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(VAA), corrigida pela variação da Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo – UFESP (variação UFESP), e multiplicada pelo Ajuste 
da Meta Global (AjusteMG), sendo calculada de acordo com a 
seguinte fórmula:

MIG = VAA x (1 + variação UFESP) x AjusteMG

§ 1° - Considera-se variação da UFESP o quociente entre o 
valor da UFESP vigente para o exercício avaliado e aquele que 
vigorou no ano anterior, subtraído da unidade.

§ 2° - O Ajuste da Meta Global – AjusteMG, será definido 
pela Secretaria da Fazenda e terá valor entre 0,95 (noventa 
e cinco centésimos) e 1,05 (um inteiro e cinco centésimos), 
devendo contemplar alterações conjunturais, na economia e 
na legislação tributária, que tenham impacto na arrecadação 
líquida de impostos.

§ 3° - Para cada exercício, o Ajuste da Meta Global – Ajuste-
MG, deverá ser definido até o último dia de março.

CAPÍTULO III
Dos Critérios de Avaliação do Alcance da Meta
Artigo 3º - Para fins de avaliação do alcance da meta do 

Indicador Global, comparar-se-á o valor efetivamente arrecada-
do (IG) com o valor da meta do indicador global (MIG), segundo 
os critérios previstos nesta resolução conjunta.

Parágrafo único - Considera-se que o valor da arrecadação 
líquida de impostos estaduais auferida no ano base (IG) corres-
ponde à soma do valor efetivamente arrecadado, nos termos do 
artigo 1º desta resolução conjunta.

Artigo 4º - Na ocorrência de alterações conjunturais que 
tenham impacto na arrecadação líquida de impostos, não previs-
to à época da definição do AjusteMG, e que independam de ação 
dos Agentes Fiscais de Rendas, a meta poderá ser revisada pelo 
Secretário da Fazenda, mediante fundamentação.

CAPÍTULO IV
Do Índice de Cumprimento do Indicador Global – ICIG
Artigo 5º – O Índice de Cumprimento do Indicador Global 

- ICIG é a razão entre o valor efetivamente arrecadado (IG) e a 
meta do indicador global (MIG), na seguinte forma:

ICIG = IG / MIG

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Artigo 6º - A meta do IG será fixada para o período de 1 ano, 

correspondente ao exercício financeiro, podendo ser desdobrada 
por trimestre, de acordo com percentuais estabelecidos por ato 
do Secretário da Fazenda.

§ 1º - O desdobramento da Meta do Indicador Global (MIG) 
deverá observar o comportamento sazonal da arrecadação nos 
5 últimos exercícios.

§ 2º - A apuração do ICIG será efetuada após a contabiliza-
ção da arrecadação de cada trimestre, de forma cumulativa no 
exercício financeiro de referência.

Artigo 7º - O Índice de Cumprimento de Metas – ICM, das 
unidades da Administração Tributária, será obtido com base no 
atingimento das metas global e específica, nos termos do § 3º 
do artigo 30 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro 
de 2008.

§ 1º – Nos períodos de avaliação em que não for definido 
indicador específico para fins da Participação nos Resultados 
(PR), o Índice de Cumprimento de Metas (ICM), das unidades 
da Administração Tributária, corresponderá ao Índice de Cumpri-
mento de Metas do Indicador Global (ICIG).

§ 2º - O valor do Índice de Cumprimento de Metas (ICM), 
das unidades da Administração Tributária, será considerado até 
o limite de 120% (cento e vinte por cento), cumprindo-se, para 
fins de pagamento da PR, o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 
33 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008.

§ 3º - O ICM obtido nas avaliações trimestrais subsequentes 
à primeira do exercício considerado, deve ser utilizado para a 
revisão dos valores da Participação nos Resultados – PR, pagos 
anteriormente, compensando-se a diferença no valor correspon-
dente ao trimestre avaliado.

Artigo 8º - Esta resolução conjunta e sua disposição tran-
sitória entram em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1° de janeiro de 2018, ficando revogada a Resolu-
ção Conjunta CC/SG/SGP-1, de 23-3-2017.

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Artigo único - Para o exercício de 2018, ficam fixados:
I - o Ajuste da Meta Global (AjusteMG) em 1,05 (um inteiro 

e cinco centésimos);
II – a Meta do Indicador Global (MIG) em R$ 

155.946.266.273,47.
 Apostila do Secretário, de 14-6-2018
No decreto publicado em 9-6-2018, em que é interessado 

Marcelo Strama, para constar que, nos termos dos §§ 2º e 5º do 
art. 10 da LC 1187-2012 e da LF 8934-94, Marcelo Strama está, 
respectivamente nomeado Vogal da Jucesp, na vaga decorrente 
da renúncia de Reginaldo Pérsico, com mandato até 20-5-2019; 
e designado Presidente da Autarquia, em substituição a José 
Olírio Barbosa.

 Despacho do Secretário, de 13-6-2018
No processo SG-670.613-2018, em que é interessada 

Secretaria de Governo – Subsecretaria de Parcerias e Inovação, 
sobre Dissolução do Comitê Gestor incumbido de acompanhar o 
desenvolvimento do Contrato SLT-8-2014 – Resolução de 19-9-
2017: "Consoante os termos dos autos, em especial pelo fato de 
a gestão do Contrato de Concessão Patrocinada SLT 8-2014 ter 
sido transferida para a SLT, conforme expediente SG-606.428-18, 
declaro dissolvido o Comitê Gestor incumbido de acompanhar 
o desenvolvimento do mencionado contrato, instituído pela 
Resolução de 19-9-2017."

 Retificação do D.O. de 13-6-2018
No despacho do Secretário, de 12-6-2018, no processo SAP-

1.417-17 (SPG-440.719-18), leia-se como segue e não como 
constou: ... exercer o mandato sindical de Presidente, junto ao 
Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de 
São Paulo - SIFUSPESP, no período de 11-4-2017 a 10-4-2021.

 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Comunicado
Ata da 28ª Reunião da Comissão Estadual de Acesso à 

Informação – CEAI, instituída pelo Dec. 60.144-2014, realizada 
às 09:00 horas do dia 12-6-2018, 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 Diário Oficial de 7-6-2018, sob a presi-
dência de Ieda Pimenta Bernardes, da Unidade do Arquivo Públi-
co 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. Justificada a 
ausência de Ana Paula Inácio da Silva, da Secretaria de Planeja-
mento e Gestão. A Presidente abriu a “Ordem do Dia” e deu iní-
cio ao julgamento dando ciência aos demais membros dos votos 
que proferiu para os Protocolos 334581720571, 407891719839, 
699431720490, 75202181018, 77700182578, 67228182936, 
8743184098, 55709182902, 53808182892, 54356182895, 
55512183002, 56574183006, que relatou com base na prerro-
gativa estabelecida no art. 21 do Dec. 58.052-2012; no art. 2º, 
I, alínea "a” do Dec. 60.144-2014; no art. 4º, VI, da Deliberação 
CEAI n.1-2014, e na Deliberação CEAI n-4-2018, publicada no 
D.O. em 12-4-2018, em que não conheceu dos recursos por 
manifesta inadmissibilidade consubstanciada na ausência de 
interesse recursal; a Comissão por unanimidade acompanhou 
a proposta da relatora. Para o Protocolo 33425181758 houve 
pedido de vista por parte de Renata Santiago Pugliese. Dada 
a palavra a Renata Santiago Pugliese, relatora dos Protocolos 

III - arrecadação, em valores correntes, do Imposto sobre 
Transações “causa mortis” e Doações de Quaisquer Bens e 
Direitos - ITCMD (AR ITCMD).

Parágrafo único - A arrecadação dos tributos referidos 
neste artigo corresponde aos valores das respectivas receitas 
no Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamen-
tária – SIGEO, exceto aqueles decorrentes de programas de 
parcelamentos especiais, e incluindo recolhimentos em atraso 
provenientes da recuperação da dívida ativa.

CAPÍTULO II
Da Meta do Indicador Global – MIG
Artigo 2° - A Meta do Indicador Global – MIG correspon-

derá ao valor da soma da arrecadação das parcelas referidas no 
artigo 1º desta resolução conjunta contabilizada no ano anterior 
(VAA), corrigida pela variação da Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo – UFESP (variação UFESP), e multiplicada pelo Ajuste 
da Meta Global (AjusteMG), sendo calculada de acordo com a 
seguinte fórmula:

MIG = VAA x (1 + variação UFESP) x AjusteMG

§ 1° - Considera-se variação da UFESP o quociente entre o 
valor da UFESP vigente para o exercício avaliado e aquele que 
vigorou no ano anterior, subtraído da unidade.

§ 2° - O Ajuste da Meta Global – AjusteMG, será definido 
pela Secretaria da Fazenda e terá valor entre 0,95 (noventa 
e cinco centésimos) e 1,05 (um inteiro e cinco centésimos), 
devendo contemplar alterações conjunturais, na economia e 
na legislação tributária, que tenham impacto na arrecadação 
líquida de impostos.

§ 3° - Para cada exercício, o Ajuste da Meta Global – Ajuste-
MG, deverá ser definido até o último dia de março.

CAPÍTULO III
Dos Critérios de Avaliação do Alcance da Meta
Artigo 3º - Para fins de avaliação do alcance da meta do 

Indicador Global, comparar-se-á o valor efetivamente arrecada-
do (IG) com o valor da meta do indicador global (MIG), segundo 
os critérios previstos nesta resolução conjunta.

Parágrafo único - Considera-se que o valor da arrecadação 
líquida de impostos estaduais auferida no ano base (IG) corres-
ponde à soma do valor efetivamente arrecadado, nos termos do 
artigo 1º desta resolução conjunta.

Artigo 4º - Na ocorrência de alterações conjunturais que 
tenham impacto na arrecadação líquida de impostos, não previs-
to à época da definição do AjusteMG, e que independam de ação 
dos Agentes Fiscais de Rendas, a meta poderá ser revisada pelo 
Secretário da Fazenda, mediante fundamentação.

CAPÍTULO IV
Do Índice de Cumprimento do Indicador Global – ICIG
Artigo 5º – O Índice de Cumprimento do Indicador Global 

- ICIG é a razão entre o valor efetivamente arrecadado (IG) e a 
meta do indicador global (MIG), na seguinte forma:

ICIG = IG / MIG

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Artigo 6º - A meta do IG será fixada para o período de 1 ano, 

correspondente ao exercício financeiro, podendo ser desdobrada 
por trimestre, de acordo com percentuais estabelecidos por ato 
do Secretário da Fazenda.

§ 1º - O desdobramento da Meta do Indicador Global (MIG) 
deverá observar o comportamento sazonal da arrecadação nos 
5 últimos exercícios.

§ 2º - A apuração do ICIG será efetuada após a contabiliza-
ção da arrecadação de cada trimestre, de forma cumulativa no 
exercício financeiro de referência.

Artigo 7º - O Índice de Cumprimento de Metas – ICM, das 
unidades da Administração Tributária, será obtido com base no 
atingimento das metas global e específica, nos termos do § 3º 
do artigo 30 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro 
de 2008.

§ 1º – Nos períodos de avaliação em que não for definido 
indicador específico para fins da Participação nos Resultados 
(PR), o Índice de Cumprimento de Metas (ICM), das unidades 
da Administração Tributária, corresponderá ao Índice de Cumpri-
mento de Metas do Indicador Global (ICIG).

§ 2º - O valor do Índice de Cumprimento de Metas (ICM), 
das unidades da Administração Tributária, será considerado até 
o limite de 120% (cento e vinte por cento), cumprindo-se, para 
fins de pagamento da PR, o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 
33 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008.

§ 3º - O ICM obtido nas avaliações trimestrais subsequentes 
à primeira do exercício considerado, deve ser utilizado para a 
revisão dos valores da Participação nos Resultados – PR, pagos 
anteriormente, compensando-se a diferença no valor correspon-
dente ao trimestre avaliado.

Artigo 8º - Esta resolução conjunta e sua disposição tran-
sitória entram em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1° de janeiro de 2018, ficando revogada a Resolu-
ção Conjunta CC/SG/SGP-1, de 23-3-2017.

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Artigo único - Para o exercício de 2018, ficam fixados:
I - o Ajuste da Meta Global (AjusteMG) em 1,05 (um inteiro 

e cinco centésimos);
II – a Meta do Indicador Global (MIG) em R$ 

155.946.266.273,47.

 Governo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Conjunta CC/SG/SPG-1, de 14-6-2018

Dispõe sobre a definição do Indicador Global - IG, 
para efeito da Participação nos Resultados - PR, 
instituída pela LC 1.059-2008, bem como de seus 
critérios de apuração e avaliação

O Secretário-Chefe da Casa Civil e os Secretários de Gover-
no e de Planejamento e Gestão considerando o disposto nos 
arts. 29 e 30 da LC 1.059-2008, resolvem:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Artigo 1° - O Indicador Global – IG, da Coordenadoria da 

Administração Tributária – CAT, da Secretaria da Fazenda, para 
fins de pagamento da Participação nos Resultados – PR, insti-
tuída nos termos da LC 1.059-2008, corresponde à soma das 
seguintes parcelas da arrecadação líquida de impostos:

I - arrecadação, em valores correntes, do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS (AR ICMS);

II - arrecadação, em valores correntes, do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA (AR IPVA);

III - arrecadação, em valores correntes, do Imposto sobre 
Transações “causa mortis” e Doações de Quaisquer Bens e 
Direitos - ITCMD (AR ITCMD).

Parágrafo único - A arrecadação dos tributos referidos 
neste artigo corresponde aos valores das respectivas receitas 
no Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamen-
tária – SIGEO, exceto aqueles decorrentes de programas de 
parcelamentos especiais, e incluindo recolhimentos em atraso 
provenientes da recuperação da dívida ativa.

CAPÍTULO II
Da Meta do Indicador Global – MIG
Artigo 2° - A Meta do Indicador Global – MIG correspon-

derá ao valor da soma da arrecadação das parcelas referidas no 
artigo 1º desta resolução conjunta contabilizada no ano anterior 

formalidades legais e regulamentares pertinentes à espécie. 
Publicado, encaminhe-se ao Gabinete do Procurador Geral do 
Estado (Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral – Assistên-
cia de Gestão de Imóveis), para as providências de sua alçada.”

No processo SE-683-2009 (SG-736.307-17), sobre doação 
de imóvel: “Diante dos elementos de instrução do presente pro-
cesso, com fundamento no inc. II, do art. 11, da Lei 16.338-2016, 
e a vista do Parecer CJ/SE 129-2018, da Consultoria Jurídica da 
Secretaria da Educação (fls.102/104), da manifestação Titular da 
Pasta (fls.94) e da Decisão 33-2018 do Conselho do Patrimônio 
Imobiliário (fls.116/116v), aprovo a alienação, mediante doação 
ao Município de Olímpia, de um imóvel de propriedade da 
Fazenda do Estado, ocupado pela EMEF “Professor Maurício 
César Alves Pereira”, localizado naquela cidade, na Rua Agosti-
nho Custódio, 186, Jardim Leonor, cujo terreno mede 5.631,12m2 
e contém 4.138,43m2 de benfeitorias, transcrito sob nº 17.855 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Olímpia 
e cadastrado no SGI sob nº 45.700, tendo em vista que a cidade 
aderiu à municipalização da educação, obedecidas as demais 
formalidades legais e regulamentares pertinentes à espécie. 
Publicado, encaminhe-se ao Gabinete do Procurador Geral do 
Estado (Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral – Assistên-
cia de Gestão de Imóveis), para as providências de sua alçada.”

No processo SAP-1.757-16 (SG-24.026-17), sobre autori-
zação para o provimento de cargos: “Diante dos elementos de 
instrução do processo, da exposição de motivos oferecida pelo 
Secretário da Administração Penitenciária e das manifestações 
das Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda, autori-
zo a Pasta requerente a adotar as providências necessárias para 
o provimento de 495 cargos vagos de Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe I, sendo 450 do sexo masculino e 45 
do sexo feminino, mediante o aproveitamento de candidatos 
remanescentes de concursos públicos com prazo de validade 
em vigor, observadas as disponibilidades orçamentárias, bem 
assim o destacado no item 4, da Informação 62-18, da Área de 
Política de Despesa de Pessoal – APDP, da Secretaria da Fazen-
da, e obedecidos os demais preceitos legais e regulamentares 
atinentes à espécie.”

No processo SE-242-2017 (SG-209.335-2018), sobre doação 
de um imóvel: “Diante dos elementos de instrução do presente, 
do parecer da Consultoria Jurídica da Secretaria da Educação, 
da manifestação da Procuradoria Regional de Araçatuba, da 
Procuradoria Geral do Estado, da Decisão 30-2018 do Conselho 
do Patrimônio Imobiliário e com fundamento no inc. II, do art. 
11, da Lei 16.338-2016, aprovo a alienação mediante doação ao 
Município de General Salgado, de parte de um imóvel rural de 
propriedade da Fazenda do Estado, onde funcionou a EEPG do 
Bairro Córrego do Buriti, Fazenda Limoeiro, naquele Município, 
já demolida, objeto da matrícula nº 2635 do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de General Salgado, com 1.350,00m2, 
castrado no SGI sob o n° 46.325, objetivando sua destinação 
à implantação de uma horta para produção de alimentos e 
distribuição aos alunos das escolas públicas do município, 
obedecidas as demais formalidades legais e regulamentares 
atinentes à espécie. Publicado, encaminhem-se os autos à 
Assistência de Gestão de Imóveis da Subprocuradoria Geral 
da Consultoria Geral da Procuradoria Geral do Estado para as 
providências de sua alçada, comunicando-se o Conselho do 
Patrimônio Imobiliário.”

No processo SDECTI-445-17, vols. I e II (SG-519.831-2018), 
sobre convênio: “À vista dos elementos de instrução constantes 
dos autos, destacando-se a exposição de motivos do Secretário 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 
e o Parecer 380-2018, da Assessoria Jurídica do Gabinete do Pro-
curador Geral do Estado, autorizo que o Titular da Pasta citada 
represente o Estado na celebração de convênio com a Universi-
dade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP, tendo 
por objeto a transferência de recursos financeiros estaduais 
destinados à execução de obras civis com vistas à implantação 
do Laboratório de Análise de Leite, no campus de Dracena da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas, daquela universi-
dade, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie, bem como as recomendações do órgão jurídico.”

No processo DER 49300-07-DER-2017 (SLT-933.732-2017) 
c/ap. SPDR-2587-14 (SLT-474.398-18) + CC-455.091-18 + 2 
cadernos e 1 Pasta contendo planta e memorial descritivo, sobre 
doação: “Diante dos elementos de instrução do presente proces-
so, com fundamento no inc. II, do art. 11, da Lei 16.338-2016, 
e a vista da manifestação do Superintendente do DER (fls.97), 
do Secretário de Logística e Transportes (fls.98), bem como 
da Decisão 40-2018 do Conselho do Patrimônio Imobiliário 
(fls.118/119), aprovo a doação, pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem - DER ao Município de Votuporanga, de parte de 
um imóvel, contendo 9.603,10m2, contendo 350,97m2 de benfei-
torias, localizada entre as Ruas Oiapoc, Tibagi e Avenida Pansani, 
Bairro Chácara Camargo, naquela cidade, cadastrada no SGI em 
área maior sob nº 26.408 e transcrita sob nº 16.509, junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos daquela Comarca, des-
tinada à construção da sede da Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança, obedecidas as demais formalidades 
legais e regulamentares pertinentes à espécie.”

No processo SS-46-2018 (SPG-151.627-2018), sobre autori-
zação para o provimento de cargos: “Diante dos elementos de 
instrução do processo, da manifestação da Secretaria da Saúde 
e à vista dos pronunciamentos das Secretarias de Planejamento 
e Gestão e da Fazenda, autorizo a Pasta requerente a adotar as 
providências necessárias visando o provimento de 112 cargos no 
Instituto “Dante Pazzanese” de Cardiologia, sendo:

32 de Médico I, mediante contratação por meio de processo 
seletivo simplificado e abertura de concurso público;

80 mediante convocação de remanescentes e contratação 
por tempo determinado, na seguinte conformidade:

26 de Enfermeiro;
40 de Técnico de Enfermagem; e
14 de Agente Técnico de Assistência à Saúde, nos termos da 

LC 1.093-2009, observadas as recomendações da Coordenadoria 
de Orçamento, da Secretaria de Planejamento e Gestão, e cum-
pridos os demais preceitos legais e regulamentares atinentes 
à espécie.”

 Casa Civil
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Conjunta CC/SG/SPG-1, de 14-6-2018

Dispõe sobre a definição do Indicador Global - IG, 
para efeito da Participação nos Resultados - PR, 
instituída pela LC 1.059-2008, bem como de seus 
critérios de apuração e avaliação

O Secretário-Chefe da Casa Civil e os Secretários de Gover-
no e de Planejamento e Gestão considerando o disposto nos 
arts. 29 e 30 da LC 1.059-2008, resolvem:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Artigo 1° - O Indicador Global – IG, da Coordenadoria da 

Administração Tributária – CAT, da Secretaria da Fazenda, para 
fins de pagamento da Participação nos Resultados – PR, insti-
tuída nos termos da LC 1.059-2008, corresponde à soma das 
seguintes parcelas da arrecadação líquida de impostos:

I - arrecadação, em valores correntes, do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS (AR ICMS);

II - arrecadação, em valores correntes, do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA (AR IPVA);

Junho de 2007”, data marco do início das atividades da SPPREV, 
tudo em alto relevo;

III - a medalha pende de fita de gorgorão de seda chamalo-
tada de 60mm (sessenta milímetros) de comprimento, e 40mm 
(quarenta milímetros) de largura, tendo as seguintes cores em 
suas listras verticais:

a) ao centro branco com 20mm (vinte milímetros);
b) na sequência cinza com 5mm (cinco milímetros);
c) nas extremidades verde com 5mm (cinco milímetros);
IV – na metade da fita carrega um passador de ouro de 

13mm (treze milímetros) de comprimento e 40mm (quarenta 
milímetros) de largura, contendo no centro o emblema da São 
Paulo Previdência - SPPREV.

§ 1º – Acompanharão a medalha a miniatura, a barreta, 
a roseta, o diploma, e o histórico da São Paulo Previdência - 
SPPREV.

§ 2º - A miniatura terá 15mm (quinze milímetros) de 
diâmetro, pendente por uma fita de 15mm (quinze milímetros) 
de largura e 60mm (sessenta milímetros) de comprimento, nas 
mesmas cores mencionadas no inciso III deste artigo.

§ 3º - A barreta terá 37mm (trinta e sete milímetros) de 
comprimento por 12mm (doze milímetros) de altura, com a 
mesma disposição de cores da fita e contendo em seu interior o 
emblema da São Paulo Previdência - SPPREV.

§ 4º - A roseta terá 13mm (treze milímetros) de diâmetro, 
com a mesma disposição de cores de fita, tendo ao centro com 
9mm (nove milímetros), o emblema da São Paulo Previdência 
- SPPREV.

§ 5º - O diploma terá as características e dizeres a serem 
estabelecidos pela Comissão a que se refere o artigo 3º deste 
decreto.

Artigo 3º - O Diretor Presidente da São Paulo Previdência 
- SPPREV, nomeará uma Comissão de Agraciamento que será 
integrada por servidores da Autarquia.

§ 1° - As propostas para a concessão da medalha serão 
dirigidas a Comissão de Agraciamento, em formulário próprio, 
e se farão acompanhar do “Curriculum Vitae” do indicado, bem 
como a razões que as justifiquem.

§ 2° - A Comissão se reunirá tantas vezes quantas se fize-
rem necessárias, por convocação de seu Presidente.

§ 3° - A indicação das personalidades e instituições a 
serem agraciadas, dependerá do voto da maioria absoluta dos 
membros da Comissão, “ad referendum” do Conselho Estadual 
de Honrarias e Mérito.

§ 4° - A medalha poderá ser concedida a título póstumo.
Artigo 4º - Não farão jus à condecoração e perderá aquela 

que tenha recebido, os agraciados que tenham sido condenados 
à pena privativa de liberdade ou praticado qualquer ato contrá-
rio à dignidade ou ao espírito da honraria.

Artigo 5º - Publicado o ato concessório, a Comissão de que 
trata o artigo 3º deste decreto providenciará o preenchimento do 
diploma, que será assinado pelo Diretor Presidente da São Paulo 
Previdência - SPPREV.

Artigo 6º - A Comissão manterá um Livro-Ata (Livro de Ouro 
da Autarquia), que em sua abertura constará o histórico da São 
Paulo Previdência - SPPREV e a seguir, em ordem numérica, os 
nomes e qualificações dos agraciados.

Artigo 7º - Os diplomas acompanhados do “Curriculum 
Vitae” do indicado serão encaminhados ao Conselho Estadual 
de Honrarias e Mérito para deliberação e registro.

Parágrafo único - A recusa do Conselho Estadual de Honra-
rias e Mérito em registrar o diploma, importará no cancelamento 
da indicação.

Artigo 8º - O presente decreto somente poderá ser alterado 
após submissão ao Conselho Estadual de Honrarias e Mérito.

Artigo 9º - As despesas decorrentes da aplicação deste 
decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias 
consignadas no orçamento da São Paulo Previdência - SPPREV.

Artigo 10 - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 14 de junho de 2018
MÁRCIO FRANÇA
Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho
Secretário da Fazenda
Claudio Valverde Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 14 de junho de 

2018.

 Atos do Governador
 DECRETO(S)

 DECRETO DE 14-6-2018
Designando, com fundamento nos arts. 7º e 8º da Lei 

1.866-78, e nos termos dos arts. 6º e 7º dos Estatutos da 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, apro-
vados pelo Dec. 13.161-79, Maurício Pinto Pereira Juvenal, RG 
19.379.787-2, para integrar, como membro titular, o Conselho de 
Curadores da aludida Fundação, na qualidade de representante 
da Secretaria de Planejamento e Gestão, em complementação 
ao mandato de José Antonio Parimoschi, RG 16.365.316-1, que 
fica dispensado.

 DESPACHOS DO GOVERNADOR

 DESPACHOS DO GOVERNADOR, DE 14-6-
2018
No processo PR-8-2554-93-PGE (SG-190.007-2018), sobre 

doação: “Diante dos elementos de instrução do presente, da 
manifestação do Serviço de Engenharia e Cadastro Imobiliário 
da Procuradoria Regional de São José do Rio Preto, da Procu-
radoria Geral do Estado, da Decisão 29-2018 do Conselho do 
Patrimônio Imobiliário e com fundamento no inc. II, do art. 
11, da Lei 16.338-2016, aprovo a alienação, mediante doação, 
ao Município de Catiguá de uma área urbana de propriedade 
da Fazenda do Estado e sob a administração da Secretaria da 
Segurança Pública, cadastrada no SGI sob o nº 11639, localizada 
na Avenida Wilson Veiga, esquina com a Rua Arnaldo Venturin, 
Centro, naquele Município, com 660,00m2, objetivando sua 
destinação à construção de uma Cozinha Piloto para atender os 
alunos da rede de ensino local, obedecidos os preceitos legais 
e regulamentares atinentes à espécie. Publicado, encaminhe-se 
à Assistência de Gestão de Imóveis, da Subprocuradoria Geral 
da Consultoria Geral, da Procuradoria Geral do Estado, para 
as providências de sua alçada, comunicando-se o Conselho do 
Patrimônio Imobiliário.”

No processo SE-652-2009 (SG-209.342-18), sobre doação 
de imóvel: “Diante dos elementos de instrução do presente pro-
cesso, com fundamento no inc. II, do art. 11, da Lei 16.338-2016, 
e a vista do Parecer CJ/SE 122-2018, da Consultoria Jurídica da 
Secretaria da Educação (fls.80/82), da manifestação Titular da 
Pasta (fls.78) e da Decisão 31-2018 do Conselho do Patrimônio 
Imobiliário (fls.98/98v), aprovo a alienação, mediante doação 
ao Município de Novo Horizonte, de um imóvel de propriedade 
da Fazenda do Estado, ocupado pela EMEF “Francisco Álvares 
Florence”, localizado naquela cidade, na Alameda Roberto Della 
Togna, 1.233, Bairro Patti, cujo terreno mede 14.952,00m2 e 
contém 4.657,00m2 de benfeitorias, matriculado sob nº 31.570 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca e 
cadastrado no SGI sob nº 35.999, tendo em vista que a cidade 
aderiu à municipalização da educação, obedecidas as demais 

dalete.r
Retângulo
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Parágrafo único - Considera-se que o valor da arrecadação 
líquida de impostos estaduais auferida no ano base (IG) corres-
ponde à soma do valor efetivamente arrecadado, nos termos do 
artigo 1º desta resolução conjunta.

Artigo 4º - Na ocorrência de alterações conjunturais que 
tenham impacto na arrecadação líquida de impostos, não previs-
to à época da definição do AjusteMG, e que independam de ação 
dos Agentes Fiscais de Rendas, a meta poderá ser revisada pelo 
Secretário da Fazenda, mediante fundamentação.

CAPÍTULO IV
Do Índice de Cumprimento do Indicador Global – ICIG
Artigo 5º – O Índice de Cumprimento do Indicador Global 

- ICIG é a razão entre o valor efetivamente arrecadado (IG) e a 
meta do indicador global (MIG), na seguinte forma:

ICIG = IG / MIG

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Artigo 6º - A meta do IG será fixada para o período de 1 ano, 

correspondente ao exercício financeiro, podendo ser desdobrada 
por trimestre, de acordo com percentuais estabelecidos por ato 
do Secretário da Fazenda.

§ 1º - O desdobramento da Meta do Indicador Global (MIG) 
deverá observar o comportamento sazonal da arrecadação nos 
5 últimos exercícios.

§ 2º - A apuração do ICIG será efetuada após a contabiliza-
ção da arrecadação de cada trimestre, de forma cumulativa no 
exercício financeiro de referência.

Artigo 7º - O Índice de Cumprimento de Metas – ICM, das 
unidades da Administração Tributária, será obtido com base no 
atingimento das metas global e específica, nos termos do § 3º 
do artigo 30 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro 
de 2008.

§ 1º – Nos períodos de avaliação em que não for definido 
indicador específico para fins da Participação nos Resultados 
(PR), o Índice de Cumprimento de Metas (ICM), das unidades 
da Administração Tributária, corresponderá ao Índice de Cumpri-
mento de Metas do Indicador Global (ICIG).

§ 2º - O valor do Índice de Cumprimento de Metas (ICM), 
das unidades da Administração Tributária, será considerado até 
o limite de 120% (cento e vinte por cento), cumprindo-se, para 
fins de pagamento da PR, o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 
33 da Lei Complementar nº 1.059, de 18 de setembro de 2008.

§ 3º - O ICM obtido nas avaliações trimestrais subsequentes 
à primeira do exercício considerado, deve ser utilizado para a 
revisão dos valores da Participação nos Resultados – PR, pagos 
anteriormente, compensando-se a diferença no valor correspon-
dente ao trimestre avaliado.

Artigo 8º - Esta resolução conjunta e sua disposição tran-
sitória entram em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1° de janeiro de 2018, ficando revogada a Resolu-
ção Conjunta CC/SG/SGP-1, de 23-3-2017.

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Artigo único - Para o exercício de 2018, ficam fixados:
I - o Ajuste da Meta Global (AjusteMG) em 1,05 (um inteiro 

e cinco centésimos);
II – a Meta do Indicador Global (MIG) em R$ 

155.946.266.273,47.
 Despachos do Secretário, de 14-6-2018
No correio eletrônico STur, de 14-6-2018, sobre convênios: À 

vista da manifestação da Secretaria de Turismo, para os efeitos 
do art. 1º do Dec. 56.780-2011, e de conformidade com o art. 
42, VI, do Dec. 62.598-2017, aprovo a indicação dos convenen-
tes constantes do quadro, descritos seus objetos e valores na 
seguinte conformidade:
MUNICÍPIO OBJETO VALOR(R$)
Altinópolis Construção de Pórtico na Entrada da Cidade  354.834,43
Cardoso Construção e Implantação de um Centro de Eventos  386.600,00
Cardoso Implantação de Rede de Iluminação Pública – acesso ao Com-

plexo Turístico Leandro Trindade da Silveira
208.172,00

Ibirá Reforma da Ala Feminina no Balneário Evaristo Mendes Seixas  772.183,84
Mira Estrela Construção da Cobertura da Feira de Mira Estrela  149.151,62
Novo Horizonte Construção de Centro de Informações Turísticas e Sanitários na 

Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho
 200.974,47

Novo Horizonte Aquisição de Pontos de Ônibus com Informações Turísticas  202.180,00
Rifaina Iluminação Ornamental – Av. José de Paula Vieira  45.026,08
Rifaina Iluminação ornamental, Construção de Fonte e Revitalização da 

Praça Alberto Marino Baraldi
 209.755,51

Rubineia Revitalização da Área de Lazer da Praia do sol  285.026,08
Rubineia Revitalização da Iluminação Pública da Praça Osmar Novaes  99.525,00
Rubineia Revitalização da Área de Lazer da Prainha do Distrito de 

Esmeralda
 209.755,51

Sales Valorização Turística e Revitalização da Praça Matriz  180.618,41
Sales Recapeamento e Revitalização da Via de Acesso Av. Sebastião 

Batista Siqueira
 93.760,69

Santa Fé do Sul Infraestrutura em Vias do Município  1.305.397,73
Santo Antônio 
da Alegria

Infraestrutura Turística no Mirante Ilha do Ar – Construção de 
Espaço Coberto de Laterais Abertas com Sanitários – Rampa 
de Voo Livre

 386.608,04

No correio eletrônico SAM-SPG, de 14-6-2018, sobre reti-
ficação: À vista da manifestação da Unidade de Planejamento, 
Controle e Avaliação da Subsecretaria de Articulação com Muni-
cípios, e de conformidade com o art. 42, VI, do Dec. 62.598-2017, 
fica retificado o despacho publicado na data discriminada, na 
parte referente ao município convenente indicado, a fim de que 
conste a seguinte alteração de valor:
MUNICÍPIO OBJETO VALOR(R$) PUBLICADO NO D.O.
Palmital Obras de infraestrutura urbana 600.000,00 12-6-2017

No correio eletrônico DER, de 14-6-2018, sobre retificação: 
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, retifico o despacho publicado na data discrimi-
nada, na parte referente ao município convenente constante 
do quadro, a fim de que conste a seguinte alteração de objeto 
no convênio:
MUNICÍPIO OBJETO VALOR(R$) PUBLICADO NO D.O.
Tietê Execução das obras e serviços de 

melhorias na ligação ao Bairro “Terras 
de Santa Maria”.

1.000.000,00 27-3-2018

No correio eletrônico SAM-SPG, de 14-6-2018, sobre con-
vênio: À vista da manifestação da Unidade de Planejamento, 
Controle e Avaliação da Subsecretaria de Articulação com 
Municípios, e de conformidade com o art. 42, VI, do Dec. 
62.598-2017, torno insubsistente o despacho publicado na data 
discriminada, na parte referente aos municípios convenentes 
indicados no quadro:
MUNICÍPIO OBJETO VALOR(R$) PUBLICADO NO D.O.
Itapura Obras de infraestrutura urbana 200.000,00 12-6-2018
Itirapuã Obras de infraestrutura urbana 400.000,00 12-6-2018

 Extrato de Termo de Aditamento
1º Termo de Aditamento
Processo: 574310/2018 (1337617/2017)
Convênio: 606/2017
Parecer Jurídico: 363/2018
Objeto: Infraestrutura
Partícipes: Secretaria de Planejamento e Gestão/Subsecreta-

ria de Articulação com Municípios e o Município de Indaiatuba
Cláusula Primeira: A Cláusula Primeira, que trata do Objeto, 

passa a ter a seguinte redação: O presente convênio tem como 
objeto a transferência de recursos financeiros para execução 
de 9.657,45m² de recapeamento asfáltico, do tipo CBUQ, com 
4,00cm de espessura, em vias do Município, conforme projeto 
às fls. 11/16, 18/33 e 81/88.

Parágrafo Único: Os recursos financeiros a cargo do FUS-
SESP onerarão o elemento econômico 334030-01 e 334039-01, 
classificação funcional programática 08244510243250000, da 
dotação orçamentária.

Prazo de Vigência: 180 dias, contados da data da assinatura
Data da Assinatura: 12-06-2018

 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
 Portaria Imesp-12, de 14-6-2018
A Diretora Presidente da Imprensa Oficial do Estado S/A - 

Imesp, decide:
Artigo 1º – Fica revogada a Portaria 06/18, de 15-05-2018, 

que estabelece condições e requisitos técnicos mínimos a serem 
observados para a homologação de DISPOSITIVO ELETRÔNICO 
INTELIGENTE, SERVIDOR DE DADOS e SISTEMA COMPUTACIO-
NAL das pessoas jurídicas contratantes do serviço de Certifica-
ção Online de Identidade prestado pela Imesp.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

 Energia e Mineração
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Extrato do Primeiro Termo de Aditamento
Processo SEM/48057/2016
Objeto: Elaboração de um diagnóstico técnico-econômico 

da Indústria Cerâmica no Estado de São Paulo, com a finalidade 
de coletar subsídios que permitam orientar ações do governo 
que garantam o abastecimento sustentável de matérias-primas 
minerais necessárias a este setor da economia, a curto, médio 
e longo prazo.

Contratada: Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT
Data de celebração do termo aditivo: 29/05/2018
Valor inicial atualizado: R$300.326,00
Identificação do crédito orçamentário: 33903999
Prazo de vigência: 30/06/18 a 29/11/18

 AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Extrato de Contrato
Processo: Arsesp.ADM-0100-2018
Contrato: Arsesp/DL/06/2018
Parecer Jurídico: CJ/Arsesp 28/2018
Data do parecer: 12/04/2018
Contratante: Agência Reguladora de Saneamento e Energia 

do Estado de São Paulo - Arsesp
Contratada: Energia Atuante Instalações e Manutenção 

Elétrica EIRELI
CNPJ: 15.681.339/0001-78
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva da cabine primária e instalação de relógio medidor de 
energia elétrica, visando o funcionamento do sistema de aciona-
mento automático do quadro e componentes de restabelecimen-
to do fornecimento de energia elétrica do novo prédio da Arsesp, 
sito à Rua Cristiano Viana, 428 – Cerqueira César,

São Paulo – SP
Modalidade: Dispensa de Licitação, Art. 24. inciso I, Lei 

Federal 8.666/93
Valor total estimado: R$ 14.990,00
Programa de Trabalho: 17122511462290000, Fonte de 

Recursos: 004001006, natureza de despesa: 33903979, PTRES: 
515105

Vigência: 30 dias contados da assinatura do contrato
Data da Assinatura: 09/05/2018

 Planejamento e Gestão
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Conjunta CC/SG/SPG-1, de 14-6-2018

Dispõe sobre a definição do Indicador Global - IG, 
para efeito da Participação nos Resultados - PR, 
instituída pela LC 1.059-2008, bem como de seus 
critérios de apuração e avaliação

O Secretário-Chefe da Casa Civil e os Secretários de Gover-
no e de Planejamento e Gestão considerando o disposto nos 
arts. 29 e 30 da LC 1.059-2008, resolvem:

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Artigo 1° - O Indicador Global – IG, da Coordenadoria da 

Administração Tributária – CAT, da Secretaria da Fazenda, para 
fins de pagamento da Participação nos Resultados – PR, insti-
tuída nos termos da LC 1.059-2008, corresponde à soma das 
seguintes parcelas da arrecadação líquida de impostos:

I - arrecadação, em valores correntes, do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS (AR ICMS);

II - arrecadação, em valores correntes, do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA (AR IPVA);

III - arrecadação, em valores correntes, do Imposto sobre 
Transações “causa mortis” e Doações de Quaisquer Bens e 
Direitos - ITCMD (AR ITCMD).

Parágrafo único - A arrecadação dos tributos referidos 
neste artigo corresponde aos valores das respectivas receitas 
no Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamen-
tária – SIGEO, exceto aqueles decorrentes de programas de 
parcelamentos especiais, e incluindo recolhimentos em atraso 
provenientes da recuperação da dívida ativa.

CAPÍTULO II
Da Meta do Indicador Global – MIG
Artigo 2° - A Meta do Indicador Global – MIG correspon-

derá ao valor da soma da arrecadação das parcelas referidas no 
artigo 1º desta resolução conjunta contabilizada no ano anterior 
(VAA), corrigida pela variação da Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo – UFESP (variação UFESP), e multiplicada pelo Ajuste 
da Meta Global (AjusteMG), sendo calculada de acordo com a 
seguinte fórmula:

MIG = VAA x (1 + variação UFESP) x AjusteMG

§ 1° - Considera-se variação da UFESP o quociente entre o 
valor da UFESP vigente para o exercício avaliado e aquele que 
vigorou no ano anterior, subtraído da unidade.

§ 2° - O Ajuste da Meta Global – AjusteMG, será definido 
pela Secretaria da Fazenda e terá valor entre 0,95 (noventa 
e cinco centésimos) e 1,05 (um inteiro e cinco centésimos), 
devendo contemplar alterações conjunturais, na economia e 
na legislação tributária, que tenham impacto na arrecadação 
líquida de impostos.

§ 3° - Para cada exercício, o Ajuste da Meta Global – Ajuste-
MG, deverá ser definido até o último dia de março.

CAPÍTULO III
Dos Critérios de Avaliação do Alcance da Meta
Artigo 3º - Para fins de avaliação do alcance da meta do 

Indicador Global, comparar-se-á o valor efetivamente arrecada-
do (IG) com o valor da meta do indicador global (MIG), segundo 
os critérios previstos nesta resolução conjunta.

o limite de 5 anos, mediante termo de aditamento - Data de 
Assinatura: 4-6-2018

Processo: CC 408769-2018 - Parecer Jurídico: CJ/SG 311-
2016 - Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governo, e o Município de Iguape, com interve-
niência da Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo – PRODESP - Objeto: Conjugação de esforços para 
implantar e colocar em funcionamento os serviços do Programa 
Acessa São Paulo, nos termos do Dec. 62.306-2016, da Resolu-
ção SG 28, de 5-6-2017 - Recursos: O valor do convênio é de 
R$ 43.414,43. Não há repasse de recursos entre os partícipes 
- Vigência: O prazo de vigência do convênio é de 24 meses, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até 
o limite de 5 anos, mediante termo de aditamento - Data de 
Assinatura: 4-6-2018

Processo: CC 92363-2018 - Parecer Jurídico: CJ/SG 311-
2016 - Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governo, e o Município de Urânia, com interve-
niência da Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo – PRODESP - Objeto: Conjugação de esforços para 
implantar e colocar em funcionamento os serviços do Programa 
Acessa São Paulo, nos termos do Dec. 62.306-2016, da Resolu-
ção SG 28, de 5-6-2017 - Recursos: O valor do convênio é de 
R$ 73.502,85. Não há repasse de recursos entre os partícipes 
- Vigência: O prazo de vigência do convênio é de 24 meses, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até 
o limite de 5 anos, mediante termo de aditamento - Data de 
Assinatura: 4-6-2018

 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CHEFIA DE GABINETE

 Extrato de Termo de Convênio
Processo Fussesp 493901/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, através do Fundo Social 

de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de 
Corumbataí, por intermédio do seu Fundo Social de Solidarie-
dade.

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

Valor do Convênio: R$ 18.284,22, sendo R$ 4.170,00 
pelo Fussesp, relativos ao “Kit Costura” e R$ 14.114,22 pelo 
Município.

Prazo de Vigência: 180 dias contados da data da assinatura
Data da Assinatura: 14-06-2018
 Extrato de Termo de Convênio
Processo Fussesp 179444/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de 
Vinhedo – EM Professora Maria de Lourdes Von Zuben, por meio 
do seu Fundo Social de Solidariedade.

Objeto: Transferência de recursos materiais, consistentes no 
“Kit Horta”, para implantação e execução do Programa “Horta 
Educativa”

Valor do Convênio: R$ 7.062,69, sendo R$ 2.993,61 de res-
ponsabilidade do Fussesp, relativos ao “Kit Horta” e R$ 4.069,08 
de responsabilidade do Município.

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

Data da Assinatura: 14-06-2018
 Extrato de Termo de Convênio
Processo Fussesp 1288149/2017
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de 
Vinhedo – Centro de Educação Infantil – “Marquês de Rabicó”, 
por meio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Objeto: Transferência de recursos materiais, consistentes no 
“Kit Horta”, para implantação e execução do Programa “Horta 
Educativa”

Valor do Convênio: R$ 4.985,17, sendo R$ 916,09 de res-
ponsabilidade do Fussesp, relativos ao “Kit Horta” e R$ 4.069,08 
de responsabilidade do Município.

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

Data da Assinatura: 14-06-2018
 Extrato de Termo de Convênio
Processo Fussesp 283739/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, através do Fundo Social 

de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de 
Penápolis, 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$ 31.765,80, sendo R$ 4.170,00 
pelo Fussesp, relativos ao “Kit Costura” e R$ 27.595,80 pelo 
Município.

Prazo de Vigência: 180 dias contados da data da assinatura
Data da Assinatura: 14-06-2018
 Extrato de Termo de Convênio
Processo Fussesp 246691/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

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

Objeto: Transferência de recursos materiais, consistentes no 
“Kit Padaria”, para implantação e execução do Projeto “Padaria 
Artesanal”

Valor do Convênio: R$ 48.365,99, sendo R$ 2.035,99 de 
responsabilidade do Fussesp, relativos ao “Kit Padaria” e R$ 
46.330,00 de responsabilidade do Município.

Prazo de Vigência: 180 dias, contados da data da assinatura
Data da Assinatura: 14-06-2018
 Extrato de Termo de Convênio
Processo FUSSESP 511473/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

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

Objeto: Transferência de recursos materiais, consistentes no 
“Kit Padaria”, para implantação e execução do Projeto “Padaria 
Artesanal”

Valor do Convênio: R$ 28.284,45, sendo R$ 2.035,99 de 
responsabilidade do FUSSESP, relativos ao “Kit Padaria” e R$ 
26.248,46, de responsabilidade do Município.

Prazo de Vigência: 180 dias, contados da data da assinatura
Data da Assinatura: 14-06-2018
 Extrato de Termo de Convênio
Processo FUSSESP 555074/2018
Parecer Referencial CJ/SG 03/2018
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

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

Cláusula Primeira – Do Objeto: Constitui objeto deste 
convênio a implantação e execução do Projeto “NATAL ESPETA-
CULAR”, de acordo com Plano de trabalho acostado as fls. 03 a 
10 dos autos do Processo FUSSESP 555074/2018, que integra o 
presente instrumento como Anexo.

Parágrafo primeiro – O projeto de que trata esta cláusula 
abrange a realização do curso de técnicas de artesanato e reci-
clagem para confecção de enfeites natalinos com a utilização 
de garrafas pet.

Cláusula Segunda – Do Valor e dos Recursos Financeiros: 
O valor do convênio é de R$ 31.598,00, sendo R$ 11.198,00 de 
responsabilidade do FUSSESP e R$ 20.400,00 de responsabili-
dade do Município.

77478173882, 596021615506, 577141616930, 68275174661, 
56469179310, 460511711078, 651631719492, 703691719150, 
763971720030, 767931719161, 760681719160, para os quais 
propôs a retirada de pauta, mantendo a suspensão do julga-
mento; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta 
da relatora. Na sequência, a palavra foi concedida para Thaís 
Lima Vieira, relatora do Protocolo 701881718961, em que 
não conheceu do recurso por perda superveniente de objeto; 
a Comissão por unanimidade acompanhou o voto da relatora; 
e do Protocolo 80737185406, em que conheceu do recurso e 
no mérito negou-lhe provimento; a Comissão por unanimidade 
acompanhou o voto da relatora. Finda a ordem do dia, a Presi-
dente confirmou a reunião extraordinária agendada para o dia 
26-6-2018. 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

 SUBSECRETARIA DE AÇÕES 
ESTRATÉGICAS

 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

 Extratos de Termo de Convênio
Processo: CC 1124527-2017 - Parecer Jurídico: CJ/SG 311-

2016 - Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governo, e o Município de Platina, com interve-
niência da Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo – PRODESP - Objeto: Conjugação de esforços para 
implantar e colocar em funcionamento os serviços do Programa 
Acessa São Paulo, nos termos do Dec. 62.306-2016, da Resolu-
ção SG 28, de 5-6-2017 - Recursos: O valor do convênio é de 
R$ 71.782,14. Não há repasse de recursos entre os partícipes 
- Vigência: O prazo de vigência do convênio é de 24 meses, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até 
o limite de 5 anos, mediante termo de aditamento - Data de 
Assinatura: 4-6-2018

Processo: CC 1169588-2017 - Parecer Jurídico: CJ/SG 311-
2016 - Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governo, e o Município de Rincão, com interve-
niência da Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo – PRODESP - Objeto: Conjugação de esforços para 
implantar e colocar em funcionamento os serviços do Programa 
Acessa São Paulo, nos termos do Dec. 62.306-2016, da Resolu-
ção SG 28, de 5-6-2017 - Recursos: O valor do convênio é de 
R$ 51.393,12. Não há repasse de recursos entre os partícipes 
- Vigência: O prazo de vigência do convênio é de 24 meses, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até 
o limite de 5 anos, mediante termo de aditamento - Data de 
Assinatura: 4-6-2018

Processo: CC 1246189-2017 - Parecer Jurídico: CJ/SG 311-
2016 - Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governo, e o Município de São José do Barreiro, 
com interveniência da Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo – PRODESP - Objeto: Conjugação de 
esforços para implantar e colocar em funcionamento os serviços 
do Programa Acessa São Paulo, nos termos do Dec. 62.306-
2016, da Resolução SG 28, de 5-6-2017 - Recursos: O valor do 
convênio é de R$ 51.703,83. Não há repasse de recursos entre 
os partícipes - Vigência: O prazo de vigência do convênio é de 
24 meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser pror-
rogado até o limite de 5 anos, mediante termo de aditamento 
- Data de Assinatura: 4-6-2018

Processo: CC 1246586-2017 - Parecer Jurídico: CJ/SG 311-
2016 - Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governo, e o Município de Votorantim, com inter-
veniência da Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo – PRODESP - Objeto: Conjugação de esforços para 
implantar e colocar em funcionamento os serviços do Programa 
Acessa São Paulo, nos termos do Dec. 62.306-2016, da Resolu-
ção SG 28, de 5-6-2017 - Recursos: O valor do convênio é de 
R$ 54.781,91. Não há repasse de recursos entre os partícipes 
- Vigência: O prazo de vigência do convênio é de 24 meses, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até 
o limite de 5 anos, mediante termo de aditamento - Data de 
Assinatura: 4-6-2018

Processo: CC 1306077-2017 - Parecer Jurídico: CJ/SG 311-
2016 - Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governo, e o Município de Mesópolis, com inter-
veniência da Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo – PRODESP - Objeto: Conjugação de esforços para 
implantar e colocar em funcionamento os serviços do Programa 
Acessa São Paulo, nos termos do Dec. 62.306-2016, da Resolu-
ção SG 28, de 5-6-2017 - Recursos: O valor do convênio é de 
R$ 33.536,25. Não há repasse de recursos entre os partícipes 
- Vigência: O prazo de vigência do convênio é de 24 meses, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até 
o limite de 5 anos, mediante termo de aditamento - Data de 
Assinatura: 4-6-2018

Processo: CC 1306281-2017 - Parecer Jurídico: CJ/SG 311-
2016 - Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governo, e o Município de Jacupiranga, com 
interveniência da Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo – PRODESP - Objeto: Conjugação de esfor-
ços para implantar e colocar em funcionamento os serviços do 
Programa Acessa São Paulo, nos termos do Dec. 62.306-2016, da 
Resolução SG 28, de 5-6-2017 - Recursos: O valor do convênio é 
de R$ 82.396,76. Não há repasse de recursos entre os partícipes 
- Vigência: O prazo de vigência do convênio é de 24 meses, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até 
o limite de 5 anos, mediante termo de aditamento - Data de 
Assinatura: 4-6-2018

Processo: CC 1371987-2017 - Parecer Jurídico: CJ/SG 311-
2016 - Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governo, e o Município de Anhumas, com interve-
niência da Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo – PRODESP - Objeto: Conjugação de esforços para 
implantar e colocar em funcionamento os serviços do Programa 
Acessa São Paulo, nos termos do Dec. 62.306-2016, da Resolu-
ção SG 28, de 5-6-2017 - Recursos: O valor do convênio é de 
R$ 95.759,60. Não há repasse de recursos entre os partícipes 
- Vigência: O prazo de vigência do convênio é de 24 meses, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até 
o limite de 5 anos, mediante termo de aditamento - Data de 
Assinatura: 4-6-2018

Processo: CC 1372041-2017 - Parecer Jurídico: CJ/SG 311-
2016 - Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governo, e o Município de Ribeirão Preto, com 
interveniência da Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo – PRODESP - Objeto: Conjugação de esfor-
ços para implantar e colocar em funcionamento os serviços do 
Programa Acessa São Paulo, nos termos do Dec. 62.306-2016, da 
Resolução SG 28, de 5-6-2017 - Recursos: O valor do convênio é 
de R$ 37.525,52. Não há repasse de recursos entre os partícipes 
- Vigência: O prazo de vigência do convênio é de 24 meses, a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até 

dalete.r
Retângulo


