
 Decretos
 DECRETO Nº 65.800, 
DE 21 DE JUNHO DE 2021

Altera a denominação das unidades da Rede de 
Reabilitação "Lucy Montoro" que especifica

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais e à vista do disposto no artigo 3º do 
Decreto nº 61.003, de 19 de março de 2014,

Decreta:
Artigo 1º - As "Unidades de Reabilitação 'Lucy Montoro'" 

criadas pelos Decretos nº 55.994, de 6 de julho de 2010, e 
nº 60.094, de 23 de janeiro de 2014, têm sua denominação 
alterada, respectivamente, para Serviço de Reabilitação "Lucy 
Montoro" de Fernandópolis e Serviço de Reabilitação "Lucy 
Montoro" de Pariquera-Açu.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 21 de junho de 2021
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia
Secretário de Governo
Cauê Macris
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Secretaria de Governo, aos 21 de junho de 

2021.

 DECRETO Nº 65.801, 
DE 21 DE JUNHO DE 2021

Regulamenta, no âmbito do Estado São Paulo, 
a gestão dos recursos originários do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - FUNDEB, e dá providências cor-
relatas

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 
212-A da Constituição Federal, bem como as disposições da Lei 
federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020,

Decreta:
Artigo 1º - Constitui atribuição da Secretaria da Educa-

ção, no âmbito da Administração Pública estadual, gerir os 
recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação - FUNDEB, a que alude o artigo 212-A 
da Constituição Federal, observadas as disposições da Lei 
federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da Lei nº 
16.954, de 19 de março de 2019.

Parágrafo único - Os recursos originários do FUNDEB serão 
transferidos da conta vinculada FUNDEB - Banco do Brasil S/A 
para a conta única do Estado - Banco do Brasil S.A., subconta 
vinculada FUNDEB, cuja utilização dar-se-á em conformidade 
com o disposto nos artigos 20 a 24 da Lei federal nº 14.113, de 
25 de dezembro de 2020.

Artigo 2º - No exercício da atribuição a que alude o artigo 
1º deste decreto, a Secretaria da Educação transferirá para as 
contas individuais e específicas dos Municípios, que celebrarem 
convênio com o Estado, os recursos correspondentes ao número 
de matrículas que o Município vier a assumir.

§ 1º - Para efeito dos cálculos a que se refere o "caput" 
deste artigo, serão consideradas exclusivamente as matrículas 
presenciais efetivas, conforme os dados apurados no censo esco-
lar mais atualizado, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, considerando as 
ponderações aplicáveis.

§ 2º - A transferência dos recursos mencionados neste arti-
go será efetuada mensalmente e em uma única parcela.

Artigo 3º - Para o fim de que trata este decreto, a Secretaria 
da Educação elaborará os registros contábeis e os demonstra-
tivos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos 
repassados e recebidos do Fundo.

§ 1º - A Secretaria da Educação dará publicidade mensal, 
por meio de publicação no Diário Oficial do Estado e por via 
eletrônica, do total de recursos recebidos e executados à conta 
do Fundo.

§ 2º - Os documentos referidos no "caput" deste artigo 
ficarão permanentemente à disposição do Conselho Estadual de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - CACS/FUNDEB, instituído pela Lei nº 
16.954, de 19 de março de 2019, bem como dos órgãos estadu-
ais de controle interno e externo.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2021, e 
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 
51.672, de 19 de março de 2007.

Palácio dos Bandeirantes, 21 de junho de 2021
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia
Secretário de Governo
Rossieli Soares da Silva
Secretário da Educação
Cauê Macris
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Secretaria de Governo, aos 21 de junho de 

2021.

 Governo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despachos do Secretário, de 21-6-2021
No processo SPDOC 9410-2010, sobre residir em próprio 

do Estado: “De acordo com os elementos de instrução dos 
autos e com fundamento no art. 26, X, do Dec. 52.833-2008, 
autorizo Denis Briet, RG 32.176.858-9, Assessor I, Ref. 1, da 
EV-C, do SQC-I-QSG a residir no imóvel de nº 1 de proprieda-
de do Estado situado junto ao Palácio Boa Vista, em Campos 
do Jordão.”

No processo SEDUC-PRC-2020-44510, sobre afastamen-
to: “Diante dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o pronunciamento do Secretário da Educação 
e a Cota 338-2021, da Assessoria Jurídica do Gabinete do 
Procurador Geral do Estado, acolho o requerimento formu-
lado pelo Sindicato de Supervisores do Magistério no Estado 
de São Paulo – APASE para cessar, a partir de 12-11-2020, a 
autorização de afastamento de Rosangela Aparecida Ferini 
Vargas Chede, RG 20.012.646, Supervisor de Ensino, referen-
te ao mandato de Diretor Geral de Finanças, no período de 
2-6-2020 a 1°-6-2023.”

No processo SEGOV-EXP-2021-05539, sobre acordo 
de cooperação: “À vista dos elementos de instrução 
constantes dos autos, notadamente da representação da 
Secretária Executiva do Conselho Estadual de Tecnologia 
da Informação e Comunicação e do Parecer 111-2021, da 
Consultoria Jurídica do Governo, autorizo a celebração de 
acordo de cooperação técnica entre o Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria de Governo, e esta por meio 
da Subsecretaria de Serviços ao Cidadão, Tecnologia e Ino-
vação, a Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo – Prodesp e a Amazon AWS Serviços Brasil 
Ltda., tendo por objeto a conjugação de esforços para o 
desenvolvimento, no ambiente digital Centro de Excelência 
e Transformação Digital - CETD, de atividades de formação, 
capacitação e inovação tecnológicas para agentes públicos 
usuários do Sistema Estadual de Tecnologia da Informação 
e Comunicação – SETIC, condicionada a formalização da 
avença à observância das recomendações constantes do 
pronunciamento jurídico citado, bem como das normas 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie.”

No processo SCEC-PRC-2021-01322, sobre termo de 
fomento: “À vista dos elementos de instrução constantes 
dos autos, notadamente da representação do Secretário 
da Cultura e Economia Criativa e do Parecer 400-2021, da 
A.J.G./P.G.E., com fundamento na LF 13.019-2014, e no Dec. 
61.981-2016, autorizo a celebração de termo de fomento 
entre o Estado de São Paulo, por intermédio da aludida Pasta, 
e o Instituto Social Cultural Ekballoin, tendo por objeto a 
realização de evento cultural intitulado “Os Bambas”, 4ª 
edição, Mostra Cultural Afro-brasileira, em conformidade com 
o Anexo III da Lei 17.244-2020, condicionada a formalização 
da parceria à observância das recomendações indicadas 
na peça opinativa referida, bem como das normas legais 
e regulamentares aplicáveis à espécie, notadamente a LF 
13.979-2020, e o Dec. 64.994-2020.”

 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Ata da 55ª Reunião da Comissão Estadual de Acesso à 
Informação - CEAI (ordinária), instituída pelo Dec. 60.144-
2014, realizada às 09:00 horas do dia 17-6-2021, por meio 
de videoconferência, de acordo com o Comunicado publica-
do no D.O. de 5-6-2021, sob a presidência de Thiago Lima 
Nicodemo, 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, Karen Maximo Magalhães, da Secretaria 
da Justiça e Cidadania e Florêncio dos Santos Penteado 
Sobrinho, da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Julio 
Rogerio Almeida de Souza, da Procuradoria Geral do Estado, 
participou da reunião como convidado. O Presidente abriu 
a "Ordem do Dia" dando início ao julgamento dos Proto-
colos: n° 39395212747, nº 43520211683, nº 42380211911, 
nº 42313211910, nº 38847215578, nº 34573215231, para 
os quais deixou de conhecer dos recursos, nos termos da 
Deliberação CEAI 4-2018, art. 1° e seus incisos; a Comis-
são acompanhou a proposta do relator, exceto Florêncio 
dos Santos Penteado Sobrinho, que se declarou impedido; 
nº 57544212097, nº 63635214370, nº 74474213385, nº 
32850215830, nº 568252024663, nº 566052024660, nº 
506632028033, nº 497162028026, e nº 516512028038, 
para os quais deixou de conhecer dos recursos, nos termos 
da Deliberação CEAI n° 4-2018, art. 1° e seus incisos; a 
Comissão por unanimidade acompanhou a proposta do 
relator. Em seguida, a palavra foi concedida a Ana Lucia 
Moreira, como relatora dos Protocolos: n° 507642024789, 
que retornou de diligência, para o qual conheceu do recurso 
e negou provimento; a Comissão por unanimidade acom-
panhou a proposta da relatora; nº 61433212112, para o 
qual converteu em diligência; a Comissão por unanimidade 
acompanhou a proposta da relatora; n° 38856214664, para 
o qual converteu em diligência; a Comissão por unanimida-
de acompanhou a proposta da relatora; n° 81830214058, 
para o qual converteu em diligência; a Comissão por una-
nimidade acompanhou a proposta da relatora. Em seguida, 

da faixa de domínio, nos trechos sob responsabilidade da 
Concessionária Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A, conforme 
especificado abaixo e após a assinatura do contrato entre 
as partes:

A. Rodovia SP-310: ocupação do km 451,78100 ao km 
451,78100, aérea, transversal, com extensão de 68 metros, 
tendo como objeto implantação de dois postes e um cabo de 
rede de fibra óptica com 12 fibras.

Consoante com as condições constantes do termo. (Proces-
so 041.581/20 - Protocolo 520.757/20).

Concedendo a Autorização a título precário à Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, 
para ocupação da faixa de domínio, nos trechos sob respon-
sabilidade da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A, 
conforme especificado abaixo e após assinatura do contrato 
entre as partes:

A. Rodovia SP-150: ocupação do km 27,77600 ao km 
27,85000, subterrânea, longitudinal, pista norte, com extensão 
de 78 metros, tendo como objeto implantação de coletor tronco 
Areião Ø400 mm em concreto, via MND;

B. Rodovia SP-150: ocupação do km 27,85000 ao km 
27,86600, subterrânea, transversal, com extensão de 72 metros, 
tendo como objeto implantação de coletor tronco Areião Ø400 
mm em concreto, via MND;

C. Rodovia SP-150: ocupação do km 27,86600 ao km 
27,91300, subterrânea, longitudinal, pista sul, com extensão de 
50 metros, tendo como objeto implantação de coletor tronco 
Areião Ø400 mm em concreto, via MND.

Consoante com as condições constantes do termo. (Proces-
so ARTESP-PRC-2021/00280 - Protocolo 542.080/21).

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 DIRETORIA DE HABILITAÇÃO

 Portaria DH-231, de 13-5-2021
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, espe-

cialmente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria 
Detran-SP 70/2017, que dispõem sobre o credenciamento 
das entidades que realizam exames de aptidão física e 
mental e de avaliação psicológica em candidatos à obten-
ção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran: 
174.046/2021;

Resolve:
Artigo 1º Credenciar a entidade Clinp Clínica Psico-

terapica Ltda - ME, inscrita no CNPJ 47.679.444/0001-69, 
para a realização dos exames de aptidão física e mental 
e de avaliação psicológica, exigidos pela legislação para 
candidatos à obtenção da permissão e da renovação da 
Carteira Nacional de Habilitação-CNH, na Alameda Joaquim 
Eugênio de Lima, 696, conjunto 171/173, Bairro Jardim 
Paulista, São Paulo/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma de 
autorização, a titulo precário e sem ônus para o Estado, podendo 
ser revogado em função do interesse da Administração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

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

Portaria DH-232, de 13-5-2021
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran 
461.058/2021;

Resolve:
Artigo 1º Credenciar o (a) Psicólogo (a) Beatriz Aparecida 

dos Reis, inscrito (a) no CRP/SP 06/121.570, para a realização 
dos exames de avaliação psicológica exigidos pela legislação 
para candidatos à obtenção da permissão e da renovação da 
Carteira Nacional de Habilitação-CNH, na Alameda Joaquim 
Eugênio de Lima, 696, conjunto 171/173, Bairro Jardim Paulista, 
São Paulo/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, podendo 
ser revogado em função do interesse da Administração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º A cota fixada é de 10 (dez) exames diários 
de segunda à sexta-feira e 03 (três) exames diários aos 
sábados.

Artigo 5º Os honorários dos exames realizados são fixados 
em 3.850 UFESP, de acordo com o estabelecido no item 4.4, da 
Tabela "C", a que se refere o art. 25º, inc.IV, cap. IV do anexo I 
da Lei 15.266, de 26-12-2013.

Artigo 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

a palavra foi concedida a Laura Baracat Bedicks, como 
relatora dos Protocolos: n° 684401921074, que retornou de 
diligência, para o qual converteu novamente em diligência; 
a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta da 
relatora; nº 41822211061, para o qual conheceu do recurso 
e negou provimento; a Comissão por unanimidade acompa-
nhou a proposta da relatora; n° 50334212217, para o qual 
não conheceu do recurso; a Comissão por unanimidade 
acompanhou a proposta da relatora; e n° 32963214164, 
para o qual não conheceu do recurso; a Comissão acompa-
nhou a proposta da relatora, exceto Ana Lucia Moreira, que 
se declarou impedida. Em seguida, a palavra foi concedida 
a Karen Maximo Magalhães, como relatora dos Protocolos: 
n° 53004213071, para o qual não conheceu do recurso; a 
Comissão por unanimidade acompanhou a proposta da rela-
tora; n° 34563215834, para o qual não conheceu do recur-
so; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta 
da relatora; n° 49631215875, para o qual converteu em dili-
gência; a Comissão por unanimidade acompanhou a propos-
ta da relatora. Por fim, a palavra foi concedida a Florêncio 
dos Santos Penteado Sobrinho, como relator dos Protocolos: 
nº 71937211471 e n° 73920211635, para os quais foram 
convertidos em diligências; a Comissão por unanimidade 
acompanhou a proposta do relator; n° 57800214042, para o 
qual não conheceu do recurso; a Comissão por unanimidade 
acompanhou a proposta do relator; e nº 36346215839, para 
o qual não conheceu do recurso; a Comissão acompanhou 
a proposta do relator, exceto Laura Baracat Bedicks, que 
se declarou impedida. 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.

Thiago Lima Nicodemo
Presidente
Comissão Estadual de Acesso à Informação
Ana Lucia Moreira
Oficial Administrativo
Ouvidoria Geral do Estado
Laura Baracat Bedicks
Procurador do Estado Assistente
Assessoria de Empresas e Fundações-GPG
Karen Maximo Magalhães
Ouvidora da Secretaria da Justiça e Cidadania
Ouvidoria
Florêncio dos Santos Penteado Sobrinho
Diretor Técnico de Departamento da Fazenda Estadual
CONT/OF - Ouvidoria Fazendaria
Cristina Faquinelli
Executivo Público
Comissão Estadual de Acesso à Informação

 CORREGEDORIA GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO

 Intimação
Processo CGA 145-2018 – SPDOC 1968887-2018, em que 

são interessados: K.S.S.EIRELI e P.C.S.G.LTDA.
Por ordem da Comissão Processante designada pelo 

Presidente da Corregedoria Geral da Administração, situada 
na Rua Voluntários da Pátria, n.º 596, térreo, São Paulo/
SP, fica a defesa intimada da decisão de fls. 527/528, 
cujo tópico final é a seguir transcrito: ”3. Neste sentido, 
acolho as conclusões alcançadas no Relatório Final da 
Comissão Processante e no Parecer CJ/SG 91-2021, cujos 
fundamentos adoto como razão de decidir, para o fim de 
Julgar Procedentes as imputações contidas neste Processo 
Administrativo de Responsabilização, uma vez configuradas 
as condutas previstas no art. 5º, incs. III e IV, alíneas “a” 
e “e”, da LF 12.846-2013, razão pela qual condeno as 
empresas K.S.S.EIRELI, CNPJ n.º (...), e P.C.S.G.LTDA., CNPJ 
n.º (...), com fundamento nos incs. I e II, do art. 6º do mesmo 
diploma legal, às seguintes sanções: (i) pagamento da 
quantia de R$ 6.777,73, a cada uma das acusadas, no prazo 
de 30 dias contados a partir do momento em que tornada 
definitiva a presente decisão, acrescida dos consectários 
legais até a data de seu efetivo pagamento; e (ii) publi-
cação extraordinária da decisão condenatória, nos exatos 
termos em que proposto no relatório final da comissão 
processante. 4. Intimem-se as pessoas jurídicas processadas, 
por intermédio de seus advogados, mediante publicação na 
Imprensa Oficial. 5. Tornada definitiva a presente decisão, 
expeçam-se ofícios ao Ministério Público e à Procuradoria 
Geral do Estado, tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 
19 da Lei 12.846-2013; bem como determino seja emitida 
comunicação ao Cadastro Estadual de Empresas Punidas – 
CEEP e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, 
com base no art. 5º do Dec. Est. 60.106-2014 e no art. 22 
da LF 12.846-2013, respectivamente”. Advogados: Joaquim 
Augusto Lopes Oliveira - OAB/SP - 420.365; Paulo Roberto 
Justo de Almeira - OAB/SP - 221.798.
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