do Anexo 11

do Edital de Concorrência Pública Internacional 003/2008, 
Tabela de Classificação de Infrações e Valores de Multa, Tipifica-
ção B.3, Item 7, Grupo Artesp II, Nível Artesp C.

Nesta oportunidade, fica facultado à concessionária, nos 
termos do art. 63, inciso VIII, combinado com o art.44, ambos da 
Lei Estadual 10.177/98, a interposição de RECURSO ao Conselho 
Diretor da Artesp, no prazo de 15 dias. (Processo 023.843/2017 
– Protocolo 359.003/17).

O Diretor de Operações decide pelo acolhimento das razões 
de defesa apresentadas pela CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS 
DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S/A relativas à Notifica-
ção NOT.DOP.0040/17, conforme DI.DOP.0044/18 de 06/04/18 e 
determina o arquivamento do feito.

Nesta oportunidade, fica facultado à concessionária, nos 
termos do art. 63, inciso VIII, combinado com o art.44, ambos da 
Lei Estadual 10.177/98, a interposição de RECURSO ao Conselho 
Diretor da Artesp, no prazo de 15 dias. (Processo 024.094/2017 
– Protocolo 361.598/17).

O Diretor de Operações decide pelo não acolhimento da 
Defesa Prévia e das Alegações Finais relativas à Notificação NOT.
DOP.0020/17, conforme DI.DOP.0039/18 de 04-04-2018, e que 
seja imposta à CONCESSIONÁRIA TRIÂNGULO DO SOL AUTO-
-ESTRADAS S/A a penalidade de multa nos termos da Tabela de 
Classificação de infrações e Valores de Multa do Anexo I, Tipifi-
cação B-6, Item 2, Grupo I, Nível e do Termo Aditivo Modificativo 
Coletivo/2006/01.

Nesta oportunidade, fica facultado à concessionária, nos 
termos do art. 63, inciso VIII, combinado com o art.44, ambos da 
Lei Estadual 10.177/98, a interposição de RECURSO ao Conselho 
Diretor da Artesp, no prazo de 15 dias. (Processo 023.959/2017 
– Protocolo 360.683/17).

 DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

 Despacho do Diretor, de 11-4-2018
Processo 015.476/13 (F4-1443) – Ofélia Petito Follone 

Eireli – EPP. A empresa acima referida informa a alteração da 
sua razão social, apresentando às fls. 119/123, Instrumento 
Particular de Alteração de Contrato Social, devidamente regis-
trado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, que 
passa a ser FOLLONE TRANSPORTES EIRELI, ficando inalterados 
seu CNPJ e endereço de sua sede. AUTORIZO sejam adotadas 
as providências para que seja consignada a nova Razão Social 
da empresa, FOLLONE TRANSPORTES EIRELI, em todas as ano-
tações constantes da DPL/Artesp, relacionadas ao SERVIÇO DE 
FRETAMENTO.

Autos 8044/DER/77 – 2º vol. – Expresso de Prata Ltda. DEFI-
RO o requerido pela empresa, e assim AUTORIZO, em caráter 
experimental pelo prazo de 120 dias, a operação da presente 
permissão, conforme tabela de horários e distâncias de fl. 196, 
devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após 
esta publicação. A empresa deverá, dentro do prazo autorizado, 
solicitar a prorrogação ou a efetivação da operação, caso não 
seja feita, a referida tabela será autorizada em caráter precário.

Protocolo 389.322/18 – Rápido Luxo Campinas Ltda. CON-
CEDO autorização a empresa, para inclusão dos veículos tipo 
rodoviário convencional, com motor dianteiro, prefixo 10124 
placa EJY-9451, prefixo 10126 placa EJY-9439 e prefixo 10136 
placa EJY-9434.

 Retificação do D.O. de 25-05-2017
Autos 8083/DER/77 – Empresas Reunidas Paulista de 

Transportes Ltda.
Onde se lê: conforme tabela de horários e distâncias de 

fl. 299;
Leia-se: conforme tabela de horários e distâncias de fl. 309.

 Governo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CHEFIA DE GABINETE

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de 
Contratos
 Extrato do 2º Termo de Aditamento
Processo SPDOC 79509/2016
Parecer Jurídico: 64/2018
Data do Parecer: 27-02-2018
Dispensa de Licitação
Contrato 05/2016
Contratante: SECRETARIA DE GOVERNO
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 

- CIEE
Objeto: O auxilio transporte definido no item 9.4 da 

Cláusula Nona do instrumento original, como sendo de R$ 
7,00 por dia de estágio, passará a ser de R$ 8,00 por dia 
de estágio por força da edição da Portaria 229/17 – SMT.
GAB perfazendo a importância mensal de R$ 176,00 por 
estagiário.

Valor Total: R$ 80.460,00
Valor por exercício: R$ 32.755,00 referente ao exercício 

2017 e R$ 47.705,00 para o exercício de 2018.
Data da assinatura: 07-03-2018 
 Extrato do 2º Termo de Aditamento
Processo SPDOC 87567/2016
Parecer Jurídico: 64/2018 de 27-02-2018
Dispensa de Licitação
Contrato 05/2016
Contratante: SECRETARIA DE GOVERNO
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 

- CIEE
Objeto: O auxilio transporte definido no item 9.4 da 

Cláusula Nona do instrumento original, como sendo de R$ 
7,00 por dia de estágio, passará a ser de R$ 8,00 por dia 
de estágio por força da edição da Portaria 229/17 – SMT.
GAB perfazendo a importância mensal de R$ 176,00 por 
estagiário.

Valor Total: R$ 378.600,00
Valor por exercício: R$ 153.570,00 referente ao exercício 

2017 e R$ 225.030,00 para o exercício de 2018.
Data da assinatura: 20-03-2018

 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Deliberação CEAI 4-2018, que dispõe sobre a com-
petência da Presidência da CEAI para proferir decisão 
monocrática de não conhecimento de recurso

A Comissão Estadual de Acesso à Informação – CEAI, 
em especial as disposições do Dec. 58.052-2012, art. 21; do 
Dec. 60.144-2014, art. 2º, I, alínea "a"; e da Deliberação CEAI 
1-2014, de 30-5-2014, nos art. 4º, VI, e art. 20, delibera:

Artigo 1º – A Presidência da CEAI poderá, por decisão 
monocrática, não conhecer de recurso manifestamente inad-
missível:

I – por intempestividade;
II – por provimento total do recurso na instância anterior;
III – pela manifestação da instância recursal anterior confir-

mando o efetivo acesso à informação;
IV – por versar exclusivamente sobre o descumprimento de 

decisão favorável exarada nas instâncias recursais anteriores;
V – por se tratar de reclamação, denúncia, sugestão, elogio 

ou pronunciamento que tenha como objeto a prestação de 
serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação 
e fiscalização de tais serviços. 

Artigo 2º - A Presidência apresentará os votos proferidos 
na forma desta Deliberação na primeira reunião da Comissão 
Estadual de Acesso à Informação a ocorrer em data subsequente 
à da decisão, para conhecimento dos demais membros, registro 
em ata e publicação.

Artigo 3º - Compete à Secretaria Executiva da CEAI a instru-
ção dos recursos, nos termos do art. 7º, incs. II e VII da Delibe-
ração CEAI 1-2014, que dispõe sobre o seu Regimento Interno.

Artigo 4º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação.

________________________
Ieda Pimenta Bernardes
Presidente
________________________
Eunice Aparecida de Jesus Prudente
Ouvidoria Geral do Estado
________________________
Renata Santiago Pugliese
Procuradoria Geral do Estado
________________________
Thaís Lima Vieira
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
 Comunicado
Às 09:00 horas do dia 10-4-2018, 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 Ber-
nardes, da Unidade do Arquivo Público do Estado, com a 
presença dos membros Eunice Aparecida de Jesus Prudente, 
da Ouvidoria Geral do Estado; Renata Santiago Pugliese, 
da Procuradoria Geral do Estado e Thaís Lima Vieira, da 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Ausente 
com justificativa Ana Paula Inacio da Silva, da Secretaria de 
Planejamento e Gestão. A Presidente abriu o “Expediente” 
formulando e submetendo à apreciação dos membros da 
Comissão, minuta de deliberação da CEAI que dispõe sobre 
a competência da Presidência da CEAI para decidir sobre 
recurso manifestamente inadmissível. Lida e analisada 
pelos presentes, foi aprovada por unanimidade a edição 
da Deliberação CEAI n.4-2018, com as contribuições dos 
membros. Em seguida, a Presidente iniciou a “Ordem do 
Dia” e deu início ao julgamento manifestando-se como rela-
tora do Protocolo 610291719753, em que votou pelo não 
conhecimento do recurso posto que já concedido o acesso 
na instância anterior, recomendando a expedição de ofício à 
Ouvidoria Geral do Estado para ciência e providências junto 
ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER quanto ao 
cumprimento dos deveres do órgão de prestar as informa-
ções requeridas e registro das decisões no Sistema SIC.SP; a 
Comissão acompanhou o voto da relatora. Para o Protocolo 
593251719957, votou pelo conhecimento do recurso e, no 
mérito, negou-lhe provimento; a Comissão acompanhou 
o voto da relatora. Em seguida, a palavra foi concedida a 
Eunice Aparecida de Jesus Prudente, relatora do Protocolo 
4749018406, em que votou por converter o julgamento 
em diligência junto à Secretaria de Segurança Pública; em 
relação ao Protocolo 668831719016, votou por devolvê-lo 
para diligência junto à Ouvidoria Geral do Estado para con-
sideração acerca do Termo de Classificação de Informação, 
apresentado pelo órgão demandado. A palavra foi concedi-
da, então, a Renata Santiago Pugliese, que propôs a retirada 
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