
 Governo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 5-6-2020
No processo Digital SG-PRC-2020-1538, sobre convênio: "À 

vista dos elementos de instrução constantes dos autos, destacando-
-se o Parecer 73-2020, da Consultoria Jurídica da Secretaria de 
Governo, autorizo a celebração de convênio entre o Estado de São 
Paulo, pela Secretaria de Governo, e esta pelo Fundo Social de São 
Paulo – FUSSP, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano, e o Município de Guarulhos, objetivando a implantação e 
manutenção de Praça da Cidadania naquele Município, nos moldes 
propostos, observadas as recomendações assinaladas no opinativo 
e as normas legais e regulamentares incidentes na espécie."

 Extrato de Termo de Doação 90-2020 International 
Paper do Brasil Ltda.

Processo – SG-PRC-2020-1855 - Termo de Doação - 90-2020 - 
Parecer - CJ/SG 37-2019 - Doador – International Paper do Brasil Ltda. 
- Donatário – Estado de São Paulo – Secretaria de Governo - Objeto – 
Doação de 400 litros de hipoclorito de sódio, 400 litros de detergente 
líquido neutro, 200 litros de sabonete para as mãos, 4.000 unidades 
de sacos alvejados, 200 litros de limpadores multiuso com cloro, 200 
litros de cloro sódio 5%, 2.950 pares de luvas cirúrgicas tamanho M 
na cor azul, 619 unidades de óculos de proteção, 700 unidades de 
cestas básicas de 8 itens cada e 2 caixas de papel chamex branco A4, 
descritos nos autos do Processo SG-PRC-2020-1855 - Valor Total - R$ 
60.000,00 - Assinatura – 6-5-2020.

Extrato de Termo de Doação 121-2020 Comunitas: 
Parcerias para o Desenvolvimento Solidário

Processo – SG-PRC-2020-1942 - Termo de Doação - 121-
2020 - Parecer - CJ/SG 37-2019 - Doador – Comunitas: Parcerias 
Para o Desenvolvimento Solidário - Donatário – Estado de São 
Paulo – Secretaria de Governo - Objeto – Doação de 98 moni-
tores multiparâmetros modelo Efficia CM120 – Philips, descritos 
nos autos do Processo SG-PRC-2020-1942 - Valor Total – R$ 
1.560.147,26 - Assinatura – 18-5-2020.

Extrato de Termo de Doação 136-2020 Levain Escola 
de Panificação Ltda.

Processo – SG-PRC-2020-1978 - Termo de Doação - 136-2020 - 
Parecer - CJ/SG 37-2019 - Doador – Levain Escola de Panificação Ltda. 
- Donatário – Estado de São Paulo – Secretaria de Governo - Objeto 
– Doação de 1.800 unidades de bisnaga doce de 50g cada e 1.800 
unidades de pão nutritivo de 50g cada, equivalentes a 3.600 unidades 
diárias, para entrega nos 36 dias de campanha, totalizando 130.000 
unidades, descritos nos autos do Processo SG-PRC-2020-1978 - Valor 
Total – R$ 197.640,00 - Assinatura – 26-5-2020.

Extrato de Termo de Doação 174-2020 Banco C6 S.A.
Processo – SG-PRC-2020-2026 - Termo de Doação - 174-

2020 - Parecer - CJ/SG 37-2019 - Doador – Banco C6 S.A. 
- Donatário – Estado de São Paulo – Secretaria de Governo 
- Objeto – Doação de 996 unidades de álcool gel Next Gel 
Antisséptico para as mãos com aloe vera 175g, descritos nos 
autos do Processo SG-PRC-2020-2026 - Valor Total - R$ 9.460,21 
- Assinatura – 26-5-2020.

Extrato de Termo de Doação 246-2020 Banco BTG 
Pactual S.A.

Processo – SG-PRC-2020-2101 - Termo de Doação - 246-
2020 - Parecer - CJ/SG 37-2019 - Doador – Banco BTG Pactual 
S.A. - Donatário – Estado de São Paulo – Secretaria de Governo 
- Objeto – Doação de 8 unidades de uMEC 12 Básico, 2 unidades 
de monitor 15” e 1 cama Eleganza 2 sem RX, descritos nos autos 
do Processo SG-PRC-2020-2101 - Valor Total - R$ 160.000,00 - 
Assinatura - 20-5-2020.

Extrato de Termo de Doação 257-2020 DMK3 Tecno-
logia Ltda.

Processo – SG-PRC-2020-2151 - Termo de Doação - 257-
2020 - Parecer - CJ/SG 37-2019 - Doador – DMK3 Tecnologia 
Ltda. - Donatário – Estado de São Paulo – Secretaria de Governo 
- Objeto – Doação de 600 horas de serviço técnico especializado, 
licenciamento de software Qlik Sense como subscrição, serviço 
de hospedagem de ambiente em nuvem e serviços técnicos 
especializados em Business Intelligence/ Analytics, para uso 
exclusivo da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 
São Paulo - SEDS, no período de 1º-6-2020 a 1º-9-2020, descritos 
nos autos do Processo SG-PRC-2020-2151 - Valor Total – R$ 
69.000,00 - Assinatura – 2-6-2020.

Extrato de Termo de Doação 263-2020 Comunitas: 
Parcerias Para o Desenvolvimento Solidário

Processo – SG-PRC-2020-2160 - Termo de Doação - 263-2020 
- Parecer - CJ/SG 37-2019 - Doador – Comunitas: Parcerias Para o 
Desenvolvimento Solidário - Donatário – Estado de São Paulo – Secre-
taria de Governo - Objeto – Doação de 200 unidades do aparelho 
FLEXIMAG PLUS - Ventilador Pulmonar Eletrônico Neonatal Pediátrico 
Adulto, descritos nos autos do Processo SG-PRC-2020-2160 - Valor 
Total - R$ 12.720.000,00 - Assinatura – 8-5-2020.

 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Comunicado
A Presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação 

- CEAI, faz saber que no dia 16-6-2020, às 9h30, será realizada 
a sessão ordinária de julgamento, por meio de videoconferência, 
dos seguintes recursos:
Relatores Protocolos

Ieda Pimenta Bernardes
540001921599,710331922379, 564581922509, 
33957204936, 59599204628,59612204629, 
593241924485, 3576206738

Ana Lucia Moreira 703401919580, 723201921984, 40261918692, 
756021922847, 47805205894, 47853205896

Laura Baracat Bedicks 590991922082, 678151925131, 376661925292, 
786172071, 66166205323

Telma Djanira Maciel 427221919302, 470821924348, 82163202813, 
72364205543, 78435204544

 Ata
Ata da 45ª Reunião Extraordinária da Comissão Estadual de 

Acesso à Informação - CEAI, instituída pelo Dec. 60.144-2014, 
realizada às 9:30 horas do dia 2-6-2020, por meio de videoconfe-
rência, sob a presidência de Ieda Pimenta Bernardes, da Unidade 
do Arquivo Público do Estado, com a presença dos membros 
Ana Lucia Moreira, da Ouvidoria Geral do Estado, Laura Baracat 
Bedicks, da Procuradoria Geral do Estado e Telma Djanira Maciel, 
da Secretaria da Justiça e Cidadania. A Presidente abriu a "Ordem 
do Dia" dando as boas-vindas a Ana Lucia Moreira que passa a 
integrar como membro a CEAI e agradecendo a colaboração de 
Eunice Aparecida de Jesus Prudente que a antecedeu. A seguir, deu 
início ao julgamento dos Protocolos: 416371920011, 75301921222, 
746641921483, 526231922986 e 466831921742, para os quais 
deixou de conhecer dos recursos, nos termos da Deliberação CEAI 
4-2018, artigo 1° e seus incisos; a Comissão por unanimidade acom-
panhou a proposta da relatora. Em seguida, a palavra foi concedida 
a Ana Lucia Moreira, como relatora dos Protocolos: 423341818573, 
que retornou de diligência, para o qual julgou prejudicado o recurso, 
por perda superveniente de objeto; a Comissão por unanimidade 
acompanhou a proposta da relatora; e 751871920069, para o qual 
converteu em diligência; a Comissão por unanimidade acompanhou 
a proposta da relatora. Em seguida, a palavra foi concedida a Laura 
Baracat Bedicks, como relatora dos Protocolos: 621231910560, 
que retornou de diligência, para o qual conheceu do recurso e 
negou provimento; a Comissão por unanimidade acompanhou a 
proposta da relatora; 729521920943, para o qual converteu em 
diligência; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta da 
relatora; 450561918717, para o qual conheceu do recurso e negou 
provimento; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta 
da relatora; 717181918477, para o qual conheceu do recurso e 
negou provimento; a Comissão por unanimidade acompanhou a 
proposta da relatora; e 561451920035, para o qual converteu em 
diligência; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta 
da relatora. Enfim, a palavra foi concedida a Telma Djanira Maciel, 
como relatora dos Protocolos: 422201715049, que retornou de 
diligência, para o qual julgou prejudicado, por perda superveniente 
de objeto; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta 
da relatora; 53713191465, que retornou de diligência, para o qual 
conheceu do recurso e deu provimento; a Comissão por unanimi-
dade acompanhou a proposta da relatora; 353591918697, para 
o qual conheceu do recurso e negou provimento; a Comissão por 
unanimidade acompanhou a proposta da relatora; 165991918971, 
para o qual converteu em diligência; a Comissão por unanimidade 
acompanhou a proposta da relatora; 376151918164, para o qual 
julgou prejudicado, por perda superveniente de objeto; a Comissão 
por unanimidade acompanhou a proposta da relatora Nada mais 
para constar eu, Cristina Faquinelli, convocada para secretariar a 
reunião, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, segue assinada 
por mim e pelos membros.

________________________
Ieda Pimenta Bernardes
Presidente
_______________________
Ana Lucia Moreira
Ouvidoria Geral do Estado
__________________________
Laura Baracat Bedicks
Procuradoria Geral do Estado
__________________________
Telma Djanira Maciel
Secretaria da Justiça e da Cidadania

 FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO

 CHEFIA DE GABINETE

 Decisão
Despacho Autorizatório do Presidente do Fundo Social de 

São Paulo relativo à Proposta de Doação de Serviço consistente 
em Projeto Executivo da Praça da Cidadania de Paraisópolis, em 
decorrência do Chamamento Público de Doação FUSSP 01/2019. 
Considerando a Proposta de Doação relativa a serviço de projeto 
executivo da Praça da Cidadania de Paraisópolis para o Fundo 
Social de São Paulo - FUSSP, apresentada pela proponente 
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em 29-05-2020, 
nos autos do Processo SG-PRC-2020/02231, em decorrência 
do Chamamento Público de Doação, 01/2019; Considerando 
a existência de interesse público em receber a doação, sem 
encargos e condições de qualquer natureza, pois o serviço a ser 
realizado, visando a instalação da Praça da Cidadania de Parai-
sópolis, beneficiará as comunidades do entorno integradas por 
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Autorizo o rece-
bimento da doação a ser formalizada mediante a celebração de 
instrumento jurídico adequado, a ser firmado entre este Fundo 
Social de São Paulo e a Central Nacional Unimed – Cooperativa 
Central, com a interveniência da OMMA Desenvolvimento e 
Construções, que tem por objeto a doação pura e simples do 
projeto executivo para este órgão, nos termos da proposta de 
doação analisada e acolhida pela Comissão de Avaliação.

 Extrato de Termo
Rescisão Amigável do Termo de Colaboração
Processo Fussesp: 7431/2017
Parecer Referencial: CJ/SG 62/2020
Termo de Colaboração: 22/2017
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de São Paulo-FUSSPe o Instituto Nova União da Arte - NUA.
Cláusula Primeira – O FUSSP e o NUA, de comum acordo, res-

cindem o Termo de Colaboração 22/2017, a partir de 16-03-2020, 
com fundamento na parte final do “caput” da cláusula décima 
primeira do ajuste, em razão da superveniência de fato que a torna 
materialmente inexequível, qual seja a suspensão temporária, mas 
por prazo incerto, das atividades no Espaço de Convivência do Idoso 
e no Espaço de Leitura, em razão da pandemia da Covid-19.

Parágrafo único – Aplicam-se à presente rescisão as dis-
posições dos parágrafos primeiro e quarto da cláusula décima 
primeira do instrumento original, incumbindo ao FUSSP e ao 
NUA observá-las nos prazos ali estabelecidos.

Data da Assinatura: 04-06-2020.
 Extrato de Termo de Doação
Processo: SG-PRC-2020/02231
Parecer CJ/SG: 75/2019
Doador: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central

lho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do feito, 
que fundamentam a presente, DELIBERA nos seguintes termos:

INDEFERE O PLEITO de reequilíbrio econômico-financeiro 
do Contrato de Concessão 006/Artesp/2009, consoante pro-
nunciamentos de suas áreas técnicas, da Diretoria de Assuntos 
Institucionais e da Consultoria Jurídica, todos mencionados no 
preâmbulo desta.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos das Diretorias de Operações, Assuntos Insti-
tucionais e Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações 
FD DOP 38100/18 (fl. 71); FD DOP 41085/18 (fl. 72); FD DOP 
29177/19 (fl. 85); FD DOP 37910/19 (fl. 92); FD DOP 51443/19 (fl. 
96); FD DOP 60326/19 (fl. 99); RT DOP 0655/19 (fls. 100/101v); 
FD DAI 51116/18 (fls. 75/77); FD DAI 10363/19 (fl. 83); FD DAI 
08576/20 (fls. 106/107); FD DOP 15102/20 (fls. 111/112); FD 
DOP 15280/20 (fl. 113); Parecer CJ/Artesp 128/2019 (fls. 79/81).

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

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.
PROCESSO Artesp 034.189/2019
(Protocolo Artesp 441.246/19)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Pro-

cesso Artesp 034.189/2019 (Protocolo Artesp 441.246/19), o Con-
selho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do feito, 
que fundamentam a presente, DELIBERA nos seguintes termos:

HOMOLOGA a Postergação da data de término da obra:
Item 02040403 – SP 075 – Reformulação do Trevo – km 

39+000 - Salto.
Do cronograma físico-financeiro do Contrato de Concessão 

012/CR/2000, do Lote 13, outorgado à Concessionária Rodovias 
das Colinas S/A.

RECONHECE que referida alteração do cronograma físico-
-financeiro produziu desequilíbrio em Valor Presente Líquido 
(VPL), base julho/1997, de R$ 85,51 a ser reequilibrado a favor 
do Poder Concedente, conforme manifestação da Diretoria de 
Controle Econômico e Financeiro, à fl. 44.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos das Diretorias de Investimentos, Operações, 
Controle Econômico e Financeiro, Assuntos Institucionais e Con-
sultoria Jurídica, resultantes nas manifestações FD DIN 43351/19 
(fls. 28/29); FD DIN 44161/19 (fl. 30); FD DOP 30216/19 (fl. 32); 
FD DOP 30232/19 (fl. 33); FD DOP 30741/19 30741/19 (fl. 34); 
RT DIN 0044/19 (fls. 36/38); FD DIN 51466/19 (fl. 39); FD DIN 
56553/19 (fl. 41); FD DIN 61403/19 (fl. 42); FD DCE 21644/19 
(fl. 44); FD DCE 21863/19 (fl. 44); FD DCE 29455/19 (fl. 56); 
FD DCE 29728/19 (fl. 56); FD DAI 08513/20 (fls. 57/58); FD DAI 
08705/20 (fl. 59); FD DIN 28592/20 (fls. 64/65); cópia do Parecer 
Referencial CJ/Artesp 6/2019 (fls. 60/62).

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

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.
PROTOCOLO Artesp 222.465/2012
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Protocolo Artesp 222.465/2012 o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, DELIBERA nos seguintes termos:

HOMOLOGA a postergação da data de início e/ou término 
das obras:

Item 0101050202 - SP 308 - Duplicação km 141+41 ao km 
153+500 - Rio das Pedras;

Item 02050608 - SP 308 - Implantação de Dispositivo km 
145+700 tipo 5 - Rio das Pedras;

Item 02050609 - SP 308 - Implantação de Dispositivo km 
149+900 tipo 5 - Rio das Pedras.

Do cronograma físico-financeiro do Contrato de Concessão 
004/Artesp/2009, do Lote 21, outorgado à Concessionária 
Rodovias do Tietê S.A.

RECONHECE que referida alteração do cronograma físico-
-financeiro produziu desequilíbrio em Valor Presente Líquido 
(VPL), base Julho/2008, de R$ 1.347.420,67 a ser reequilibrado a 
favor do Poder Concedente, conforme manifestação da Diretoria 
de Controle Econômico e Financeiro, à fl. 183.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos das Diretorias de Investimentos, Operações, 
Controle Econômico e Financeiro, Assuntos Institucionais e 
Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações FD DIN 
45878/13 (fl. 46); FD DIN 0748/14 (fl. 47); FD DIN 54230/19 
(fls. 168/169); FD DOP 37705/19 (fl. 171); FD DOP 37761/19 (fl. 
172); FD DOP 388828/19 (fl. 173); RT DIN 0087/19 (fls. 175/177) 
FD DIN 65048/19 (fl. 178); FD DIN 68631/19 (fl. 180); FD DIN 
77619/19 (fl. 181); FD DCE 27109/19 (fl. 183); FD DCE 27403/19 
(fl. 183); FD DCE 28228/19 (fl. 191); FD DCE 28589/19 (fl. 191); 
FD DCE 31762/19 (fl. 201); FD DCE 31963/19 (fl. 201); FD DAI 
09288/20 (fls. 208/209); FD DAI 09673/20 (fl. 210); FD DIN 
28613/20 (fls. 212/213); cópia do Parecer Referencial CJ/Artesp 
6/2019 (fls. 202/207).

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

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.
PROTOCOLO Artesp 510.309/2020
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Protocolo Artesp 510.309/2020, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, DELIBERA nos seguintes termos:

APROVA a publicação da Portaria Artesp 51, de 04-06-2020, 
nos termos da minuta apresentada às fls. 104/105, que altera a 
Portaria Artesp 39, de 24-03-2020 e revoga a Portaria Artesp 
49, de 15-05-2020.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pro-
nunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa, resultante 
nas manifestações FD UGA 04294/20 (fls. 104/106); FD UGA 
04382/20 (fls. 107/108).

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

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.
PROCESSO Artesp 031.250/2019
(Protocolo Artesp 424.043/19)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Processo Artesp 031.250/2019 (Protocolo 424.043/19), o Conse-
lho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do feito, 
que fundamentam a presente, DELIBERA nos seguintes termos:

RATIFICA o ato da Diretora de Assuntos Institucionais res-
pondendo pelo expediente da Diretoria Geral, face às Manifes-

Donatário: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 
Social de São Paulo – FUSSP.

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a doação 
da execução do Projeto Executivo da Praça da Cidadania de 
Paraisópolis, área pública (praça da Independência), localizada 
na Rua Independência, altura do 445, Distrito de Vila Andrade, 
Capital, SP, circunscrição da Subprefeitura de Campo Limpo.

Parágrafo Primeiro – O objeto da doação será custeado 
pela DOADORA e diretamente executado pela INTERVENIENTE-
-ANUENTE, na forma do Pedido de Compra CNU 4300000737.

Parágrafo Segundo – O serviço de realização de projeto 
executivo para a Praça da Cidadania de Paraisópolis será doado 
sem encargos ou condições de qualquer natureza.

Parágrafo Terceiro – O serviço objeto da doação possui valor 
de R$ 99.500,00, valor esse a ele atribuído pela DOADORA, 
conforme proposta de doação constante dos autos do Processo 
SG-PRC-2020/02231.

Data da Assinatura: 01-06-2020

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

 Portaria Artesp - 51, de 4-6-2020

Altera a Portaria Artesp 39, de 24-03-2020 e revo-
ga a Portaria Artesp 49, de 15-05-2020

A Diretora de Assuntos Institucionais respondendo pelo 
expediente da Diretoria Geral da Agência Reguladora de Servi-
ços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo 
- Artesp, com fundamento nas disposições do artigo 10, da Lei 
Complementar Estadual 914, de 14-01-2002, no artigo 16 do 
Decreto Estadual 46.708, de 22-04-2002, e no artigo 19, incisos 
VII e XV, do Regimento Interno da Artesp;

Considerando o Decreto Legislativo 6, de 20-03-2020, pelo 
qual o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade 
pública no país, o Decreto Legislativo Estadual 2.495, de 31-03-
2020, pelo qual a Assembleia Legislativa paulista reconheceu 
o estado de calamidade pública nos Municípios que o tenham 
requerido em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus 
– Covid- 19, bem como os Decretos estaduais 64.879, de 20-03-
2020, que reconhece o estado de calamidade pública no Estado 
de São Paulo, 64.881, de 22-03-2020, pelo qual o Governo do 
Estado de São Paulo decretou medida de quarentena em todo o 
território paulista, restringindo o trânsito de pessoas, o funciona-
mento de determinados setores não essenciais e proibindo aglo-
merações e 64.994, de 28-05-2020, que dispõe sobre a medida de 
quarentena de que trata o Decreto 64.881, de 22-03-2020, institui 
o Plano São Paulo e dá providências complementares;

Considerando os alertas emitidos pelas autoridades de 
saúde, em especial quanto ao aumento exponencial de casos na 
cidade de São Paulo e nos grandes centros;

Considerando a necessidade de conter a propagação de 
infecção e transmissão local e preservar a saúde dos empre-
gados públicos da Artesp, dos empregados cedidos de outros 
órgãos, dos estagiários, de todos os prestadores de serviço 
contratados pela Agência e da população em geral, resolve:

Artigo 1º - O artigo 1º, o caput e o §1º do artigo 4º da 
Portaria Artesp 39, de 24-03-2020, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Artigo 1º - Fica proibido o acesso do público às depen-
dências da Artesp por tempo indeterminado, exceto em casos 
de prévio agendamento, inclusive para vistas processuais.” (NR)

“Artigo 4º - A fim de diminuir a circulação de pessoas e 
a possibilidade de contágio, todos os empregados públicos, 
cedidos e os estagiários lotados na Artesp deverão realizar suas 
atividades preferencialmente sob regime de teletrabalho, e sem 
rodízio, mantendo-se à disposição da Artesp, sob solicitação 
desta última pelos meios de comunicação disponíveis, observado 
o horário ordinário de sua jornada de trabalho. (N.R)

§ 1º - Os empregados que executem atividades incompatí-
veis com o teletrabalho deverão realizá-las presencialmente, em 
regime de rodízio presencial, conforme diretrizes da respectiva 
gerência/Diretoria com uso de máscaras e mantendo o distancia-
mento dos demais empregados, de acordo com o recomendado 
pelas autoridades sanitárias,” (N.R)

Artigo 2º - O artigo 4º da Portaria Artesp 39, de 24-03-2020, 
fica acrescido dos seguintes §§ 6º e 7º:

“§6º - Durante a realização a execução de teletrabalho, os 
empregados públicos, cedidos e os estagiários lotados na Artesp:

I – deverão atender às convocações para comparecimento 
às dependências do órgão ou entidade, sempre que determinado 
pelos seus superiores;

II - poderão retirar processos e demais documentos das 
dependências do órgão, quando necessário, somente mediante 
registro, responsabilizando-se pela custódia e devolução ao 
término do trabalho ou quando solicitado pela chefia imediata 
ou gestor da unidade; e

III – deverão preservar, nos termos da lei, o sigilo dos assun-
tos da repartição, das informações contidas em processos e docu-
mentos sob sua custódia e dos dados acessados de forma remota, 
mediante observância das normas internas de segurança da 
informação e da comunicação, bem como manter atualizados os 
sistemas institucionais instalados nos equipamentos de trabalho.

§7º - Os empregados responsáveis pela área de Protocolo e 
aqueles que exerçam funções administrativas de tramitação de 
documentos e processos dentro das Diretorias da Artesp deverão 
trabalhar presencialmente, em regime de rodízio, com uso de 
máscaras e mantendo o distanciamento dos demais emprega-
dos, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.”

Artigo 3º - Ficam revogados os artigos 3º e 5º, e o parágrafo 
único do artigo 7º da Portaria Artesp 39, de 24-03-2020.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor em 08-06-2020, 
revogando a Portaria Artesp 49, de 15-05-2020.

(Protocolo 510.309/2020)

 CONSELHO DIRETOR

 Deliberações de 4-6-2020
PROCESSO Artesp 029.420/2018
(Protocolo Artesp 407.481/18)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Processo Artesp 029.420/2018 (Protocolo 407.481/18), o Conse-
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Estado de São Paulo

Poder 

Executivo
seção I

João Doria - Governador
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