
 Governo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SG-22, de 26-4-2018

Dispõe sobre a doação de materiais usados, decla-
rados inservíveis, ao Fundo Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo

O Secretário de Governo, com fundamento no art. 60, II, 
do Dec. 61.036-2015, nos termos dos arts. 4º, IV e 5º da Lei 
10.064-68, e à vista do parecer 665-92, da Assessoria Jurídica 
do Governo, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação ao Fundo Social 
de Solidariedade do Estado de São Paulo, dos materiais 
usados e declarados inservíveis pelo Centro de Material 
Excedente, pertencentes ao patrimônio da Polícia Mili-
tar do Estado de São Paulo, da Secretaria da Segurança 
Pública, em deferimento ao contido no processo Fus-
sesp-392.948-2018 Vols I e II, discriminados nos seguin-
tes ofícios: 35BPMI-34-4-18, processo Fussesp-201.092-18; 
APMBB-13-17-18, processo Fussesp-201.736-18; CMed-11-
525-18, processo Fussesp-201.855-18; CPAM3-7-40-18, 
processo Fussesp-213.441-18; CPAM6-39-42-18, proces-
so Fussesp-213.453-18; CPAM6-38-42-18, processo Fus-
sesp-213.454-18; 6BPMI-2-4-18, processo Fussesp-213.459-18; 
CPI8-12-40-18, processo Fussesp-213.467-18; 10BPMI-23-
40-18, processo Fussesp-213.468-18; 1ºBPMI-13-400-18, 
processo Fussesp-217.729-18; CPI4-27-40-18, processo Fus-
sesp-219.685-18; CPI4-16-40-18, processo Fussesp-219.701-18; 
APMSSP-33-40-17, processo Fussesp-236.494-18; 4BPChq-27-
4-18, processo Fussesp-236.634-18; CTEL-8-110-18, proces-
so Fussesp-236.642-18; CPA-M8-13-410-18, processo Fus-
sesp-236.696-18; PM1-19-3-18, processo Fussesp-251.375-18; 
CPChq-14-41-18, processo Fussesp-251.770-18; 31BPMM-
11-4-18, processo Fussesp-271.756-18; 16GB-8-903-18, 
processo Fussesp-272.437-18; CorregPM-3-221-18, pro-
cesso Fussesp-275.214-18; 37BPMM-6-1.4-18, proces-
so Fussesp-275.270-18; 29BPMI-36-41-18, processo Fus-
sesp-275.501-18, no processo Fussesp-393.004-2018, 
discriminados nos seguintes ofícios: 22BPM-M-20-24-18, 
processo Fussesp-275.979-18; 36ºBPMI-35-40-18, pro-
cesso Fussesp-276.023-18; 9ºGB-2-903-18, processo Fus-
sesp-276.028-18; 9ºGB-3-903-18, processo Fussesp-276.031-18; 
DL-6-54-18, processo Fussesp-276.293-18; DSACG-3-310-
18, processo Fussesp-276.404-18; 12ºGB-3-903-18, proces-
so Fussesp-276.513-18; 22BPMM-14-4-18, processo Fus-
sesp-276.592-18; 7ºBPMI-8-40-18, processo Fussesp-276.685-18; 
CPTran-2-140-18, processo Fussesp-281.525-18; 38ºBPM-
-M-9-104-18, processo Fussesp-304.609-18; DSACG-4-
350-18, processo Fussesp-304.614-18; 4BPMM-13-60.4-
18, processo Fussesp-304.637-18; 3BPAmb-23-4.3-18, 
processo Fussesp-324.135-18; CPAM5-14-400-18, pro-
cesso Fussesp-330.829-18; 24BPMI-25-14-18, proces-
so Fussesp-336.383-18; 7GB-59-100-17, processo Fus-
sesp-336.392-18; e no processo Fussesp-393.082-18, discri-
minados nos seguintes ofícios: 4ºBPMM-62-14-18, proces-
so Fussesp 127.821-18; 31BPMI-1-40-18, processo Fussesp 
127.833-18; ESSd-9-17-18, processo Fussesp 133.744-18; 
BRPAe-2-903-18, processo Fussesp 134.141-18; 3BPAmb-
36-4.4-17, processo Fussesp 135.844-18; 35BPMI-180-4-17, 
processo Fussesp 147.707-18; CeCaPEEF-16-14-18, proces-
so Fussesp 147.712-18; 9ºBPMM-5-4-18, processo Fussesp 
149.725-18; CPRv-9-440-18, processo Fussesp 149.731-18; 
RPMON-1-4-18, processo Fussesp-154.755-18; ESSgt-6-17-18, 
processo Fussesp 154.758-18; CPI3-6-43-18, processo Fussesp 
162.377-18; CCB-2-360-18, processo FUSSESP 162.382-18; 
CPI7-2-41-18, processo Fussesp 162.386-18; CPTran-8-140-18, 
processo Fussesp 167.915-18; CPI10-5-45-18, processo Fussesp 
169.440-18; 1BPChq-2-3.3-18, processo Fussesp 183.124-18; 
CSMMSUBS-11-31-18, processo Fussesp 185.535-18; CCOM-
SOC-7-102-18, processo Fussesp 196.857-18; CPAM3-7-41-18, 
processo Fussesp 196.903-18; 21ºBPMM-1-314-18, processo 
Fussesp 196.929-18; DP-5-433-18, processo Fussesp 197.070-
18; CPI10-5-45-18, processo Fussesp 197.220-18; 36BPMM-7-
40-18, processo Fussesp 197.357-18.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-23, de 26-4-2018

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis pelo Centro de Material 
Excedente, do Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo

O Secretário de Governo, com fundamento no art. 60, 
II, do Dec. 61.036-2015, e considerando que após avaliação 
da oportunidade e conveniência socioeconômica a presente 
medida, pelos fins sociais a que se destina, é a melhor forma 
de alienação, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação dos materiais usados 
e declarados inservíveis pelo Centro de Material Excedente, per-
tencentes ao patrimônio da Secretaria da Educação – Departa-
mento de Administração – Centro de Patrimônio, conforme ofício 
GTMEX-1-2018, datado de 8-1-2018, à Prefeitura Municipal de 
Caçapava, em atendimento ao ofício 203-2017, datado de 25-5-
2017, materiais relacionados às fls. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 e 19, em deferimento ao contido no processo 
Fussesp-32.476-2018.

Artigo 2º - A doação de que trata esta resolução ficará 
revogada se os materiais a que se refere o art. 1º não forem 
retirados dentro de 30 dias.

Artigo 3º - O prazo para uso dos materiais é de 6 meses a 
partir da publicação desta resolução, quando a donatária poderá 
dispor deles sem quaisquer formalidades.

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

 Despacho do Secretário, de 26-4-2018
No processo DER-65.260-07-17 (SPG-431.929-18), sobre 

afastamento: "Diante dos elementos de instrução constantes 
dos autos, destacando a manifestação do Responsável pelo 
Expediente da Secretaria de Logística e Transportes e o Parecer 
NDP 38-2018, do Núcleo de Direito de Pessoal, da Subprocu-
radoria Geral da Consultoria Geral, da Procuradoria Geral do 
Estado, autorizo o afastamento de Lineu Neves Mazano, RG 
8.718.258, Oficial Operacional I, do Departamento de Estradas 
de Rodagem - DER, para, sem prejuízo dos vencimentos e das 
demais vantagens de seu cargo, exercer o cargo de Secretário 
Geral, da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, 
no período de 1º-1-2018 a 31-12-2022."

 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Comunicado
Ata da 27ª Reunião da Comissão Estadual de Acesso à 

Informação – CEAI, instituída pelo Dec. 60.144-2014, realizada 
às 14:00 horas do dia 24-4-2018, 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, de acordo com 
o Comunicado publicado no D.O. de 19-4-2018, com alteração 
do horário de início aprovada pelos membros, sob a presidência 
de Ieda Pimenta Bernardes, da Unidade do Arquivo Público do 
Estado, com a presença dos membros Renata Santiago Pugliese, 
da Procuradoria Geral do Estado, Ana Paula Inacio da Silva, da 
Secretaria de Planejamento e Gestão e Thaís Lima Vieira, da 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. A Presidente 
abriu a “Ordem do Dia” e deu início ao julgamento conceden-
do a palavra para Renata Santiago Pugliese que em relação 
aos recursos dos Protocolos 655341710316 e 748181710323 
deles não conheceu por falta de interesse processual do 
interessado; a Comissão por unanimidade acompanhou a pro-
posta da relatora. Em relação aos Protocolos 460511711078, 
760681719160, 703691719150, 763971720030, 767931719161 
e 651631719492, converteu o julgamento em diligência junto 
à Ouvidoria Geral do Estado para que, diante da pendência de 
consulta à Consultoria Jurídica da Secretaria de Governo, promo-
va eventual reconsideração da Decisão OGE/LAI 126-2018, pro-
ferida em 12-4-2018, e avalie a possibilidade de sobrestamento 
deste e demais recursos sobre o tema; a Comissão por unanimi-
dade acompanhou a proposta da relatora. Em seguida, a palavra 
foi concedida à Ana Paula Inacio da Silva relatora dos seguintes 
Protocolos: 262901719170, em que não conheceu do recurso 
por perda superveniente de objeto; a Comissão por unanimidade 
acompanhou o voto da relatora, à exceção de Renata Santiago 
Pugliese que se declarou impedida nos termos do Dec. 60.144-
2014, art. 9º, § 5º, e do regimento; 517041719036, em que 
converteu o julgamento em diligência junto à Ouvidoria Geral do 
Estado para reapreciação da matéria à luz das razões recursais; 
e 291721718666, em que não conheceu do recurso por perda 
superveniente de objeto; a Comissão por unanimidade acompa-
nhou o voto da relatora, à exceção de Renata Santiago Pugliese 
que se declarou impedida nos termos do Dec. 60.144-2014, art. 
9º, § 5º, e do regimento. Na sequência, a palavra foi concedida 
para Thaís Lima Vieira, relatora do Protocolo 794521712146, 
em que não conheceu do recurso por perda superveniente de 
objeto; a Comissão por unanimidade acompanhou o voto da 
relatora. Finda a ordem do dia, a Presidente informou sobre a 
reunião extraordinária a se realizar no dia 8-5-2018 e confirmou 
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
__________________________
Ana Paula Inácio da Silva
Secretaria de Planejamento e Gestão
_________________________
Thaís Lima Vieira
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania

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

 Comunicado
Relatório da Administração
A Artesp - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delega-

dos de Transporte do Estado de São Paulo é uma autarquia do 
Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Governo, dotada 
de autonomia orçamentária, financeira, técnica, funcional e 
administrativa.

Criada em 2002, a Agência tem como objetivo assegurar o 
cumprimento de normas que regulamentam os serviços públicos 
delegados de transporte, assim como garantir a execução de 
contratos firmados entre o Estado e a iniciativa privada. A 
Agência é responsável por promover o equilíbrio na relação de 
interesses entre usuários, Governo, concessionárias, permissio-
nárias e autorizatárias.

Sendo assim, a Artesp regula e fiscaliza o Programa de 
Concessões Rodoviárias, o Transporte Coletivo Intermunicipal 
de Passageiros e o Programa de Concessões de Aeroportos 
Regionais.

Princípios Institucionais
Missão

- Autonomia
- Inovação
Atribuições
Conforme regulamento aprovado pelo Decreto Estadual 

46.708, de 22-04-2002, cabem à Artesp as seguintes atribuições:
- Implementar a Política Estadual de Transportes;
- Exercer poder regulador, elaborar modelos de concessões, 

permissões e autorizações;
- Garantir a prestação de serviços adequados;
- Zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos;

Incentivar o desenvolvimento e assegurar a excelência da 
prestação dos serviços de transporte, por meio da regulação 
e fiscalização, mediando os interesses dos usuários, entidades 
reguladas e Poder Concedente.

Visão
Ser reconhecida como referência de instituição pública na 

sua área de atuação.
Valores
- Ética
- Transparência
- Responsabilidade Social

- Estimular a melhoria da prestação dos serviços públicos de transporte.
O PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
O Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo foi instituído em 1998 e adotou uma política que desonera o 

Estado e permite investimentos na operação e manutenção das rodovias; na realização de obras, melhorias e ampliações na malha 
viária; na ampliação da segurança nas rodovias com significativa redução do índice de mortes em acidentes.

O Programa de Concessões está presente em mais de 8,3 mil quilômetros de rodovias que são administrados por 22 empresas 
concessionárias.

 

Investimentos
PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
Quadro de Desempenho Econômico em 2017 - 22 lotes - em R$ mil (*)

INGRESSOS
RECEITA TOTAL Pedágio R$ 10.139.825 R$ 11.176.835 R$ 19.133.730 R$ 294.838

Acess./Finan R$ 1.037.010

CAPITAL Próprio R$ 4.640.213 R$ 7.956.895
Terceiros R$ 3.316.682

DESEMBOLSOS

DESPESAS OPERACIONAIS Conservação de Rotina R$ 285.391 R$ 3.087.157 R$ 18.838.892
Outras R$ 2.801.765

DESPESAS FINANCE. Amortização R$ 5.180.071 R$ 7.194.434
Juros R$ 2.014.363

INVESTIMENTOS R$ 2.432.045 R$ 2.432.045

ÔNUS Fixo R$ 2.735.141 R$ 2.927.073
Variável R$ 191.932

DES. S/LUCRO Impostos R$ 1.094.958 R$ 3.198.183
Dividendos R$ 2.103.225

(*) dados extraídos de demonstrativos financeiros não auditados e não publicados.
Receita Acessória: Implantação e manutenção de Acessos - Arrendamento de áreas- AET- Excesso de carga - Exame de projeto 

- Apreensão de animais e veículos
- Ressarcimento de seguros- sobras de arrecadação- TAP - Fibra Ótica - Afixação de painéis- Taxa de fiscalização - eventos - 

limpeza de pista.
Capital - Próprio - Aporte dos Acionistas
Terceiros - BNDES - Debêntures - Instituições Financeiras (curto Prazo)
Despesas Operacionais - Conservação de Rotina - Rodovias - predial - bens móveis
Outras - Salários, honorários, encargos, transportes - tributos s/ faturamento - seguros garantias -serviços contratados
Repasse de ISSQN para os Municípios
O ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que incide sobre as tarifas de pedágio tem sido um importante recurso 

para 262 municípios atravessados pelas rodovias estaduais paulistas sob concessão. As prefeituras podem investir esse recurso em 
áreas como saúde, segurança, educação ou infraestrutura.

Em 2017, o repasse total atingiu R$ 509.481.412,36. A verba é repassada proporcionalmente à extensão da rodovia pedagiada 
que atravessa o município. O ISS começou a incidir sobre as tarifas de pedágio em 2000 e, desde então, já foram repassados para 
os municípios beneficiados mais de R$ 4,6 bilhões.

Serviços oferecidos para os usuários
Cabe à Artesp a fiscalização, o gerenciamento operacional e o acompanhamento dos indicadores de eficiência dos equipamen-

tos instalados ao longo das rodovias (câmeras, estações meteorológicas, etc.), e dos serviços oferecidos pelas concessionárias aos 
usuários (tempo médio de chegada de ambulâncias e guinchos para atendimento).

Assim as rodovias concedidas contam com monitoramento por câmeras, telefones de emergência instalados a cada quilômetro, 
veículos de inspeção de tráfego, além de um eficiente Serviço de Atendimento aos Usuários com serviços gratuitos e de qualidade, 
disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana. Estrutura oferecida pelo Programa de Concessões:

- 164 Bases do SAU
- 162 Ambulâncias
- 219 Guinchos
- 8.180 Call Box (Telefones de Emergência)
- 71 Balanças (Fixa e Móvel)
- 1.236 Câmeras – CFTV
- 143 Radares Fixos
- 39 Estações Meteorológicas
- 391 Sensores de Tráfego
- 198 Veículos de Inspeção de Tráfego
- 353 Painéis de Mensagem Variável
Mais de 1,8 milhão de atendimentos foram registrados na malha concedida só em 2017. Esse número expressivo, considera 

os atendimentos médico pré-hospitalar, mecânico e de guincho, inspeção de tráfego, resgate de animais na pista, dentre outros.
ATENDIMENTOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 1.756.046 1.714.872 1.709.635 1.748.591 1.801.577 1.863.383

Programa de Redução de Acidentes
Os Contratos de Concessão estabelecem que cada concessionária deve apresentar bienalmente um Programa de Redução de 

Acidentes de Trânsito e Segurança Rodoviária - PRA, destinado a promover a melhoria da segurança do sistema viário, em confor-
midade com o planejamento do Poder Concedente. Esse Programa deve prever ações sobre os elementos geradores de acidentes 
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