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ANEXO 1 – TARIFAS DE GÁS CANALIZADO
ÁREA DE CONCESSÃO DA COMGÁS
SEGMENTO RESIDENCIAL

Classe Volume (m³/mês) Termo Fixo (R$/mês) Termo Variável (R$/m³)
1 0,00 a 1,00 m³ 8,20 1,460546
2 1,01 a 3,00 m³ 10,71 6,865865
3 3,01 a 7,00 m³ 10,71 3,130360
4 7,01 a 14,00 m³ 12,06 5,811209
5 14,01 a 34,00 m³ 13,40 7,080173
6 34,01 a 600,00 m³ 13,40 7,647545
7 600,01 a 1.000,00 m³ 13,40 6,498653
8 \> 1.000,00 m³ 13,40 4,317352

Nota do Faturamento: Os encargos variáveis são aplicados 
em cascata e o encargo fixo é aplicado na classe do consumo.

Para os usuários aposentados do segmento residencial, 
com consumo mensal de até 7,00 (sete) metros cúbicos de gás, 
desde que devidamente cadastrados junto à concessionária 
como aposentados, a tarifa será de R$ 5,334967/m³, valor com 
PIS/Cofins, sem ICMS. Para consumos mensais acima de 7,00 m³, 
serão aplicadas as tarifas das classes de consumo do segmento 
residencial.

SEGMENTO RESIDENCIAL – MEDIÇÃO COLETIVA
Classe Volume (m³/mês) Termo Fixo (R$/mês) Termo Variável (R$/m³)
1 0,00 a 500,00 m³ 64,17 5,529467
2 500,01 a 2.000,00 m³ 64,17 5,283443
3 \> 2.000,00 m³ 64,17 5,023739

Notas: Os encargos variáveis são aplicados em cascata e o 
encargo fixo é aplicado na classe do consumo.

1) Os valores não incluem ICMS
2) Valores para Gás Natural referido nas seguintes con-

dições:
Poder Calorífico Superior = 9.400 kcal/m³ (39.348,400kJ/m³ 

ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15° K (20° C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
ANEXO 1 – TARIFAS DE GÁS CANALIZADO
ÁREA DE CONCESSÃO DA COMGÁS
SEGMENTO COMERCIAL

Classe Volume (m³/mês) Termo Fixo (R$/mês) Termo Variável (R$/m³)
1 0,00 m³ 43,76 1,460546
2 0,01 a 50,00 m³ 43,76 5,724151
3 50,01 a 150,00 m³ 71,10 5,177227
4 150,01 a 500,00 m³ 125,78 4,814897
5 500,01 a 2.000,00 m³ 287,13 4,492125
6 2.000,01 a 3.500,00 m³ 1.323,52 3,973995
7 3.500,01 a 50.000,00 m³ 4.963,36 2,934834
8 \> 50.000,00 m³ 13.167,20 2,770758

Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-
-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo.

Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Valores para Gás Natural referido nas seguintes con-

dições:
Poder Calorífico Superior = 9.400 kcal/m³ (39.348,400kJ/m³ 

ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15° K (20° C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
ANEXO 1 – TARIFAS DE GÁS CANALIZADO
ÁREA DE CONCESSÃO DA COMGÁS
SEGMENTO INDUSTRIAL

Classe Volume (m³/mês) Termo Fixo (R$/mês) Termo Variável (R$/m³)
1 0,00 a 50.000,00 m³ 278,96 3,283797
2 50.000,01 a 300.000,00 m³ 44.359,09 2,402325
3 300.000,01 a 500.000,00 m³ 79.918,16 2,300025
4 500.000,01 a 1.000.000,00 m³ 89.323,26 2,281216
5 1.000.000,01 a 2.000.000,00 m³ 127.769,77 2,242775
6 \> 2.000.000,00 m³ 228.075,67 2,208844

Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-
-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo.

Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Valores para Gás Natural referido nas seguintes con-

dições:
Poder Calorífico Superior = 9.400 kcal/m³ (39.348,400kJ/m³ 

ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15° K (20° C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
ANEXO 1 – TARIFAS DE GÁS CANALIZADO
ÁREA DE CONCESSÃO DA COMGÁS
GÁS NATURAL VEICULAR

Classe Segmento Termo Variável (R$/m³)
Postos Gás Natural Veicular - Postos 2,195479
Classe Segmento Termo Variável (R$/m³)
Transporte Público Gás Natural Veicular - Transporte Público 2,053072
Classe Segmento Termo Variável (R$/m³)
Frotas Gás Natural Veicular - Frotas 2,053072

Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Valores para Gás Natural referido nas seguintes con-

dições:
Poder Calorífico Superior = 9.400 kcal/m³ (39.348,400kJ/m³ 

ou 10,932 kWh/m³)
Temperatura = 293,15° K (20° C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)
ANEXO 2 – TARIFAS DE GÁS CANALIZADO
ÁREA DE CONCESSÃO DA COMGÁS
SEGMENTO COGERAÇÃO

Classe Volume (m³/mês)

Cogeração de energia 
elétrica destinada ao con-
sumo próprio ou à venda 
a consumidor final R$/m³

Cogeração de energia 
elétrica destinada à 
revenda a distribuidor 
R$/m³

1 0,00 a 5.000,00 m³ 0,672112 0,672112
2 5.000,01 a 50.000,00 m³ 0,521434 0,521434
3 50.000,01 a 100.000,00 m³ 0,444750 0,444750
4 100.000,01 a 500.000,00 m³ 0,330693 0,330693
5 500.000,01 a 2.000.000,00 m³ 0,342847 0,342847
6 2.000.000,01 a 4.000.000,00 m³ 0,307504 0,307504
7 4.000.000,01 a 7.000.000,00 m³ 0,265353 0,265353
8 7.000.000,01 a 10.000.000,00 m³ 0,223196 0,223196
9 \> 10.000.000,00 m³ 0,180060 0,180060

Segmento Refrigeração - As tarifas para este segmento 
têm os mesmos encargos variáveis do segmento de Cogeração 
- Cogeração de energia elétrica destinada ao consumo próprio 
ou a venda a consumidor final. O custo do gás canalizado e do 
transporte destinados a este segmento é de R$ 1,851899/m³, 
já considerados os valores dos tributos PIS/Cofins incidentes 
no fornecimento pela concessionária, deve ser adicionado ao 
encargo variável.

Segmento Gás Natural Liquefeito (GNL) - As tarifas para 
este segmento têm os mesmos encargos variáveis do segmento 
de Cogeração - Cogeração de energia elétrica destinada ao 
consumo próprio ou a venda a consumidor final. O custo do 
gás canalizado e do transporte destinados a este segmento, 
já considerados os valores dos tributos PIS/Cofins incidentes 
no fornecimento pela concessionária, deve ser adicionado ao 
encargo variável.

Notas:
1) Os valores não incluem ICMS
2) Ao valor das margens desta tabela, que já incluem os 

tributos PIS/Cofins, deverá ser acrescido o valor do preço do 
gás (commodity + transporte) referido nas condições abaixo e 
destinados a esses segmentos.

3) Valores para Gás Natural referido nas seguintes con-
dições:

Poder Calorífico Superior = 9.400 kcal/m³ (39.348,400kJ/m³ 
ou 10,932 kWh/m³)

Temperatura = 293,15° K (20° C)
Pressão = 101.325 Pa (1 atm)

09 Conjuntos de aluno  2013.3080005915 ao 5923
02 Conjuntos de aluno 2013.3080005925 ao 5926
10 Conjuntos de aluno  2013.3080005928 ao 5937
40 Conjuntos de aluno  2013.3080005938 ao 5977
40 Conjuntos de aluno  2018.3080000520 ao 559
40 Conjuntos de aluno  2018.3080000560 ao 599
40 Conjuntos de aluno  2018.3080000600 ao 639
04 Conjuntos de aluno  2018.3080000640 ao 643
03 Conjuntos refeitório(azul) 2013.3080005887 ao 5889
02 Conjuntos refeitório(azul) 2013.3080005890 ao 5891
03 Conjuntos refeitório(vermelho) 2014.3080004994 ao 4996
03 Conjuntos refeitório(vermelho) 2015.3080003153 ao 3155

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

 DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

 Despacho do Diretor de Procedimentos e Logística 
de 08/12/2021

Autos 0211/ARTESP/21 – ARTESP-PRC-2021/0904 – VIA-
ÇÃO DANÚBIO AZUL LTDA., DEFIRO o pedido da permissionária, 
e AUTORIZO a pratica da tarifa média ponderada na linha 
suburbana entre Itapevi e São Roque (Autos 0211/ARTESP/2021) 
correspondente ao valor de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), 
pelo prazo de até 90 (noventa) dias, conforme tabela de fls. 
52/54, devendo iniciar a operação em até 15 (quinze) dias a 
contar da data de publicação no D.O.E.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

 DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 1.253, de 08-12-2021
Dispõe sobre a atualização das Tabelas Tarifárias e sobre a 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) a serem aplica-
das no mercado livre pela concessionária de distribuição de gás 
canalizado Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS.

A Diretoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos do 
Estado de São Paulo – ARSESP, na forma da Lei Complementar 
nº 1.025, de 7 de dezembro de 2007, e do Decreto Estadual nº 
52.455, de 07 de dezembro de 2007:

Considerando que nos termos do art. 36, IV, da Lei Complemen-
tar 1.025/2007, compete à ARSESP zelar pela modicidade das tari-
fas, bem como pelo equilíbrio econômico-financeiro das concessões;

Considerando as disposições da Sétima, Nona, Décima e 
Décima Primeira Subcláusulas da Décima Primeira Cláusula; e 
da Décima Terceira Cláusula do Contrato de Concessão nº 01/99, 
firmado com a Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, 
em 31 de maio de 1999, que tratam das condições das tarifas 
aplicáveis na prestação dos serviços;

Considerando a Deliberação ARSESP nº 1.010, de 10 de 
junho de 2020, que estabelece mecanismo de recuperação do 
saldo da conta gráfica em razão de variações do preço do gás 
e do transporte;

Considerando a Deliberação ARSESP nº 1. 213, de 26 de 
agosto de 2021, que apresentou as tabelas tarifárias atualmente 
aplicadas pela concessionária;

Considerando que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacio-
nal - PGFN publicou o Despacho/PGFN nº 246, no qual aprovou o 
Parecer SEI nº7698/2021/ME, que reiterou os termos da decisão 
do STF orientando que o ICMS a ser retirado é o destacado em 
nota fiscal e não o efetivamente recolhido; que os efeitos da 
decisão devem se dar após 15 de março de 2017, ressalvadas 
as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data, 
bem como orienta a Receita Federal Brasileira - RFB iniciar a 
adequação normativa e procedimental para cumprimento do 
julgamento do RE nº 574.706/PR (tema nº 69 de repercussão 
geral) acima mencionado. Assim, surgiu a necessidade da Arsesp 
reeditar o conteúdo das deliberações ARSESP nº 1.213, de 26 de 
agosto de 2021 e ARSESP nº 1.162 de 26 de maio de 2021, esta 
última em função dos valores de custo de gás e demais itens 
referentes aos segmentos Residencial Individual, Residencial 
coletivo e Comercial, de forma a retirar o ICMS da base de 
cálculo do PIS/PASEP e COFINS para fins de cálculo pró-rata por 
parte da concessionária no faturamento junto ao usuário final; e

Considerando a Nota Técnica NT.F-0064-2021, que apre-
senta o cálculo das tarifas a serem aplicadas com a exclusão do 
ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS,

DELIBERA:
Art. 1º. Atualizar o preço do gás e do transporte contido nas 

tarifas-teto vigentes aplicadas aos usuários dos segmentos não 
residenciais e não comerciais, determinadas pela Deliberação 
ARSESP nº 1.162, de 26 de maio de 2021, conforme segue:

I – O Custo Médio Ponderado do gás e do transporte, fixado 
nas tarifas para usuários não residenciais e não comerciais, 
quando aplicável, é de R$ 1,535800/m³;

II – Nos termos da Décima Primeira Subcláusula, da Décima 
Primeira Cláusula do Contrato de Concessão e da Deliberação 
ARSESP nº 1.010, de 10 de junho de 2020; o valor da parcela de 
recuperação da conta gráfica do gás e transporte para usuários 
não residenciais e não comerciais é de R$ 0,135323/m³;

III – Os demais componentes da Deliberação ARSESP nº 
1.162, de 26 de maio de 2021 permanecem inalterados.

§ 1º. Os valores mencionados neste artigo não incluem os 
tributos de PIS/PASEP e da COFINS.

§ 2º. O custo total do gás e do transporte contido nas 
tarifas-teto vigentes para os usuários não residenciais e não 
comerciais, adicionado dos tributos de PIS/PASEP e da COFINS, 
é de R$ 1,851899/m³.

§ 3º. O custo total do gás e do transporte, contido nas 
tarifas-teto vigentes para os usuários residenciais e comerciais, 
adicionado dos tributos de PIS/PASEP e da COFINS, é de R$ 
1,460546/m³.

Art. 2º. Publicar as tabelas tarifárias com os valores:
I - Das tarifas-teto dos Segmentos: Residencial; Residencial 

– Medição Coletiva; Comercial; Industrial; Gás Natural Veicular – 
Postos; Gás Natural – Transporte Público e Gás Natural – Frotas, 
constantes no Anexo 1 desta Deliberação;

II - Das margens máximas e preços do gás dos Segmentos 
Cogeração e Termoelétrico e das margens máximas dos Segmen-
tos Refrigeração e Gás Natural Liquefeito – GNL, constantes no 
Anexo 2 desta Deliberação;

III - Das margens máximas do Segmento Interruptível e do 
Segmento Alto Fator de Carga Industrial, constantes no Anexo 3 
desta Deliberação;

IV - Das tarifas-teto do Segmento Gás Natural, para fins de 
Gás Natural Comprimido – GNC, constante no Anexo 4 desta 
Deliberação; e

V - Da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) para 
usuários livres, constante no Anexo 5 desta Deliberação.

Art. 3º. Os usuários aposentados do Segmento Residencial, 
com consumo mensal de até 7 (sete) metros cúbicos de gás, 
desde que devidamente cadastrados junto à concessionária 
como aposentados, terão tarifas diferenciadas, nos termos do 
Anexo 1.

Art. 4º. O valor a título de PIS/PASEP e COFINS contido nas 
tarifas, exceto para os consumidores livres, nos termos do artigo 
3º da Portaria CSPE nº 399/2006, corresponde a 8,90% (oito 
inteiros e noventa centésimos por cento).

Art. 5º. Esta deliberação se aplicará somente para fins de 
faturamento pró rata, considerando a exclusão do ICMS da 
base de cálculo do PIS/COFINS, para as faturas com período de 
consumo iniciado antes de 10 de dezembro de 2021 e finalizado 
após esta data.

Art. 6º. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 Casa Civil
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Conjunta CC/SG/SFP/SOG/SSP-3, de 8-12-
2021

Dispõe sobre a fixação da data para pagamento da 
Bonificação por Resultados do 4º, 5º e 6º bimestre, 
referentes ao exercício do ano de 2020, aos inte-
grantes da Secretaria da Segurança Pública, a que 
se refere o Dec. 65.293-2020

O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários de Gover-
no, da Fazenda e Planejamento, de Orçamento e Gestão e da 
Segurança Pública, considerando o disposto no art. 2º do Dec. 
65.293-2020, resolvem:

Artigo 1º - O pagamento da Bonificação por Resultados-BR 
aos policiais civis e militares, integrantes das Polícias Civil, Téc-
nico-Científica e Militar, e servidores da Secretaria da Segurança 
Pública, referente ao 4º, 5º e 6º bimestre, referentes ao exercício 
do ano de 2020, será realizado no dia 15-12-2021.

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

 Governo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Conjunta SG/SFP/SOG-1, de 8-12-2021

Dispõe sobre a fixação dos indicadores globais, 
critérios de apuração e de avaliação, metas e 
periodicidade de pagamento para fins de determi-
nação da Participação nos Resultados - PR, a que 
se refere a LC 1.059-2008

Os Secretários de Governo, da Fazenda e Planejamento e de 
Orçamento e Gestão, considerando o disposto no art. 30 e no § 
1º do art. 33, ambos da LC 1.059-2008, resolvem:

Artigo 1º - Para fins de determinação da Participação nos 
Resultados - PR, a que se refere o inc. II do art. 1º da LC 1.059-
2008, deverão ser observados, no exercício de 2021 e seguintes, 
os indicadores globais, os critérios de apuração e de avaliação, 
as metas e a periodicidade de pagamento estabelecidos nos 
parágrafos deste artigo.

§ 1º - O Indicador Global - IG será o valor da arrecadação 
líquida de impostos estaduais auferida no ano base, divulgado 
pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

§ 2º - A Meta do Indicador Global - MIG será o valor da arre-
cadação líquida de impostos estaduais no ano anterior ao base, 
divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, ajustado 
em função das alterações na economia e na legislação tributária, 
e corrigida pela variação da UFESP, conforme a seguinte fórmula: 
MIG = VAA x (1 + variação UFESP) x AjusteMG, onde:

1 - “VAA” é o valor da arrecadação líquida dos impostos 
estaduais arrecadados no ano anterior ao base, divulgado pela 
Secretaria da Fazenda e Planejamento;

2 - “AjusteMG” é o ajuste da meta global relativo às altera-
ções conjunturais, na economia e na legislação tributária, e terá 
valor entre 0,95 e 1,05, a ser definido em Resolução Conjunta 
destas Secretarias, a partir de proposta da Secretaria da Fazenda 
e Planejamento.

§ 3º - O Índice de Cumprimento de Metas - ICM será cal-
culado com base no atingimento das metas global e específica, 
conforme a seguinte fórmula: ICM = {(IG / MIG) x PIG} + {(IE / 
MIE) x PIE}, onde:

1 - “IG” é o valor da arrecadação líquida de impostos esta-
duais auferida no ano base, conforme disposto no § 1º;

2 - “MIG” é o valor da meta do indicador global, conforme 
disposto no § 2º;

3 - “PIG” é o peso do indicador global, que deverá ser no 
mínimo 0,70

4 - “IE” é o resultado atingido relativamente ao indicador 
específico;

5 - “MIE” é a meta do indicador específico;
6 - “PIE” é o peso do indicador específico, que deverá ser 

no máximo 0,30.
§ 4º - A Participação nos Resultados – PR será paga 

mensalmente, devendo o pagamento iniciar-se até o final do 
terceiro mês subsequente ao do término do período trimestral 
de apuração.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º-11-2021.

 Resolução Conjunta CC/SG/SFP/SOG/SSP-3, de 8-12-
2021

Dispõe sobre a fixação da data para pagamento da 
Bonificação por Resultados do 4º, 5º e 6º bimestre, 
referentes ao exercício do ano de 2020, aos inte-
grantes da Secretaria da Segurança Pública, a que 
se refere o Dec. 65.293-2020

O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários de Gover-
no, da Fazenda e Planejamento, de Orçamento e Gestão e da 
Segurança Pública, considerando o disposto no art. 2º do Dec. 
65.293-2020, resolvem:

Artigo 1º - O pagamento da Bonificação por Resultados-BR 
aos policiais civis e militares, integrantes das Polícias Civil, Téc-
nico-Científica e Militar, e servidores da Secretaria da Segurança 
Pública, referente ao 4º, 5º e 6º bimestre, referentes ao exercício 
do ano de 2020, será realizado no dia 15-12-2021.

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

 FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO

 CENTRO DE MATERIAL EXCEDENTE

 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

CENTRO DE MATERIAL EXCEDENTE
COMUNICADO
Relação de material considerado excedente, elaborada 

conforme disposto no artigo 6º do Decreto 50.179/68, alterado 
pelo 50.857/68.

Os órgãos da administração, interessados, deverão enca-
minhar as requisições para o Centro de Material Excedente, no 
sistema São Paulo Sem Papel (SEGOV-FUSSP-CMEX), no prazo de 
30 dias, com os seguintes elementos:

data da publicação no Diário Oficial e n.º do processo;
todas as características do material requisitado com justi-

ficativa, obedecendo ao disposto no artigo 10, do Decreto n.º 
50.179/68.

O material requisitado deverá ser vistoriado.
Processo SEGOV-PRC-2021/03613
Secretaria da Educação – Centro de Patrimônio
Escola E.E Professor Darwin Félix
Diretoria de Ensino de Guaratinguetá
Rua Quintino Bocaiuva, 406 – Bairro Vila Esperança – 

Piquete – S.P
Telefone para contato (12) 3156.1011
Material em regular estado de conservação

Quant. Especificação de material  Patrimônio
08 Conjuntos de aluno 2013.3080005898 ao 5905
04 Conjuntos de aluno 2013.3080005907 ao 5910
01 Conjunto de aluno 2013.3080005912

TABELA 3 MARGEM ORÇAMENTÁRIA VALORES EM REAIS
  RECURSOS DO RECURSOS
  TESOURO E PRÓPRIOS

ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL VINCULADOS
LEI ART PAR INC ITEM
17309 9º  I  142.013.144,00 142.013.144,00 0,00
TOTAL GERAL    142.013.144,00 142.013.144,00 0,00

 DECRETO Nº 66.317, 
DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao 
Orçamento Fiscal no Ministério Público, visando 
ao atendimento de Despesas com Pessoal e 
Encargos Sociais

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei nº 
17.286, de 20 de agosto de 2020 e na Lei nº 17.309, de 29 de 
dezembro de 2020,

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito de R$ 60.000.000,00 

(Sessenta milhões de reais), suplementar ao orçamento do 
Ministério Público, observando-se as classificações Institucional, 
Econômica, Funcional e Programática, conforme a Tabela 1, 
anexa.

Artigo 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será 
coberto com recursos a que alude o inciso II, do § 1º, do 
artigo 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, 
de conformidade com a legislação discriminada na Tabela 
3, anexa.

Artigo 3º - Fica alterada a Programação Orçamentária da 
Despesa do Estado, estabelecida pelo Anexo, de que trata o 
artigo 6°, do Decreto n° 65.488, de 22 de janeiro de 2021, de 
conformidade com a Tabela 2, anexa.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 8 de dezembro de 2021
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia
Secretário de Governo
Nelson Baeta Neves Filho 
Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão
Henrique de Campos Meirelles
Secretário da Fazenda e Planejamento
Cauê Macris
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Secretaria de Governo, aos 8 de dezembro 

de 2021.

TABELA 1 SUPLEMENTAÇÃO VALORES EM REAIS
ORGÃO/UO./ELEMENTO/FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA FR GD VALOR
27000 MINISTÉRIO PÚBLICO
27001 MINISTÉRIO PUBLICO
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS
 FIXAS - PESSOAL CIVI 01  60.000.000,00
 T O T A L 01  60.000.000,00
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
03.062.2701.4595 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS   60.000.000,00
  01 1 60.000.000,00
 T O T A L   60.000.000,00

TABELA 2 SUPLEMENTAÇÃO VALORES EM REAIS
ÓRGÃO/QUOTAS MENSAIS/DOTAÇÃO CONTINGENCIADA FR GD VALOR
27000 MINISTÉRIO PÚBLICO
 T O T A L 01 1 60.000.000,00
 DEZEMBRO   60.000.000,00

TABELA 3 MARGEM ORÇAMENTÁRIA VALORES EM REAIS
  RECURSOS DO RECURSOS
  TESOURO E PRÓPRIOS

ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL VINCULADOS
LEI ART PAR INC ITEM
17309 9º  I  60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
TOTAL GERAL    60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

 Atos do Governador
 DECRETO(S)

 DECRETO DE 8-12-2021
Nomeando, com fundamento no art. 36 do Estatuto da 

Universidade de São Paulo-USP, aprovado pelo Dec. 29.272-88, 
com suas alterações posteriores, os abaixo indicados para exer-
cer os seguintes cargos da aludida Universidade, com mandato 
de 4 anos:

I - Carlos Gilberto Carlotti Junior, RG 8.099.790-9, Reitor;
II - Maria Arminda do Nascimento Arruda, RG 3.819.278-0, 

Vice-Reitora.

 DESPACHOS DO GOVERNADOR

 DESPACHOS DO GOVERNADOR, DE 8-12-2021
No processo SES-PRC-2021-24409, sobre doação: “À 

vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
em especial o pronunciamento do Secretário da Saúde e o 
Parecer 813-2021, da A.J.G./P.G.E., autorizo a doação, ao 
Município de Miracatu, dos bens móveis utilizados na UBS 
"Manoel Perez Dazan", relacionados no expediente SES-
-PRC-2021-24409, às fls. 5/6, observadas as normas legais e 
regulamentares incidentes na espécie.”

No processo SES-PRC-2021-24186, sobre doação: “À 
vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
em especial o pronunciamento do Secretário da Saúde e o 
Parecer 814-2021, da A.J.G./P.G.E., autorizo a doação, ao 
Município de Pedreira, dos bens móveis utilizados nas UBS 
"Pedreira", UBS "Águas de Março" e UBS "Pedreira-Refor-
ma", relacionados no expediente SES-PRC-2021-24186, às 
fls. 5/10, observadas as normas legais e regulamentares 
incidentes na espécie.”

No processo SES-PRC-2021-29822, sobre doação: “À 
vista dos elementos de instrução constantes dos autos, em 
especial o pronunciamento do Secretário da Saúde e o Pare-
cer 812-2021, da A.J.G./P.G.E., autorizo a doação, ao Muni-
cípio de Iguape, dos bens móveis utilizados na UBS "José 
Carlos Martins Ribeiro" e no CAPS Iguape, relacionados 
no expediente SES-PRC-2021-29822, às fls.5/8, observadas 
as normas legais e regulamentares incidentes na espécie.”

No processo SES-PRC-2021-29834, sobre doação: “À vista 
dos elementos de instrução constantes dos autos, em especial o 
pronunciamento do Secretário da Saúde e o Parecer 811-2021, 
da A.J.G./P.G.E., autorizo a doação, ao Município de Cosmópolis, 
dos bens móveis utilizados nas UBS "Chico Mendes", UBS 
Parque Ester e UBS Cosmópolis-Reforma e no CAPS Cosmópolis, 
relacionados no expediente SES-PRC-2021-29834, às fls. 6/11, 
observadas as normas legais e regulamentares incidentes na 
espécie.”

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 às 05:01:28
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compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e 
sistema de dados de interesse da segurança pública – Detecta.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 05/2021.
Vigência: 05 anos
Data da assinatura: 08.12.2021.
Convênio GSSP/ATP-327/21
Processo: SSP-EXP-2021/02458
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Cabreúva.
Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o muni-

cípio voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio da 
mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e 
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e 
sistema de dados de interesse da segurança pública – Detecta.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 05/2021.
Vigência: 05 anos
Data da assinatura: 08.12.2021.
Convênio GSSP/ATP-328/21
Processo: SSP-EXP-2020/03246
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Taboão da Serra.
Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o muni-

cípio voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio da 
mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e 
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e 
sistema de dados de interesse da segurança pública – Detecta.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 05/2021.
Vigência: 05 anos
Data da assinatura: 08.12.2021.
Convênio GSSP/ATP-329/21
Processo: Protocolo GS 2770/2020
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Cabreúva.
Objeto: Cooperação técnica, material e operacional aos 

órgãos policiais, para melhor desenvolvimento das atividades 
de segurança pública – Cessão de Funcionários para atuarem 
junto à Delegacia de Polícia do município e do 1º Distrito Policial.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 13/2021.
Vigência: 05 anos
Data da assinatura: 08.12.2021
Convênio GSSP/ATP-330/21.
PMESP-EXP-2021/11237.
Partes Convenentes - O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Caraguatatuba.
Objeto: Delegação de competências municipais de trânsito, 

nos termos do artigo 25 da Lei 9.503/97, "Código de Trânsito 
Brasileiro".

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 7/2021.
Data da assinatura – 08/12/2021.
Vigência - 05 (cinco) anos.
Convênio GSSP/ATP-331/21.
PMESP-EXP-2021/09899.
Partes Convenentes - O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Pereira Barreto.
Objeto: Delegação de competências municipais de trânsito, 

nos termos do artigo 25 da Lei 9.503/97, "Código de Trânsito 
Brasileiro".

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 7/2021.
Data da assinatura – 08/12/2021.
Vigência - 05 (cinco) anos.
Convênio GSSP/ATP-332/21.
SSP-EXP-2021/02314.
Partes Convenentes - O Estado de São Paulo, por sua 

Secretaria da Segurança Pública, e o Município de Pirassununga.
Objeto: Delegação de competências municipais de trânsito, 

nos termos do artigo 25 da Lei 9.503/97, "Código de Trânsito 
Brasileiro".

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 7/2021.
Data da assinatura – 08/12/2021.
Vigência - 05 (cinco) anos.
Convênio GSSP/ATP-333/21.
PMESP-EXP-2021/10266.
Partes Convenentes - O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Quintana.
Objeto: Delegação de competências municipais de trânsito, 

nos termos do artigo 25 da Lei 9.503/97, "Código de Trânsito 
Brasileiro".

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 7/2021.
Data da assinatura – 08/12/2021.
Vigência - 05 (cinco) anos.
Convênio GSSP/ATP-334/21.
PMESP-EXP-2021/16208.
Partes Convenentes - O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Matão.
Objeto: Delegação de competências municipais de trânsito, 

nos termos do artigo 25 da Lei 9.503/97, "Código de Trânsito 
Brasileiro".

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 7/2021.
Data da assinatura – 08/12/2021.
Vigência - 05 (cinco) anos.
Convênio GSSP/ATP-335/21.
PMESP-EXP-2021/12019.
Partes Convenentes - O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Guariba.
Objeto: Delegação de competências municipais de trânsito, 

nos termos do artigo 25 da Lei 9.503/97, "Código de Trânsito 
Brasileiro".

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 7/2021.
Data da assinatura – 08/12/2021.
Vigência - 05 (cinco) anos.
Convênio GSSP/ATP-336/21.
PMESP-EXP-2021/14548.
Partes Convenentes - O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Ribeirão Preto.
Objeto: Delegação de competências municipais de trânsito, 

nos termos do artigo 25 da Lei 9.503/97, "Código de Trânsito 
Brasileiro".

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 7/2021.
Data da assinatura – 08/12/2021.
Vigência - 05 (cinco) anos.
Convênio GSSP/ATP-337/21.
PMESP-EXP-2021/08077.
Partes Convenentes - O Estado de São Paulo, por sua 

Secretaria da Segurança Pública, e o Município de São José do 
Rio Pardo.

Objeto: Delegação de competências municipais de trânsito, 
nos termos do artigo 25 da Lei 9.503/97, "Código de Trânsito 
Brasileiro".

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 7/2021.
Data da assinatura – 08/12/2021.
Vigência - 05 (cinco) anos.
Convênio GSSP/ATP-338/21.
SSP-EXP-2021/02778.
Partes Convenentes - O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Ourinhos.

nico-Científica e Militar, e servidores da Secretaria da Segurança 
Pública, referente ao 4º, 5º e 6º bimestre, referentes ao exercício 
do ano de 2020, será realizado no dia 15-12-2021.

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

 Resolução SSP-050, de 08-12-2021.
SSP-EXP-2021/06636
O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas 

atribuições legais,
Considerando as informações trazidas pela FUNDAÇÃO 

CASA e pelo Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN de 
que a Fundação Casa - Unidade São José do Rio Preto não está 
mais instalada em São José do Rio Preto, à Rua Siqueira Campos, 
3.626, Vila Santa Cruz;

R E S O L V E:        
Art. 1º - Fica revogada a Resolução SSP-13, de 27 de feverei-

ro de 2019, que delimitou como "Área de Segurança" o trecho 
de via pública adjacente ao prédio localizado na Rua Siqueira 
Campos, 3.626, Vila Santa Cruz, São José do Rio Preto/SP, defi-
nido com Área n°1, onde se encontrava instalada a Fundação 
Casa - Unidade São José do Rio Preto.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 RESOLUÇÃO SSP, de 08-12-2021.
Protocolo nº 2.096/2021
O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, nos termos dos 

artigos 4º, inciso I, e 5º, da Lei Federal nº 5.836, de 05/12/72, c.c. 
o artigo 3º, § 1º, da Lei Estadual nº 186, de 14/12/73, atendendo 
a indicação do Comandante-Geral da Polícia Militar, determina 
a substituição do Coronel PM 910265-5 Fabiano de Almeida 
Serpa, atualmente na reserva remunerada, pelo Tenente-Coronel 
PM 872228-5 Mário Sérgio Nonato, pertencente ao efetivo 
do 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior (9º BPM/I), para 
exercer a função de Oficial Suplente do Conselho de Justificação 
nº 986/21.

 DESPACHOS DO SECRETARIO DE 02.12.2021
Interessado: DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SÃO 

JOÃO DA BOA VISTA
Assunto: CONVALIDAÇÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO 

INDENIZATÓRIO - DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM 
COBERTURA CONTRATUAL

 1.) - À vista dos elementos de instrução do presente 
processo, da manifestação exarada pela Consultoria Jurídica da 
Secretaria da Segurança Pública, por intermédio do Parecer  CJ/
SSP nº 961/2021 (fls.204/210) e das manifestações da Polícia 
Civil do Estado de São Paulo, que adoto como fundamento e 
razão de decidir, CONVALIDO os pagamentos a título indeni-
zatório, nos termos do artigo 1º, inciso V, do Decreto Estadual 
n. 40.177/95, com redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 
53.334/2008, às empresas:

1.1. Gefferson Edson Ferreira Pinto ME, inscrita no CNPJ/
MF sob o n.º 02.758.919/0001-74, no valor de  R$ 1.539,32 (um 
mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), 
referentes às despesas realizadas, sem cobertura ccontratual, 
em virtude de prestação de serviços de remoção, depósito e 
guarda  de veículos;

1.2. D.R. Noronha Informática ME, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 21.389.034/0001-90, no valor de R$ 23.108,76 (vinte e três 
mil, cento e oito reais e setenta  e seis centavos), referentes a 
despesas realizadas, sem cobertura contratual, em virtude de 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
equipamentos de informática;

1.3.  Eduardo Alberto Vicente ? ME,  inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 13.146.096/0001-42, o valor de  R$ 13.766,01 (treze 
mil setecentos e sessenta e seis reais e um centavo), referentes 
às despesas realizadas, sem cobertura contratual, em virtude de 
prestação de serviços de manutenção predial.

Interessado: DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE AME-
RICANA

Assunto: DESPESA PÚBLICA. PAGAMENTO A TÍTULO INDE-
NIZATÓRIO (EXECUÇÃO DE SERVIÇO SEM COBERTURA CON-
TRATUAL)

1) - À vista dos elementos de instrução do presente proces-
so e da manifestação exarada pela Consultoria Jurídica da Pasta, 
por intermédio do Parecer CJ/SSP  nº  881/2021  (fls.  161/169),  
AUTORIZO o pagamento a título indenizatório, nos termos do 
Decreto Estadual n. 40.177/95, com redação que lhe foi dada 
pelo Decreto n. 53.334/2008, à empresa LOPES REFEIÇÕES 
COLETIVAS LTDA, inscrita no CNPJ n. 50.503.341/0001-58, no 
valor de R$ 10.254,92 (dez mil, duzentos e cinquenta e quatro 
reais e noventa e dois centavos), referente  às despesas reali-
zadas sem cobertura contratual, por prestação de serviços de 
nutrição e alimentação de presos recolhidos na Cadeia Pública 
de Sumaré e das presas custodiadas na Cadeia Pública de 
Monte Mor.

Interessado: DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MARÍLIA
Assunto: DESPESA PÚBLICA. AUTORIZAÇÃO PARA PAGA-

MENTO A TÍTULO INDENIZATÓRIO (EXECUÇÃO DE SERVIÇO 
SEM COBERTURA CONTRATUAL)

1) - À vista dos elementos de instrução do presente 
processo e da manifestação exarada pela Consultoria Jurídica 
da Pasta, por intermédio do Parecer CJ/SSP n.º 1128/2021 (fls. 
104/113), AUTORIZO o pagamento a título indenizatório, nos 
termos do Decreto Estadual n. 40.177/95, com redação que lhe 
foi dada pelo Decreto n. 53.334/2008, no valor de R$ 547,20 
(quinhentos e quarenta e sete  reais  e  vinte  centavos), à 
empresa AUTO SOCORRO ZÉ BRANCO LTDA -  EPP, inscrita 
no CNPJ n. 02.580.304/0001-09, contratada para a prestação 
de serviços de remoção de veículos apreendidos em razão de 
atividades de polícia judiciaria, por despesas com tarifa de 
pedágio decorrentes de alteração de destino da remoção, sem 
cobertura contratual.

 Extratos de Convênio
Convênio GSSP/ATP-324/21
Processo: SSP-EXP-2021/02520
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Assis.
Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o 

município voltadas à prevenção do crime e da violência, por 
meio da mútua cooperação técnica para a gestão, opera-
cionalização e compartilhamento de imagens e sistemas de 
imagens, dados e sistema de dados de interesse da segurança 
pública – Detecta.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 05/2021.
Vigência: 05 anos
Data da assinatura: 08.12.2021.
Convênio GSSP/ATP-325/21
Processo: SSP-EXP-2020/02751
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Santo Antônio da 
Alegria.

Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o muni-
cípio voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio da 
mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e 
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e 
sistema de dados de interesse da segurança pública – Detecta.

Valor: Sem repasse de recursos.
Parecer Referencial CJ/SSP Nº 05/2021.
Vigência: 05 anos
Data da assinatura: 08.12.2021.
Convênio GSSP/ATP-326/21
Processo: SSP-EXP-2021/05147
Partes Convenentes: O Estado de São Paulo, por sua Secre-

taria da Segurança Pública, e o Município de Itapetininga.
Objeto: Desenvolvimento de ações conjuntas com o muni-

cípio voltadas à prevenção do crime e da violência, por meio da 
mútua cooperação técnica para a gestão, operacionalização e 

Signatário: Célia Kochen Parnes
Organização: Vila Vicentina de Mirassol – Obra Unida a 

Sociedade São Vicente de Paulo
Município: Mirassol
Signatário: Doraci de Oliviera
Objeto da Parceria /Descrição do objeto da Parceria: Recur-

sos Financeiros para Aquisição de Equipamentos
Modalidade: Dispensa de Chamamento Público
Valor total da parceria: R$ 60.000,00 de responsabilidade 

do Estado
Data da Assinatura: 03 de dezembro de 2021
Vigência: 12 meses
Gestor: Clarice Frenhi Tamboni
Parecer jurídico: CJ/SEDS Referencial 09/2021
Extrato de Termo de Fomento
Processo SEDS 2019/00083
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Célia Kochen Parnes
Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Ribeirão Grande – APAE
Município: Ribeirão Grande
Signatário: Gabriela Vieira
Objeto da Parceria /Descrição do objeto da Parceria: Recur-

sos Financeiros para Aquisição de Equipamentos
Modalidade: Dispensa de Chamamento Público
Valor total da parceria: R$ 51.390,00, sendo R$ 50.000,00 

de responsabilidade do Estado e R$ 1.390,00 de responsabili-
dade da OSC.

Data da Assinatura: 03 de dezembro de 2021
Vigência: 12 meses
Gestor: José Carlos dos Santos Filho
Parecer jurídico: CJ/SEDS Referencial 09/2021
Extrato de Termo de Fomento
Processo SEDS 2019/00085
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Célia Kochen Parnes
Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Salto Grande – APAE
Município: Salto Grande
Signatário: Marcia Regina Benetti
Objeto da Parceria /Descrição do objeto da Parceria: Recur-

sos Financeiros para Aquisição de Equipamentos
Modalidade: Dispensa de Chamamento Público
Valor total da parceria: R$ 50.000,00 de responsabilidade 

do Estado
Data da Assinatura: 03 de dezembro de 2021
Vigência: 12 meses
Gestor: Elza Castilho Albuquerque
Pareceres jurídico: CJ/SEDS Referencial 9/2021 e CJ/SEDS 

Referencial 11/2021
 Resumo de Termo de Colaboração - Programa Restau-

rante Popular “BOM PRATO”
Objeto: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos 

termos do Decreto nº 45.547/2000 e alterações posteriores.
Processo SPDOC nº 852083/2021
Organização Social: Centro Regional de Atenção aos Maus 

Tratos na Infância do ABCD - CRAMI
Signatário:  Paulo Roberto Machado
Órgão Público Municipal: Prefeitura de São Bernardo do 

Campo
Signatário: Orlando Morando Junior
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Celia Kochen Parnes
Objeto: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos 

termos do Decreto nº 45.547/2000 e alterações posteriores – 
Restaurante Popular Bom Prato

Unidade: São Bernardo II
Modalidade: Chamamento Público
Origem dos Recursos: Programa 08.306.3500.6001.000, 

UO 35009, UGO 350018, UGE 350173, Natureza de Despesa 
33504379 (custeio) e 350173 (investimento)

Valor Total: R$ 5.510.469,76, sendo R$ 1.554.400,00 de 
responsabilidade da Secretaria, R$ 3.753.119,76,00 de respon-
sabilidade da Prefeitura e R$ 199.260,00 dos usuários.

Data da Assinatura: 26/11/2021
Vigência: 12 meses, a contar da assinatura
Gestor: Cleide Cristian Campana Martins
Parecer Referencial: CJ/SEDS nº 06/2021

 CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 COMUNICADO
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CONDECA|SP
TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE FOMENTO
Processo SEDS nº 1963042/2019 (955/18)
AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote – São 

Paulo|SP
Cláusula Primeira - Do Objeto
Fica alterado, nos termos da Cláusula Primeira, Parágrafo 

Único do ajuste, o Plano de Trabalho quanto às novas especifi-
cações instruídas nos Autos, conforme aprovação da autoridade 
competente.

Cláusula Segunda – Da Vigência e da Prorrogação
O prazo de vigência da parceria original, previsto na Cláusu-

la Nona, fica prorrogado por mais trezentos (365) dias contados 
de 01/01/2021 até 31/12/2021.

Cláusula Segunda – Da Ratificação
Ficam expressamente mantidas todas as demais cláusulas, 

obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumen-
to original.

 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVI-

MENTO SOCIAL DO VALE DO RIBEIRA, EM REGISTRO
Despacho do Diretor:
Designando   os   servidores   abaixo   relacionados, para   

a   Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços de acordo 
com a legislação vigente para o exercício de 2021, os servidores:

Roberta Rodrigues de Campos, RG 34.131.352-x, e como 
Suplente a servidora, Gabriella Aparecida Bernardo Alves,  RG  
24.153.133-0.

 Segurança Pública
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Conjunta CC/SG/SFP/SOG/SSP-3, de 8-12-
2021

Dispõe sobre a fixação da data para pagamento da 
Bonificação por Resultados do 4º, 5º e 6º bimestre, 
referentes ao exercício do ano de 2020, aos inte-
grantes da Secretaria da Segurança Pública, a que 
se refere o Dec. 65.293-2020

O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários de Gover-
no, da Fazenda e Planejamento, de Orçamento e Gestão e da 
Segurança Pública, considerando o disposto no art. 2º do Dec. 
65.293-2020, resolvem:

Artigo 1º - O pagamento da Bonificação por Resultados-BR 
aos policiais civis e militares, integrantes das Polícias Civil, Téc-

 Desenvolvimento 
Social
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Resolução SEDS Nº 42, de 07 de dezembro de 2021.
Substitui membros do Comitê Estadual de Políticas Públicas 

para a Primeira Infância.
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso de 

suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o acordado na Reunião Plenária Ordinária 

do CONSEAS realizada em 21 de setembro de 2021;
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar com fundamento na Lei estadual nº 

17.347, de 12 de março de 2021 e no Decreto estadual nº 65.668 
de 03 de maio de 2021, ANGELA APARECIDA DOS SANTOS, 
RG nº 13.963.854-4 e JESSICA NATALIA SOUZA PAVAN, RG 
nº 5210878, para integrar, como membros, o Comitê Estadual 
de Políticas Públicas para a Primeira Infância, na qualidade de 
representantes do Conselho Estadual de Assistência Social - 
CONSEAS-SP, respectivamente como titular e suplente, em com-
plementação aos mandatos de Marina Amadeu Batista Bragante 
e Felicidade dos Santos Pereira.

Artigo 2º - Fica alterada a Resolução SEDS n° 30 de 12 de 
agosto de 2021.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação.

 Despacho da Secretária, de 08/12/2021
A Secretária de Desenvolvimento Social resolve:
Com fundamento no § 10, do artigo 4°, do Decreto 61.981, 

de 20-05-2016, e à vista do parecer conclusivo exarado pela 
Comissão de Seleção, HOMOLOGO o chamamento Público 
abaixo descriminado, objetivando a conjugação de esforços 
para o fornecimento de refeições, funcionamento e manutenção 
do “restaurante popular”, instituído pelo Decreto 45.547, de 
26-12-2000.

Processo: 833854/2021
Edital 015/2021
Unidade: 25 DE MARÇO
Organização da Sociedade Civil – OSC Habilitada: Associa-

ção Família Nova Aliança
 Despacho da Secretária, de 08/12/2021
Interessado: Carmen Simira Mantovani
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS 

ACIMA DE 50%
Com base nas manifestações e justificativa apresentada 

pela Coordenadoria de Ação Social - CAS e DRADS Alta Noroeste 
e considerando a necessidade de cumprir os compromissos que 
foram assumidos em decorrência da Força Tarefa das Emendas 
Parlamentares, realizada entre os dias 06/12/2021 a 10/12/2021 
na cidade de São Paulo, na sede da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social em São Paulo, Autorizo, com base nos Parágrafos 
2º e 3º do artigo 8º do Decreto 48.292/2003 o pagamento 
de diárias que ultrapassam 50% do salário, para a Servidora 
Carmen Simira Mantovani, Agente de Desenvolvimento Social, 
portadora do RG 14688463/01.

Publique-se. Após restitua-se os autos a DRADS Alta Noro-
este.

 Despacho da Diretora, de 08/12/2021
Interessado: DRADS ITAPEVA - MILENA ROLIM
Assunto: Pagamento de diárias para servidora da DRADS 

que irá participar da FORÇA TAREFA das Emendas Parlamenta-
res/CAS da SEDS

Com base nas manifestações e justificativa apresentada 
pela Coordenadoria de Ação Social - CAS e DRADS Itapeva e 
considerando a necessidade de cumprir os compromissos que 
foram assumidos em decorrência da Força Tarefa das Emendas 
Parlamentares, realizada entre os dias 06/12/2021 a 10/12/2021 
na cidade de São Paulo, na sede da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social em São Paulo, Autorizo, com base nos Parágrafos 
2º e 3º do artigo 8º do Decreto 48.292/2003 o pagamento 
de diárias que ultrapassam 50% do salário, para a Servidora 
Milena Rolim, Agente de Desenvolvimento Social, portadora do 
RG 8.430.271-9.

Publique-se. Após restitua-se os autos a DRADS Itapeva.
 Despacho da Secretária, de 08/12/2021
Interessado: Coordenadoria de Desenvolvimento Social 

(CDS/SEDS)
Assunto: Solicitação de pagamento de diárias que ultrapas-

sam 50% para o servidor Lucas Caffarena Becker
Com base na manifestação e justificativa apresentada 

pela Coordenadoria de Desenvolvimento Social e considerando 
a necessidade de cumprir os compromissos assumidos em 
decorrência do auxílio a referida Coordenadoria na entrega dos 
cartões do Programa Bolsa do Povo na região de Bauru aos dias 
06/12/2021 e 07/12/2021, bem como auxiliar na organização 
dos eventos "Cidadania em Movimento" no município de 
Campinas no dia 09/12/2021 e "Retoma SP" no município de 
Piracicaba no dia 10/12/2021, Autorizo, com base nos Parágrafos 
2º e 3º do artigo 8º do Decreto 48.292/2003 o pagamento de 
diárias que ultrapassam 50% do salário, para o Servidor: Lucas 
Caffarena Becker, , assistente administrativo na, portador do RG 
53.673.612-1.

Publique-se, encaminhando, em seguida, ao Departamento 
de Administração, para ciência e demais providências

 GABINETE DA SECRETÁRIA
Extrato de Termo de Fomento
Processo SEDS 2019/00211
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Célia Kochen Parnes
Organização: Obra Social Dom Bosco
Município: São Paulo
Signatário: Rosalvino Moran Vinãyo
Objeto da Parceria /Descrição do objeto da Parceria: Recur-

sos Financeiros para Aquisição de Equipamentos
Modalidade: Dispensa de Chamamento Público
Valor total da parceria: R$ 150.324,08, sendo R$ 150.000,00 

de responsabilidade do Estado e R$ 324,08 de responsabilidade 
da OSC.

Data da Assinatura: 03 de dezembro de 2021
Vigência: 12 meses
Gestor: Maria dos Remédios Pereira Alencar Silva
Parecer jurídico: CJ/SEDS Referencial 09/2021
Extrato de Termo de Fomento
Processo SEDS 2019/00317
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social
Signatário: Célia Kochen Parnes
Organização: Fundação Cândico Brasil Estrela
Município: Mirassol
Signatário: Rosana Viscardi Estrela
Objeto da Parceria /Descrição do objeto da Parceria: Recur-

sos Financeiros para Reforma e Ampliação
Modalidade: Dispensa de Chamamento Público
Valor total da parceria: R$ 59.718,34, sendo R$ 50.000,00 

de responsabilidade do Estado e R$ 9.718,34 de responsabili-
dade da OSC.

Data da Assinatura: 03 de dezembro de 2021
Vigência: 5 meses
Gestor: Clarice Frenhi Tamboni
Parecer jurídico: CJ/SEDS Referencial 12/2021
Extrato de Termo de Fomento
Processo SEDS 2019/00314
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento 

Social

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
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Segurança Pública, considerando o disposto no art. 2º do Dec. 
65.293-2020, resolvem:

Artigo 1º - O pagamento da Bonificação por Resultados-BR 
aos policiais civis e militares, integrantes das Polícias Civil, Téc-
nico-Científica e Militar, e servidores da Secretaria da Segurança 
Pública, referente ao 4º, 5º e 6º bimestre, referentes ao exercício 
do ano de 2020, será realizado no dia 15-12-2021.

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

 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 SUBCOORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, 
COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, INTELIGÊNCIA DE 
DADOS E ATENDIMENTO

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS
 Delegacia Regional Tributária da Capital I
 Núcleo de Serviços Especializados - I - ICMS
 DRTC I – TATUAPÉ – NSE I/ICMS
Comunica a declaração de inatividade do estabele-

cimento.
O chefe do NSE I/ICMS comunica aos interessados que em 

decorrência de decisão exarada que constatou a não localiza-
ção do contribuinte, formalizada por meio de “Declaração de 
Não Localização de Contribuinte” (mod. 2.05-A), determinou 
a alteração da situação cadastral para “NÃO LOCALIZADO”, 
relativamente aos contribuintes abaixo relacionados, efeitos a 
partir das datas indicadas.

Contribuinte : AAL PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA
Inscrição Estadual : 119.000.823.115
CNPJ : 28.584.978/0001-67
Endereço : AVENIDA SÃO MIGUEL, Nº 6337 - GALPÃO 02 - 

VILA NORMA- SÃO PAULO-SP.
Exp. GDOC : SFP-EXP-2021/281170-A
Data da inatividade: 27/09/2019
Contribuinte : VICKY & DIAS COMÉRCIO E REPRESENTA-

ÇÕES LTDA
Inscrição Estadual : 131.522.287.113
CNPJ : 44.007.532/0001-26
Endereço : RUA APUCARANA, Nº 513 - CXPST 20 - TATUA-

PÉ- SÃO PAULO-SP.
Exp. GDOC : SFP-EXP-2021/276949-A
Data da inatividade: 06/07/2021
 DRTC I – TATUAPÉ – NSE I/ICMS
Comunica a declaração de inatividade do estabele-

cimento.
O chefe do NSE I/ICMS comunica aos interessados que em 

decorrência de decisão exarada que constatou a não localiza-
ção do contribuinte, formalizada por meio de “Declaração de 
Não Localização de Contribuinte” (mod. 2.05-B), determinou 
a alteração da situação cadastral para “NÃO LOCALIZADO”, 
relativamente aos contribuintes abaixo relacionados, efeitos a 
partir das datas indicadas.

Contribuinte : THIAGO KAZUNARI INOU40860895807
Inscrição Estadual : 123.090.318.114
CNPJ : 31.729.277/0001-83
Endereço : RUA EMÍLIA MALLET, Nº 1015 - VILA GOMES 

CARDIM- SÃO PAULO-SP
Exp. GDOC : SFP-EXP-2021/286281-A
Data da inatividade: 01/12/2021
Contribuinte : HR COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI
Inscrição Estadual : 130.347.747.113
CNPJ : 40.280.791/0001-75
Endereço : RUA BRESSER, Nº 1408 - BRÁS- SÃO PAULO-SP
Exp. GDOC : SFP-EXP-2021/289609-A
Data da inatividade: 06/01/2021
Contribuinte : CG COMÉRCIO DE TECIDOS E REPRESENTA-

ÇÃO EIRELI
Inscrição Estadual : 129.854.054.118
CNPJ : 39.362.226/0001-78
Endereço : RUA URUGUAIANA, Nº 71 - BRÁS- SÃO PAULO-

-SP
Exp. GDOC : SFP-EXP-2021/289781-A
Data da inatividade: 08/10/2020
Contribuinte : BRASILMAQ COMÉRCIO E REFORMA DE 

MÁQUINAS OPERATRIZES EIRELI
Inscrição Estadual : 148.873.005.111
CNPJ : 11.307.537/0001-15
Endereço : RUA PARANÁ, Nº 118 - BRÁS- SÃO PAULO-SP
Exp. GDOC : SFP-EXP-2021/289838-A
Data da inatividade: 01/02/2019
Contribuinte : LT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA
Inscrição Estadual : 131.657.590.110
CNPJ : 42.886.826/0001-40
Endereço : AVENIDA SÃO MIGUEL, Nº 4883 - PARQUE 

BOTURUSSU- SÃO PAULO-SP
Exp. GDOC : SFP-EXP-2021/292233-A
Data da inatividade: 27/07/2021
Contribuinte : MAXXI HOUSE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA 

EIRELI
Inscrição Estadual : 126.351.691.110
CNPJ : 20.461.685/0002-61
Endereço : RUA MELO PEIXOTO, Nº 457 - TATUAPÉ- SÃO 

PAULO-SP
Exp. GDOC : SFP-EXP-2021/293304-A
Data da inatividade: 04/07/2019
Contribuinte : ONIX UTILIDADES LTDA
Inscrição Estadual : 115.650.595.117
CNPJ : 03.496.440/0001-70
Endereço : AVENIDA BANDEIRA DOS CATAGUAZES, Nº 203 

- JARDIM CAMARGO NOVO- SÃO PAULO-SP
Exp. GDOC : SFP-EXP-2021/293337-A
Data da inatividade: 01/07/2017
Contribuinte : TUBARÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Inscrição Estadual : 131.540.230.117
CNPJ : 30.744.949/0002-48
Endereço : RUA CAIÇARA DO RIO DO VENTO, Nº 273 - PAR-

QUE CISPER- SÃO PAULO-SP
Exp. GDOC : SFP-EXP-2021/293401-A
Data da inatividade: 08/07/2021
Contribuinte : NAZA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE BRIN-

DES EIRELI
Inscrição Estadual : 128.653.941.110
CNPJ : 14.597.317/0001-61
Endereço : RUA BOA VISTA, Nº 254 - 5º ANDAR - SALA 504 

- CENTRO- SÃO PAULO-SP
Exp. GDOC : SFP-EXP-2021/293365-A
Data da inatividade: 01/12/2013
 Posto Fiscal da Capital - Tatuapé
 Delegacia Regional Tributária da Capital I - São Paulo
PF-Tatuapé
NOTIFICAÇÃO
O(s) contribuinte(s) a seguir identificado(s) fica(m) 

notificado(s) do lançamento de ofício do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, pela falta de 
pagamento do imposto devido referente(s) ao(s) veículo(s) e 
exercício(s) discriminado(s), nos termos do artigo 18 da Lei 
13.296/08.

No prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data desta 
publicação, o(s) contribuinte(s) ou responsável(is), sob pena de 
inscrição do débito na Dívida Ativa, deverá(ão) recolher o débito 
fiscal integralmente ou apresentar contestação, por escrito, ao 
Chefe da Unidade de Julgamento, que deve ser protocolizada 
no PF-Tatuapé sito à Rua Francisco Marengo, 1932 - Tatuapé , 

1284/20, FUNAP-PRC/00025 e FUNAP-PRC-2020/00026 (apre-
sentados em tela), todos devidamente documentados e regu-
larizados.

Em seguida, a exposição discorreu-se sobre o Programa 
de Assistência Jurídica Suplementar – PROJUS que tem por 
objetivo prestar assistência jurídica integral aos presos carentes 
de recursos financeiros, em decorrência de convênio firmado 
com a Defensoria Pública e a Secretaria da Administração 
Penitenciária.

O programa atingiu todas a metas previstas para 2020 
pactuadas com a Defensoria Pública, atuando em 160 dos 176 
estabelecimentos prisionais vinculados à SAP, 01 unidade da 
Secretaria da Saúde e 12 unidades administradas pela Secretaria 
de Segurança Pública, contabilizando 1.341.727 atendimen-
tos, divididos em: requerimentos de benefícios, atuações em 
processos disciplinares, entrevistas com reeducandos, entre 
outras ações.

Destacou-se que apesar dos afastamentos legais que atingi-
ram quase 30% do corpo de advogados, sexagenários e/ou pos-
suidores de comorbidades, as metas foram alcançadas devido 
ao empenho da parcela remanescente de servidores advogados 
e da implantação de atividades no formato “on-line”, na forma 
de teleatendimentos, teleaudiências, entre outras prestações de 
serviços remotos.

Com referência à Assistência Técnica Jurídica da Diretoria 
Executiva que atua na defesa dos interesses da instituição houve 
atuações em: assessoramento às diretorias e setores da FUNAP e 
elaboração de peças administrativas como contratos, termos de 
cooperação, termos de convênio, contencioso cível, contencioso 
trabalhista, elaboração de pareceres e controle externo (respos-
tas junto ao Ministério Público e outros), entre outros.

Da Auditoria Interna destacou-se sua atuação na implanta-
ção do SP sem Papel, o atendimento de requisições e a realiza-
ção de atividades ordinárias e extraordinárias.

No que tange a Assistência Técnica de Comunicação Social 
foram apresentadas as atividades desenvolvidas e o esforço 
que tem sido realizado para eliminação do preconceito e/ou 
restrições que recaem sobre as PPL buscando atrair parceiros, 
em conjunto com a Fundação, contribuam com as ações de 
trabalho e educação.

Terminada a exposição o Sr. Henrique dirigiu-se aos con-
selheiros para que apresentassem suas dúvidas ou perguntas, 
e diante da ausência de questões passou a fase de submissão 
formal dos temas e conteúdos ao conselho e as manifestações 
quanto a aprovação ou não das propostas e ações adotadas.

Foram submetidos à aprovação: Relatório de Atividades 
2020, Contas da Fundação referentes ao exercício de 2020, 
suportadas pelo conjunto de documentos fiscais ofertados 
antecipadamente aos membros do Conselho, Parecer do Con-
selho Fiscal, Parecer da Auditoria Independente e finalmente a 
aprovação das doações efetuadas. Todos os temas e conteúdos 
foram aprovados por unanimidade.

Isto posto, passou-se a palavra ao Presidente Nato do Con-
selho, Exmo. Sr. Nivaldo Cesar Restivo, Secretário da Administra-
ção Penitenciária que agradeceu e parabenizou o Diretor Execu-
tivo pela completa e sucinta apresentação sucinta afirmando a 
todos os presentes que o cenário atual é mais favorável do que 
foi o ano de 2020 e que a SAP e a FUNAP estão à disposição, 
em qual qualquer tempo para aceitar ideias e discutir propostas.

De tudo o que ocorreu lavrou-se esta ata que foi redigida 
por mim, Sônia Aparecida Gomes, Assessora I da Direto-
ria Executiva da FUNAP, que a assina juntamente com as 
seguintes autoridades presentes: NIVALDO CESAR RESTIVO, 
MARCO ANTONIO SEVERO, RONALDO SEVERO RAMOS, EDSON 
GONÇALVES PELAGALO OLIVEIRA SILVA, REINALDO LEITE 
MACHADO,ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA, MARIZETE PEIXOTO 
MEDIEROS, NIXON VILELA DA CONCEIÇÃO, JOSÉ ANTONIO 
XAVIER E MARCIA ANTONIETTO.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Conjunta SG/SFP/SOG-1, de 8-12-2021

Dispõe sobre a fixação dos indicadores globais, 
critérios de apuração e de avaliação, metas e 
periodicidade de pagamento para fins de determi-
nação da Participação nos Resultados - PR, a que 
se refere a LC 1.059-2008

Os Secretários de Governo, da Fazenda e Planejamento e de 
Orçamento e Gestão, considerando o disposto no art. 30 e no § 
1º do art. 33, ambos da LC 1.059-2008, resolvem:

Artigo 1º - Para fins de determinação da Participação nos 
Resultados - PR, a que se refere o inc. II do art. 1º da LC 1.059-
2008, deverão ser observados, no exercício de 2021 e seguintes, 
os indicadores globais, os critérios de apuração e de avaliação, 
as metas e a periodicidade de pagamento estabelecidos nos 
parágrafos deste artigo.

§ 1º - O Indicador Global - IG será o valor da arrecadação 
líquida de impostos estaduais auferida no ano base, divulgado 
pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

§ 2º - A Meta do Indicador Global - MIG será o valor da arre-
cadação líquida de impostos estaduais no ano anterior ao base, 
divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, ajustado 
em função das alterações na economia e na legislação tributária, 
e corrigida pela variação da UFESP, conforme a seguinte fórmula: 
MIG = VAA x (1 + variação UFESP) x AjusteMG, onde:

1 - “VAA” é o valor da arrecadação líquida dos impostos 
estaduais arrecadados no ano anterior ao base, divulgado pela 
Secretaria da Fazenda e Planejamento;

2 - “AjusteMG” é o ajuste da meta global relativo às altera-
ções conjunturais, na economia e na legislação tributária, e terá 
valor entre 0,95 e 1,05, a ser definido em Resolução Conjunta 
destas Secretarias, a partir de proposta da Secretaria da Fazenda 
e Planejamento.

§ 3º - O Índice de Cumprimento de Metas - ICM será cal-
culado com base no atingimento das metas global e específica, 
conforme a seguinte fórmula: ICM = {(IG / MIG) x PIG} + {(IE / 
MIE) x PIE}, onde:

1 - “IG” é o valor da arrecadação líquida de impostos esta-
duais auferida no ano base, conforme disposto no § 1º;

2 - “MIG” é o valor da meta do indicador global, conforme 
disposto no § 2º;

3 - “PIG” é o peso do indicador global, que deverá ser no 
mínimo 0,70

4 - “IE” é o resultado atingido relativamente ao indicador 
específico;

5 - “MIE” é a meta do indicador específico;
6 - “PIE” é o peso do indicador específico, que deverá ser 

no máximo 0,30.
§ 4º - A Participação nos Resultados – PR será paga 

mensalmente, devendo o pagamento iniciar-se até o final do 
terceiro mês subsequente ao do término do período trimestral 
de apuração.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º-11-2021.

 Resolução Conjunta CC/SG/SFP/SOG/SSP-3, de 8-12-2021

Dispõe sobre a fixação da data para pagamento da 
Bonificação por Resultados do 4º, 5º e 6º bimestre, 
referentes ao exercício do ano de 2020, aos inte-
grantes da Secretaria da Segurança Pública, a que 
se refere o Dec. 65.293-2020

O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários de Gover-
no, da Fazenda e Planejamento, de Orçamento e Gestão e da 

A DIAPH acompanhou e colaborou na realização de exames 
nacionais voltados aos PPL, contribuindo com o aumento de 
seu número no certame e no de UP participantes. ENCCEJA 
(Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos) = 164 unidades /25.811 participantes e ENEN (Exame 
Nacional do Ensino Médio) = 161 unidades 12.778 participantes.

À DIPRO - Diretoria Adjunta de Produção compete a gestão 
dos Centros de Produção e Qualificação Profissional próprios, 
denominados oficinas-escola que, por intermédio da contra-
tação direta do trabalho remunerado das pessoas privadas de 
liberdade (PPL), contribuem para a sua reintegração social, com 
ações de capacitação e qualificação em áreas como: confecção, 
produção de móveis, reformas de móveis escolares, serralheria, 
artesanato, entre outros. Com 38 oficinas-escola a diretoria 
ofertou potencialmente 1.496 postos de trabalho em seus 
variados contratos e 8 unidades prisionais com atividades de 
apoio. Em 2020, em razão das restrições sanitárias impostas pela 
pandemia de Covid-19 várias atividades laborais e educacionais 
foram suspensas, impactando no preenchimento total das vagas 
disponíveis, porém, devido a estratégia adotada pela Fundação 
foi possível manter cerca de 25 oficinas funcionando, em caráter 
permanente e/ou rotativo, as quais proporcionaram uma média 
de 773 postos de trabalho mensais, garantindo a remuneração 
pelo trabalho e a possibilidade de remição de pena, em momen-
to de restrição severa imposta ao Sistema Prisional Paulista, 
como medida de segurança epidemiológica.

A produção de 2020 alcançou em seus projetos regulares 
85.828 peças de vestuário profissional, 5.402 conjuntos escola-
res, 27.121 carteira e cadeiras reformadas e 2.874 laminados de 
espuma, entre outros itens.

Alguns novos projetos foram gestados destacando-se:
O Projeto Covid, estratégia implementada com objetivo 

de manter a oferta de postos de trabalho nas oficinas FUNAP, 
bem como colaborar com o Governo do Estado de São Paulo 
nas ações vinculadas ao combate à pandemia de Covid-19. 
Funcionou nas unidades de confecção e permitiu a manufatura 
de cerca de 7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil) másca-
ras descatáveis e reutilizáveis, entre outros equipamentos de 
proteção, das quais aproximadamente 1.100.00 (um milhão 
e cem mil) foram doadas a órgãos públicos e a entidades 
beneficentes, no Estado de São Paulo. A produção contou com 
elevados padrões de higienização individual e coletiva, e teve 
a colaboração técnica de órgãos como o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas – IPT para os processos de fabricação e o Instituto 
de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN, no aperfeiçoamen-
to dos processos de esterilização.

Projeto Recomeçar: criado com a finalidade de instalar 
oficinas-escolas voltadas à produção de cadeiras de rodas e 
cadeiras de banho, foi aperfeiçoado, no ano de 2020, incluindo 
em seu portifólio a reforma de sucatas de cadeiras de rodas e 
banho, doadas pelo Fundo Social de São Paulo - FUSSP, o que 
permitiu que parte fosse comercializada enquanto outra parcela 
foi doada ao FUSSP, colaborando com seus projetos sociais.

A Diretoria Adjunta de Comercialização – DICOM é a res-
ponsável pelo desenvolvimento de Programas, Projetos e Planos 
de Ações. No ano de 2020 em termos de vendas, reformas de 
produtos e alocação de mão de obra obteve um resultado na 
ordem de R$ 19.201.529,30 (Dezenove milhões, duzentos e um 
mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta centavos), superan-
do o havido no ano de 2019, apesar dos impactos decorrentes 
da pandemia de Covid-19.

Esta receita é composta por R$ 3.811.074.65 (três milhões, 
oitocentos e onze mil, setenta e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos) provenientes da comercialização dos produtos da 
linha de confecção, com destaque aos uniformes das PPL e dos 
agentes da SAP. Vendemos R$ 7.611.252,42 (sete milhões, seis-
centos e onze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta 
e dois centavos) referem-se a vendas de materiais do Projeto 
Covid, indicando que a estratégia adotada de adaptação das 
fábricas de têxteis representou importante iniciativa para dimi-
nuir as perdas de receitas, decorrentes da pandemia de Covi-19. 
Os valores remanescentes são oriundos das operações com as 
vendas de móveis escolares, reforma de móveis e laminados de 
espuma, e do faturamento decorrente do Programa PROALMO, 
que consiste na alocação de mão de obra de PPL em postos de 
trabalho na iniciativa pública e na iniciativa privada.

Os programas e projetos mais impactados pela diminuição 
de receita em relação a 2019, foram o PROALMO e a Reforma 
de Móveis Escolares, diretamente atingidos pelas medidas 
restritivas que impediram a saída de PPL para atividades 
laborais e as aulas no sistema estadual de ensino. Apesar disto 
respectivamente cada um deles representou uma receita de R$ 
4.021.205,15 (quatro milhões, vinte e um mil, duzentos e cinco 
reais e quinze centavos) e R$ 1.050.215,62 (um milhão, cin-
quenta mil, duzentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).

Para o final do ano de 2021 e durante o ano de 2022, alme-
ja-se alcançar a média mensal de mais de 40 mil pessoas priva-
das de liberdade empregadas em postos de trabalho ofertados.

A DIRAF – Diretoria Adjunta e Administração e Finanças 
tem por atribuições a administração dos recursos humanos, 
orçamentários, financeiros e materiais. Em 2020 houve a 
manutenção do cenário de contenção de despesas e no tocante 
à execução financeira a Fundação realizou aproximadamente 
83% das receitas, verificando-se a dotação disponibilizada e 
o montante liquidado das fontes Tesouro e Recursos Próprios.

Sob a perspectiva das questões atinentes à administração 
dos recursos humanos, salientou-se que a FUNAP tem em seu 
Plano de Cargos e Salários 787 cargos fixados e que a ausência 
de autorizações para novos concursos tem gerado impactos, 
pois, atualmente há apenas 341 servidores ativos e disponíveis 
para cumprirem as missões da Fundação em todo o Estado de 
São Paulo.

Discorreu-se também sobre a existência no atual Plano de 
Cargos e Salários de funções não são mais necessárias e da 
necessidade de serem empreendidos estudos e esforços que 
minimizem tamanho déficit de pessoal.

Cumprindo determinação regimental foram apresentadas as 
doações havidas em 2020, não incluídas na reunião do Conselho 
de 2019, registradas nos processos: 636/10; 175/13, 1030/18, 

 FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO 
PIMENTEL

 Ata da reunião do Conselho Curador da FUNAP, reali-
zada em 23 de novembro de 2021.

(Videoconferência)
Ordinariamente, em 1ª convocação, às 10:00h de 23 de 

novembro de 2021, reuniu-se pela 138ª (centésima trigésima 
oitava) vez, em videoconferência por meio da plataforma MS - 
Teams, o Conselho de Curadores da Fundação “Prof. Dr. Manoel 
Pedro Pimentel” – FUNAP.

Presentes:
\> o Exmo. Sr. Nivaldo César Restivo, Presidente Nato do 

Conselho e Secretário de Estado da Administração Penitenciária 
(SAP);

\> o Sr. Henrique Pereira de Souza Neto, Diretor Executivo 
da FUNAP

\> e os Conselheiros:
o Sr. Ronaldo Severo Ramos, representante da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo – Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural;

o Sr. Edson Gonçalves Pelagalo Oliveira Silva, representante 
da Secretaria de Desenvolvimento Social;

o Sr. Reinaldo Leite Machado, representante da Secretaria 
da Agricultura e Abastecimento;

o Sra. Marizete Peixoto Medeiros, representante da Secreta-
ria de Estado da Saúde;

o Sr. Nixon Vilela da Conceição, representante da Federação 
do Comércio do Estado de São Paulo;

o Sr. José Antonio Xavier, representante da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento;

o Sr. Wilson Victorio Rodrigues, representante da Associação 
Comercial de São Paulo; e

o Sr. Antonio José de Almeida, Sr. Marco Antonio Severo 
Silva (presencial), e Sra. Márcia Antonietto estes três últimos 
representantes do Governador do Estado de São Paulo.

Presentes também os seguintes servidores da FUNAP: o 
Chefe de Gabinete, Sr. Reynaldo Simões Rossi, o Diretor Adjunto 
de Administração e Finanças, Sr. Dimitrios Fyskatoris; o Diretor 
Adjunto de Comercialização, Sr. Daniel Augusto Ramos Ignácio; 
o Diretor Adjunto de Produção, Sr. João Carlos Pereira Donato; 
o Diretor Adjunto de Atendimento e Promoção Humana, e o Sr. 
Marcos de Godoy todos lotados na sede da Fundação e que 
foram expressamente convocados a participarem desta reunião; 
e a Sra. Sônia Aparecida Gomes, Assessora I, que, uma vez ini-
ciados os trabalhos, passou a secretariá-los.

O Diretor Executivo, Sr. Henrique Pereira de Souza Neto, 
cumprimentou e agradeceu a presença dos participantes, dando 
boas vindas aos novos membros. Esclareceu a ausência do Sr. 
Fábio Eduardo Kachan, presidente da Fundação, por motivos 
particulares e passou a palavra pra o Presidente do Conselho o 
Exmo. Sr. Nivaldo Cesar Restivo, que deu boas vindas, agradeceu 
a presença na reunião, comentou que 2020 foi um momento 
muito difícil em razão de todas as adversidades apresenta-
das, vinculadas à pandemia do Covid-19, e pediu para que o 
Diretor Executivo, Sr. Henrique Neto fizesse sua apresentação 
uma vez que todos os membros já receberam para apreciação, 
previamente, o Relatório de Atividades da Fundação 2020 e os 
documentos contábeis relativos a contas e suas análises pelos 
instrumentos de governança.

Isto posto, iniciou a apresentação falando sobre a DIAPH 
– Diretoria Adjunta de Atendimento e Promoção Humana, res-
ponsável pelas áreas de qualificação e capacitação profissional 
através do treinamento das pessoas privadas de liberdade e os 
seus respectivos eixos temáticos, aos quais estão vinculados os 
programas, projetos e ações, acrescidos dos resultados alçados 
no de 2020:

. PROET – Programa de Educação para o trabalho e Cidada-
nia - possui o formato de cursos livres, cujos conteúdos propor-
cionam às pessoas privadas de liberdade as oportunidades de 
qualificação, capacitação e/ou atualização profissional, visando 
à reintegração social e o ingresso no mercado de trabalho, como 
formas de incentivo ao empreendedorismo e à geração de renda. 
Atendimentos: 48.921.

. PROFENS - Programa de Formação de Nível Superior : 
a FUNAP, em cooperação com instituições de ensino superior 
(públicas ou privadas) oferta bolsas integrais à PPL, viabilizando 
o acesso à graduação em tecnologias, licenciaturas e bachare-
lados. Os cursos são desenvolvidos na modalidade à distância 
(EAD Off-line) nas unidades prisionais. Atendimentos: 294.

. PROLLIB - Programa de Incentivo a Leitura Lendo a Liber-
dade: Política Pública, suportada pela leitura dirigida e pela 
leitura livre, que busca contribuir não só na remição de pena, 
mas com a recuperação da pessoa privada de liberdade. No 
ano de 2021 foram publicadas novas portarias regulamentando 
as práticas da leitura livre e da leitura dirigida, em razão da 
recente Resolução CNJ 391, de 10 de maio de 2021. Atendi-
mentos: 3614.

. PRODHC - Programa de Desenvolvimento Humano e 
Cultural: abrange iniciativas em atividades complementares que 
objetivam promover o desenvolvimento de habilidades inatas, 
a melhora da autoestima e o crescimento pessoal das PPL, por 
intermédio de cursos e palestras motivacionais e de educação 
emocional. Atendimentos: 715.

A Fundação, por meio das ações da DIAPH, também cola-
bora com a oferta de vagas para o trabalho e geração de renda 
às PPL, contratando mão de obra direta dos reeducandos para 
atuarem como monitores de apoio às ações de educação com-
plementar no interior das Unidades Prisionais – UP (monitores 
de Apoio – MONSP e monitores de sala de leitura – MDSAL). 
Esses reeducandos são formados pelas equipes regionais de 
Monitores e Estagiários de Educação e além da remuneração 
mensal, também podem ser beneficiados pela remição da pena 
pelo trabalho, nos termos da Lei de Execuções Penais – LEP.

Foram ofertadas 296 vagas para monitores, abrangendo 
152 unidades prisionais, a um custo de R$ 655.236, 81 para 
os monitores de apoio e R$ 610.303,66 para os monitores de 
salas de leitura.

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006.
Negociação
Não houve negociação.
Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa
NUTRIBARI COMERCIO DE MERCADORIAS ALIMENTICIAS EIR Lances 3,3100 07/12/2021 10:58 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação
Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa
NUTRIBARI COMERCIO DE MERCADORIAS ALIMENTICIAS EIR 07/12/2021 11:45 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.
Licitantes

Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante
FOR0177 EPP 00.993.490/0001-74 COMERCIAL OLIVEIRA DE ITAPETININGA EIRELI
FOR0541 Outros 02.183.748/0001-00 SAGRADO & VIDOTTO-ARACATUBA LTDA
FOR0221 EPP 05.098.638/0001-20 PILAR CEREAIS LTDA
FOR0568 EPP 10.875.674/0001-93 NUTRAMIL LOGISTICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
FOR0248 EPP 24.744.074/0001-09 Campo fino ind. com. imp. e exp. de alimentos eireli
FOR0526 ME 25.071.518/0001-47 KAELLY SILVA AMADEU - ME
FOR0214 ME 40.738.368/0001-76 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
FOR0940 EPP 41.368.837/0001-75 GOLDEN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
FOR0481 ME 41.776.822/0001-46 NUTRIBARI COMERCIO DE MERCADORIAS ALIMENTICIAS EIR
FOR0480 Outros 48.637.219/0001-22 COMERCIAL CEREALISTA REI DO PRATO LTDA

Encerramento realizado por Tânia Cristina Rodrigues Martins
Considerações finais AGRADEÇO A PARTICIPAÇÃO DE TODOS E DECLARO ENCERRADA A SESSÃO.
Data 07/12/2021 às 12:29:08

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 às 05:01:29
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