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1.   APRESENTAÇÃO 

1.1 CONTEXTO OPERACIONAL E APRESENTAÇÃO DO BALANÇO GERAL 

 

A Contadoria Geral do Estado, subordinada à Coordenadoria da Administração 

Financeira da Secretaria da Fazenda e Planejamento, apresenta à Sociedade Paulista a prestação de 

contas do Estado de São Paulo para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, na 

forma do BALANÇO GERAL DO ESTADO, constituído dos Balanços Orçamentário, Financeiro e 

Patrimonial, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e do 

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido, assim como as suas respectivas Notas 

Explicativas. Esses demonstrativos retratam a execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social, a posição patrimonial e financeira e o desempenho financeiro dos órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta, dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo, do Ministério Público e 

da Defensoria Pública do Estado, das Autarquias, inclusive das Universidades, das Fundações e das 

Empresas ou Sociedades de Economia Mista Dependentes. 

 
Os dados para a elaboração do BALANÇO GERAL DO ESTADO foram obtidos do 

Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM/SP, a partir da 

escrituração contábil dos órgãos e entidades das Administrações Direta e Indireta. Os demonstrativos 

contábeis e suas notas explicativas estão apresentados com valores expressos em Reais (R$ 1), com 

o arredondamento dos centavos. 

 
A Contabilidade passa por um momento histórico no Brasil, com a sua convergência 

às normas internacionais, que abrange tanto a área privada, quanto o setor público. Na área pública, 

o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público teve 

como seu marco inicial a edição da Portaria do Ministério da Fazenda de nº 184, de 25 de agosto de 

2008. 

 
Desde então, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão central do Sistema de 

Contabilidade Federal, tem coordenado esse processo conjuntamente com o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), responsável pela edição das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica do 

Setor Público (NBC TSP), que regula acerca dos princípios fundamentais de contabilidade, em 

consonância com as normas internacionais publicadas pela International Federation of Accountants 

(IFAC), responsável pela elaboração das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), 

cujo objetivo primordial é que este arcabouço normativo seja respeitado no âmbito do setor público. 

 
O Estado de São Paulo iniciou estudos para o processo de convergência às novas 

normas em 2012, e desde então o governo tem envidado esforços às áreas de processos, de pessoal 

e tecnológica, a fim de promover a adequação plena do seu  Sistema de Administração Financeira 

(SIAFEM) aos padrões oficiais de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (CASP). 

 
Durante o exercício de 2013, o novo plano de contas foi implementado e os eventos 

contábeis do SIAFEM/SP foram desenvolvidos de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor 
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Público (PCASP), que possibilitou, a partir de 1º de janeiro de 2014, a utilização de uma nova 

estrutura contábil em conformidade com os requerimentos da STN.  

 
Posteriormente, durante o exercício de 2014, os esforços para a convergência às 

novas normas de contabilidade foram intensificados, mediante a elaboração de um diagnóstico dos 

processos contábeis cujo propósito foi avaliar os macroprocessos contábeis existentes nos órgãos e 

entidades do Estado e levantar as medidas necessárias para a implantação dos procedimentos 

contábeis patrimoniais determinados pelo MCASP, dentre elas, a condução do programa de 

capacitação dos servidores. Além do PCASP, o Estado implementou durante o ano de 2014 o 

reconhecimento pelo regime de competência dos créditos tributários a receber do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e de Comunicação (ICMS) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA) e iniciou a segregação dos saldos de ativos e passivos entre circulante e não circulante. 

 
Durante o ano de 2015, o processo de convergência avançou principalmente com a 

elaboração e divulgação de políticas contábeis patrimoniais e especificação de requisitos contábeis 

que norteassem o desenvolvimento dos sistemas patrimoniais responsáveis pelo controle de 

estoques, bens móveis e benefícios a empregados. Houve também a implantação de novos 

procedimentos contábeis estabelecidos pelo MCASP, dos quais se destacaram: o reconhecimento 

das variações patrimoniais diminutivas relacionadas a juros e demais encargos sobre operações de 

crédito pelo regime de competência; a implementação da etapa “Em Liquidação” para os itens cujo 

fato gerador patrimonial ocorre entre o empenho e a liquidação orçamentária; e, o reconhecimento 

das variações patrimoniais aumentativas relacionadas a juros e demais encargos da dívida ativa pelo 

regime de competência. 

 
No exercício de 2016, a implantação das novas práticas contábeis gerou impactos 

significativos em grupos patrimoniais de ativos e passivos, relacionados, principalmente, ao 

reconhecimento inicial de alguns dos imóveis mais relevantes do ativo imobilizado (bens imóveis e 

infraestrutura) e ao reconhecimento do passivo atuarial originado do Regime Próprio de Previdência 

Social – RPPS. 

           A Provisão Matemática relativa ao Passivo Atuarial originado do Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS, teve seu reconhecimento inicial  no exercício de 2016, o qual atingiu um 

montante de R$ 73.474.135.363 de atualização em 2017, que resultou num estoque de R$ 

731.603.483.000 em 31/12/2017 e que no exercício de 2018, de acordo com o Relatório de Avaliação 

Atuarial (RAA) elaborada pelo atuário, houve um acréscimo de R$ 107.428.406.732, totalizando um 

estoque de Passivo Atuarial no valor de 839.031.889.732 em 31/12/2018. 

O reconhecimento inicial dos ativos e passivos em contratos de Parcerias Públicas 

Privadas – PPP foi realizado no exercício de 2017, gerando impacto de aproximadamente R$ 3 

bilhões em Passivos e R$ 2,7 bilhões em Ativos. 

. 
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Com referência a 2018, a Contadoria Geral do Estado focou seus esforços: 

  na adequação do Balancete Mensal do SIAFEM ao padrão da Matriz de Saldos 

Contábeis (MSC), estrutura utilizada para o envio de informações ao Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI); 

  na implementação do novo ementário de Receitas, o qual estabelece uma nova 

estrutura padronizada de codificação da classificação por natureza de receita orçamentária aos entes 

federativos;  

  na disseminação do Sistema de Patrimônio Mobiliário e de Estoque do Estado 

(SAM), sistema oficial do Estado para gestão de bens móveis e estoque, instituído pelo Decreto nº 

63.616, de 31 de julho de 2018, e regulamentado pelas Instruções da CGE de nºs 003 e 004/2018, 

que estabeleceram regras e prazos para adequação dos órgãos e entidades do Estado, que 

propiciará gestão contábil, orçamentária, patrimonial e financeira eficiente e eficaz dos bens móveis e 

estoques. 

  na atualização do Contabiliza SP, um sistema integrado que consolida os principais 

sistemas corporativos do Estado numa única plataforma.  

 

Em decorrência do processo gradual de adequação da contabilidade pública aos 

novos conceitos e critérios previstos pelas novas normas, ainda há um longo caminho a ser 

percorrido por todos os entes até a concretização do cronograma estabelecido pela Portaria STN nº 

548/2015. Toda essa padronização normativa e procedimental implicou e implicará em significativas 

alterações e integrações sistêmicas, bem como, capacitação de servidores por se tratar de um projeto 

de significativa envergadura, que abrange todos os órgãos e entidades da Administração Direta e 

Indireta do Estado e, cujo sucesso depende de reconhecimento e  apoio institucional. 

                         

O Estado de São Paulo a cada ano, tem aprimorado seus processos e 

procedimentos, com objetivo de atender às novas normas e também de propiciar maior transparência 

aos gastos públicos, utilização otimizada dos recursos financeiros, mediante controle tempestivo da 

execução orçamentária, patrimonial, financeira e contábil, que resulte numa gestão eficiente, eficaz e 

efetiva dos recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Balanço Geral Contas do Exercício de 2018 

12 

 

  



Balanço Geral Contas do Exercício de 2018 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 

COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO 

 

BALANÇO GERAL 

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 

 

2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

 

 

 



Balanço Geral Contas do Exercício de 2018 

14 

  



Balanço Geral Contas do Exercício de 2018 

15 

2 -  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

 Em decorrência do processo de convergência às normas internacionais de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil, a Contadoria Geral do Estado de São 

Paulo – CGE/SP, vinculado à Coordenadoria da Administração Financeira – CAF, órgão subordinado 

à Secretaria da Fazenda e do Planejamento e responsável pela gestão do sistema de administração 

orçamentária, contábil e financeira do Estado, tem envidado esforços para concretizar os objetivos 

elencados no planejamento de atuação elaborado para os próximos anos, os quais foram definidos e 

alinhados em conformidade com os princípios contábeis estabelecidos pela Lei Federal nº 

4.320/1964, Lei Complementar Federal nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica do 

Setor Público (NBC TSP) e,   com os prazos limites estabelecidos pela Portaria da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) nº 548/2015, a qual dispõe sobre a implementação do Plano de 

Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) e adoção dos procedimentos 

contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes federados.  

No que tange às principais práticas contábeis implementadas e/ou ajustadas no 

exercício de 2018, as que impactaram os demonstrativos foram: 

2.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

O Balanço Orçamentário, é o instrumento que demonstra a execução orçamentária 

dos órgãos e entidades do Estado e sua estrutura obedece aos preceitos estabelecidos pela Lei 

Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, bem como, as orientações contidas na Parte I - 

Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO e Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 

Setor Público - DCASP, da 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 

MCASP, aprovada pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN  nº 840, de 21 de 

dezembro de 2016; e com a Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 07 - Metodologia para 

Elaboração do Balanço Orçamentário, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, em 19 de 

junho de 2015. 

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e 

origem, especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o 

saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por 

categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discrimina a dotação inicial, a dotação 

atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e 

o saldo da dotação. 

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é 

apresentado em notas explicativas. 

Os valores referentes à dívida constam, destacadamente, nas receitas de operações 

de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com a amortização 

da dívida. 
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O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento 

aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: 

realização da receita e execução da despesa) do PCASP. O Balanço Orçamentário é composto por: 

 Quadro Principal; 

 Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados - RPNP e; 

 Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados - RPP e Restos a Pagar 

Não Processados Liquidados. 

 

A execução orçamentária consolidada de 2018, sintetizada no quadro acima, 

evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram a cifra de R$ 242.941.822.168, enquanto que as 

despesas realizadas somaram R$ 242.037.293.542, resultando em um superávit de R$ 904.528.625, 

correspondente ao diferencial de 0,37% entre a receita e a despesa. 

Em relação à arrecadação de 2017 verificou-se um aumento de R$ 10.119.325.601, 

ou 4,35%, apesar do período econômico difícil vivenciado pelo nosso país. 

      Como principais práticas contábeis, pode-se destacar:  

 A despesa realizada apresentada nas notas explicativas e demais anexos 

constantes neste BALANÇO GERAL DO ESTADO - BGE trata os valores relativos ao total da 

despesa empenhada, ou seja, despesas liquidadas e despesas inscritas em restos a pagar não 

processados do exercício. No Balanço Orçamentário, em atendimento à composição especificada na 

IPC 07, a coluna despesa liquidada trata tão somente a despesa efetivamente liquidada no exercício 
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e, portanto, não estão inclusas as despesas inscritas em restos a pagar não processados do 

exercício;  

 Para fins de gestão, execução e movimentação dos recursos destinados às ações e 

serviços públicos de saúde, foi constituída a Unidade Orçamentária - UO denominada Fundo 

Estadual de Saúde – FUNDES, através do Decreto nº 58.912, de 26 de fevereiro de 2013. Com vistas 

ao pleno cumprimento das disposições da Lei Complementar nº 141/2012, foi criada também uma 

conta bancária apartada e específica, junto ao Banco do Brasil, denominada Conta Única - FUNDES, 

de titularidade da Secretaria da Saúde, dedicada exclusivamente à movimentação financeira dos 

recursos das ações e serviços públicos de saúde, identificados e executados pelas unidades gestoras 

executoras na fonte detalhada 001.001.141 - Tesouro - FUNDES;  

 As operações intraorçamentárias foram utilizadas nas operações da previdência 

estadual; na integralização de capital social das empresas dependentes; nos serviços, reformas e 

gerenciamento de obras da Secretaria da Educação, por meio da Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação – FDE; na descentralização de dotações orçamentárias da Unidade FUNDES aos 

órgãos e entidades não vinculados institucionalmente à Secretaria da Saúde, na realização das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS; e nas atividades desenvolvidas pela Fundação para 

Conservação e Produção Florestal com recursos de compensação ambiental do Fundo Especial de 

Despesa para a Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais da Secretaria do Meio 

Ambiente; 

 Os programas e ações do Orçamento de Investimento das Empresas estão 

vinculados às correspondentes despesas com subscrição de ações do orçamento das Secretarias 

tutelares e identificados nos documentos de execução orçamentária pelos 4 (quatro) últimos dígitos 

do código da funcional programática;  

 A identificação do superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício 

anterior e utilizado no exercício corrente para concessão de créditos suplementares, nos termos do 

inciso I, § 1°, do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64, foi efetuada por meio de registro em fonte de 

recursos específica;  

 As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro foram inscritas em 

restos a pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas. Os restos a pagar não 

processados foram inscritos de acordo com a capacidade financeira necessária à sua efetiva 

cobertura. Destaca-se que o Governo do Estado atende anualmente à restrição imposta pelo artigo 

42 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, quanto a contrair obrigação de despesa que não possa 

ser cumprida integralmente dentro do mandato, e não apenas nos últimos dois quadrimestres do 

último ano de mandato, conforme estabelecido pela referida lei;  

 As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, inscritas em restos a 

pagar não processados estão identificadas no grupo de contas de controle da execução do 

orçamento, nos títulos 6.3.1.7/6.3.1.1 – Restos a Pagar não Processados a Liquidar do exercício e de 

exercício(s) anterior(es);  
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  A utilização dos saldos do estoque do diferimento de exercícios anteriores será 

efetivada pelo procedimento de retorno do diferimento da receita, no momento da real necessidade 

orçamentária e financeira para cobertura de suas despesas vinculadas, por meio de lançamentos em 

contas de controle da execução do orçamento em contrapartida à baixa do passivo pendente, até que 

os respectivos saldos estejam zerados. Como cada recurso vinculado é identificado por fonte 

específica, cadastrado no SIAFEM/SP e de gestão única e exclusiva da unidade gestora detentora 

dos recursos e responsável por seu controle e destinação, os saldos do estoque do diferimento estão 

devidamente especificados e apartados. Tais procedimentos permitiram e permitem o registro dos 

retornos nas subalíneas originais da receita vinculada, nos termos do disposto no art. 73 da Lei 

4.320/64, que determina que o saldo positivo do fundo apurado em balanço será transferido a crédito 

do mesmo fundo, e no parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 101/2000, que estabelece que 

os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 

atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 

ingresso. Esse procedimento observa também a recomendação do Tribunal de Contas do Estado 

para que os saldos existentes ao final de cada exercício devam retornar à alínea da receita originária 

objeto da sua vinculação; 

 As receitas apropriadas em função do cumprimento do art. 76-Aº do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, acrescido pela Emenda Constitucional - EC nº 93, 

de 08 de setembro de 2016, decorrentes da desvinculação de órgão, fundo ou despesa, até 31 de 

dezembro de 2023, de 30% (trinta por cento) das receitas do Estado, relativas a impostos, taxas e 

multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até referida data, seus adicionais e respectivos 

acréscimos legais, e outras receitas correntes, são identificadas em fonte de recursos específica 

(Fonte 006.006.093). 

 No exercício de 2018 cabe salientar o valor total de R$ 720.610.872, contemplado 

na rubrica Outras Receitas de Capital, que foi constituído basicamente de recursos provenientes de 

depósitos judiciais e administrativos, nos termos da Lei Complementar Federal nº 151, de 05 de 

agosto de 2015 e Emenda Constitucional 99/2017. 

 Em 19 de outubro de 2018, o Governo do Estado de São Paulo concluiu a venda da 

sua participação acionária no capital social da CESP – Companhia Energética de São Paulo, em 

sessão pública na B3, em que foram negociadas 116.450.219 (cento de dezesseis milhões, 

quatrocentos e cinquenta mil e duzentos e dezenove) ações, em que o proponente vencedor, o 

Consórcio São Paulo, formado pelo fundo de pensão canadense Canada Pension Plan Investment 

Board (CPPIB), em parceria com a Votorantim Energia, representado pela corretora SLW, lançou a 

proposta de R$ 14,60 por ação,  representado ágio de 2,09% sobre o valor mínimo estabelecido no 

edital. A venda da CESP reforçou o tesouro do Estado em R$_1.500.000.000, bem como, fortaleceu 

o Programa Estadual de Desestatização iniciado em 2016 e o processo de reestruturação do setor 

elétrico paulista iniciado há 22 anos. 
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 Em atenção à recomendação do Tribunal de Contas do Estado, deixa-se de 

proceder ao diferimento de receitas a partir do exercício de 2018. As receitas vinculadas que 

superaram seus gastos em 2018 foram registradas como superávit ao final do ano, e a adoção do 

novo procedimento foi determinante para o resultado orçamentário positivo obtido nesse exercício. 

     

 

2.2 BALANÇO FINANCEIRO 

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com as orientações contidas na Parte 

V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, da 7ª edição do Manual de Contabilidade 

Aplicado ao Setor Público – MCASP, aprovada pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - 

STN  nº 840, de 21 de dezembro de 2016; e com a Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 06 - 

Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional – 

STN, em 23 de dezembro de 2014.  

O Balanço Financeiro contempla as seções de Ingressos (Receitas Orçamentárias e 

Extraorçamentárias) e Dispêndios (Despesas Orçamentárias e Pagamentos Extraorçamentários), 

conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do 

exercício seguinte. 

VALOR % VALOR % NOMINAL %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.898.266.910 43,58 4.587.017.082 53,39 (1.688.750.172)          (36,82)      

Operações de Crédito Internas 616.639.774 1.370.070.210 (753.430.436)             

Operações de Crédito Externas 2.281.627.136 3.216.946.872 (935.319.736)             

ALIENAÇÃO DE BENS 1.696.778.194 25,51 182.227.771 2,12 1.514.550.423            831,13      

Alienação de Bens Móveis 1.682.855.601 142.779.056 1.540.076.545            

Alienação de Bens Imóveis 13.922.592 39.448.715 (25.526.122)               

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 5.304.700 0,08 3.358.589 0,04 1.946.111                   57,94        

Amortização de Empr. Concedidos a Municípios 5.304.700 3.358.589 1.946.111                   

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 430.777.475 6,48 252.781.895 2,94 177.995.580               70,41        

Transferências Intergovernamentais 74.692.776 674.058 74.018.718                 

Transferências do Exterior 0 0 -                             

Transferências de Convênios 356.084.700 252.107.837 103.976.862               

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 720.610.872 10,83 2.420.852.941 28,18 (1.700.242.069)          (70,23)      

Outras Receitas 54.340.126 35.762.235 18.577.891                 

Outras Receitas de Capital - LC 151 666.270.746 2.385.090.706 (1.718.819.960)          

RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 899.399.871 13,52 1.145.676.346 13,33 (246.276.475)             (21,50)      

Integralização do Capítal Social 0 1.069.060.496 (1.069.060.496)          

Outras Receitas 899.399.871 76.615.849 822.784.021               

TOTAL 6.651.138.022            100,00      8.591.914.624            100,00      (1.940.776.603)          (22,59)      

CONSOLIDADO

RECEITAS DE CAPITAL
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

   ESTOQUE DIFERIMENTO

RECEITA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.231.922.737 2.795.264.714 (13,51) 1.806.961.933     (35,36)

PODER EXECUTIVO 2.106.312.553 1.904.590.870 (9,58) 1.220.243.956     (35,93)

PODER LEGISLATIVO 59.939.936 83.298.910 38,97 83.298.910          0,00

PODER JUDICIÁRIO 1.012.932.571 744.479.926 (26,50) 444.979.926        (40,23)

MINISTÉRIO PÚBLICO 52.737.677 62.895.008 19,26 58.439.140          (7,08)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.707.735.556 2.207.601.765 (18,47) 1.216.702.725     (44,89)

AUTARQUIA 2.139.449.681 1.771.512.158 (17,20) 1.216.702.725     (31,32)

FUNDAÇÃO 522.464.471 409.880.193 (21,55) -                           (100,00)

 EMPRESA ECONOMIA MISTA-DEPENDENTE 45.821.404 26.209.414 (42,80) -                           (100,00)

   ESTOQUE DIFERIMENTO

   RECEITA TOTAL
5.939.658.293 5.002.866.479 (15,77) 3.023.664.658 (39,56)

2016 2017
%                      

2017/2016
2018

%               

2018/2017
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No Balanço Financeiro, a apresentação da receita e da despesa orçamentária foi 

segregada em fonte/destinação ordinária e vinculada.  Como a classificação por fonte/destinação de 

recursos não é padronizada no âmbito da federação, o quadro apresentado especifica e acumula os 

valores das fontes de recursos do Estado, de acordo com a classificação proposta na IPC 06. 

O Balanço Financeiro foi elaborado considerando as seguintes classes contábeis do 

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP: 

 Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos 

extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a 

transferir para o exercício seguinte; 

 Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais 

diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; 

 Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, 

conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e, 

 Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e 

despesa orçamentária. 

Como principais práticas contábeis do Balanço Financeiro, pode-se destacar: 

 Apresentação da receita orçamentária realizada por destinação de recurso 

(destinação vinculada ou destinação ordinária); 

 Apresentação da despesa orçamentária executada por destinação de recurso 

(destinação vinculada ou destinação ordinária); 

 Apresentação dos resultados líquidos das transações entre a Administração 

Direta e Indireta, no que se refere às Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas, e dos 

Pagamentos e Recebimentos Extraorçamentários, para evitar dupla contagem; 

 Apresentação das receitas orçamentárias pelos valores líquidos das 

respectivas deduções; e, 

 Contabilização das retenções no momento do pagamento. 

2.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PATRIMONIAIS 

As Demonstrações Contábeis Patrimoniais são compostas pelo Balanço Patrimonial, 

Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas.  

As Demonstrações Contábeis Patrimoniais foram elaboradas de acordo com as 

orientações contidas na Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Parte V - Demonstrações 

Contábeis Aplicadas ao Setor Público  - DCASP, da 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado 

ao Setor Público – MCASP, aprovada pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016; as 

Instruções de Procedimentos Contábeis da STN, IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço 

Patrimonial - BP, IPC 05 - Metodologia para Elaboração da Demonstração das Variações 

Patrimoniais e IPC 08 - Metodologia para Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa; além 

das práticas e procedimentos definidos pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio das 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16). Destaca-se que tanto o 

MCASP quanto as Normas Brasileiras de Contabilidade encontram-se em processo de transição para 
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as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS – International Public 

Sector Accounting Standards).  

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e 

quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do 

patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.  

É composto por: 

 Quadro Principal: elaborado utilizando-se a classe 1 (ativo) e a classe 2 

(passivo e patrimônio líquido) do PCASP. As contas do ativo são dispostas em ordem decrescente de 

grau de conversibilidade em espécie e as contas do passivo, em ordem decrescente de grau de 

exigibilidade;   

 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: apresenta os 

ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no artigo 105 na Lei no 

4.320/1964; 

 Quadro das Contas de Compensação (controle): apresenta os atos potenciais 

do ativo e do passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do Estado; e 

 Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: apresenta o superávit / déficit 

financeiro, apurado conforme o parágrafo 2º do artigo 43 da Lei no 4.320/1964. 

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações 

verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o 

resultado patrimonial do exercício. Sua elaboração tem por base as contas contábeis do PCASP, 

utilizando-se as classes 3, Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD e 4, Variações Patrimoniais 

Aumentativas - VPA. O resultado patrimonial do exercício é apurado pelo confronto entre as 

variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC tem por objetivo proporcionar aos 

usuários a avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como 

suas necessidades de liquidez. Na sua elaboração, foram utilizadas as contas da classe 6 – 

Controles da Execução do Planejamento e Orçamento, com filtros pelas naturezas orçamentárias de 

receitas e despesas, bem como pelas funções e subfunções, além de contas de natureza 

extraorçamentária que transitam pelas contas de Caixa e Equivalente de Caixa. 

Em 04 de outubro de 2016, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC publicou a 

NBC TSP Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito 

Geral pelas Entidades do Setor Público. Conforme mencionado no item 1.1., esta nova norma faz 

parte do esforço empreendido pelo CFC para convergir às normas brasileiras de contabilidade 

aplicada ao setor público ao padrão contábil internacional. Embora esta norma apenas entre em vigor 

a partir de 01 de janeiro de 2017, em face da ausência de procedimentos específicos de mensuração 

inicial de ativos na 7ª edição do MCASP (base para elaboração das práticas contábeis), o Estado de 

São Paulo utilizou o Capítulo 7 – Mensuração de Ativos e Passivos nas Demonstrações Contábeis da 
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NBC TSP Estrutura Conceitual para construção das metodologias de mensuração de bens imóveis e 

de infraestrutura descritas no item 2.3.15. 

A Portaria STN nº 548/15 menciona que a STN tem ciência de lacunas entre a atual 

versão do MCASP e as Normas Internacionais de Contabilidade (IPSAS) e que a revisão do manual 

vigente seguirá cronograma específico, com vistas ao atendimento dos prazos requeridos para 

reconhecimento e mensuração de itens patrimoniais previstos pela Portaria.  

As principais práticas contábeis utilizadas para elaboração das Demonstrações 

Contábeis Patrimoniais estão elencadas a seguir: 

2.3.1 Variações Patrimoniais e Regime de Competência 

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) auferidas e as Variações Patrimoniais 

Diminutivas (VPD) incorridas pelo Estado, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 

2017, podem ser analisadas na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e nas notas 

explicativas, que são parte integrante das Demonstrações Contábeis Patrimoniais apresentadas no 

BALANÇO GERAL DO ESTADO. 

Conforme disposições descritas no MCASP, as Variações Patrimoniais devem ser 

reconhecidas de acordo com o princípio da competência, ou seja, os efeitos das transações e outros 

eventos devem ser reconhecidos quando da ocorrência do fato gerador, independentemente do 

dispêndio ou ingresso dos recursos financeiros envolvidos. A importância da observância do princípio 

da competência é ressaltada na Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das 

Demonstrações Contábeis emitidas pelo International Public Sector Accounting Standards Board – 

IPSASB, o qual estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a divulgação das 

demonstrações contábeis com base no regime de competência e que cuja aplicabilidade está 

norteada no MCASP, editado pela STN.  

O Estado de São Paulo, para fins de cumprir com o Plano de Implementação dos 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, estabelecido pela Portaria STN n
o
 548, de 24 de 

setembro de 2015 gradualmente tem ajustado os procedimentos relativos às Variações Patrimoniais 

pelo regime de competência. Dentre os itens implementados, destacam-se os seguintes: 

 Variações Patrimoniais Aumentativas relacionadas ao reconhecimento dos 

créditos tributários; 

 Variações Patrimoniais Aumentativas relacionadas à atualização por juros e 

demais encargos dos Créditos Tributários e Dívida Ativa - DA; 

 Variações Patrimoniais Diminutivas relacionadas ao reconhecimento de juros 

e demais encargos sobre as Operações de Crédito - OC; e 

 Variações Patrimoniais Diminutivas relacionadas à atualização das 

obrigações com Precatórios. 
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2.3.2 Consolidação das Empresas Públicas Dependentes 

As empresas públicas podem ser dependentes ou não dependentes. Essa 

classificação significa que as dependentes fazem parte do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 

ou seja, tais empresas recebem recursos do Estado para pagamento de despesas de custeio, de 

pessoal ou de capital (excluído o aumento de participação acionária). As estatais não dependentes, 

por sua vez, não recebem recursos para esses fins e fazem parte do Orçamento de Investimentos. 

As demonstrações contábeis das empresas estatais dependentes são consolidadas 

às demonstrações contábeis do Estado. Para tanto, algumas regras de consolidação são aplicadas, 

como a eliminação do saldo de investimentos do Estado contra o seu Patrimônio Líquido, de forma 

que o ativo e patrimônio do Estado não fiquem em duplicidade, já que o Estado aplica equivalência 

patrimonial para mensurar os investimentos em tais empresas. 

A seguir está a relação das empresas dependentes consolidada às demonstrações 

contábeis do Estado, com os saldos do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018:  

  

      

R$ 1 

      

31/12/2018 

Empresas 

Saldo do 

Investimento 

MEP 

Adiantamento 

para Futuro 

aumento de 

Capital 

Investimento 

Total  

Resultado 

da 

Equivalência 

Patrimonial 

Participação 

% 

Patrimônio 

Líquido 

 

(1) (2) (1+2) 

   

CODASP 6.507.675 22.295 6.529.970 815.789 99,9999325 6.529.975 

DOCAS (51.758.565) 284.408.392 232.649.827 (36.590.202) 99,94365613 232.780.984 

CPTM 7.791.768.356 1.891.030.437 9.682.798.793 (471.126.378) 99,998894 9.682.905.886 

CETESB 219.474.678 54.000 219.528.678 (166.624.145) 99,99894249 219.531.000 

IPT 113.971.163 138.642 114.109.805 (6.643.847) 99,99967534 114.110.176 

EMPLASA 34.723.540 - 34.723.540 3.882.511 99,99989334 34.723.577 

Total 8.114.686.848 2.175.653.766 10.290.340.614 (676.286.273) 

 

10.290.581.598 

 

Os investimentos nas empresas estatais não dependentes também são mensurados 

pelo método de equivalência patrimonial, conforme descrito na nota 2.3.8, entretanto, suas 

demonstrações contábeis não são consolidadas às demonstrações contábeis do Estado. No exercício 

findo em 31 de dezembro de 2018, o valor dos investimentos do Estado em empresas não 

dependentes é de R$ 58.449748.273, além dos adiantamentos para futuro aumento de capital  - 

AFAC no valor de R$ 911.426.636 (ambos registrados na rubrica Investimentos do Balanço 

Patrimonial, conforme evidenciado no item 5.1.6 das notas explicativas). 
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2.3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem os saldos de caixa, depósitos bancários e 

investimentos temporários de curto prazo de alta liquidez, classificando-se como tal os investimentos 

com vencimento original de até três meses, prontamente conversíveis em valores conhecidos de 

caixa e sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. 

O saldo de caixa e os depósitos bancários são mensurados pelo valor original, feita a 

conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. 

As aplicações financeiras de liquidez imediata são atualizadas pelo regime de 

competência.  

2.3.4 Créditos a Receber 

Créditos Tributários e Não Tributários 

Os créditos a receber tributários e parte dos créditos não tributários são reconhecidos 

quando da ocorrência de seu fato gerador, de acordo com o regime de competência. Esse 

reconhecimento é registrado em uma conta de ativo em contrapartida ao registro de uma VPA, 

segregado entre créditos tributários e créditos não tributários. 

O valor de créditos a receber é atualizado mensalmente pelo reconhecimento de 

encargos incorridos até a data da mensuração, quando aplicável.  

O valor dos créditos cuja expectativa de realização seja de até doze meses da data-

base de elaboração das demonstrações contábeis é registrado no Ativo Circulante. Caso a 

expectativa de realização seja superior a doze meses, o valor é registrado no Ativo Não Circulante.  

O Estado de São Paulo gradualmente está a implementar o procedimento de 

reconhecimento de créditos a receber não tributários de acordo com o regime de competência, de 

forma a atender ao prazo estabelecido na Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015. 

Dívida Ativa 

Os créditos da dívida ativa são reconhecidos inicialmente quando da sua inscrição 

pela Procuradoria Geral do Estado - PGE. 

Os créditos prefixados são mensurados pelo valor presente das contraprestações 

futuras e os créditos pós-fixados são mensurados pelo valor original acrescido dos encargos 

incorridos até a data da mensuração. 

O reconhecimento dos juros, da variação monetária, das multas e de outros encargos 

incidentes sobre os créditos inscritos em dívida ativa e programas de parcelamento, previstos em 

contratos ou normativos legais, são incorporados mensalmente ao valor original e reconhecidos como 

uma variação patrimonial aumentativa em contas contábeis que representem a natureza dos 

respectivos encargos. 
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Devido à incerteza quanto à geração de benefícios econômicos futuros relacionados 

a esses créditos, o Estado de São Paulo avalia periodicamente o valor recuperável desses ativos, 

reconhecendo os ajustes para perdas em conta redutora do ativo em contrapartida a uma VPD. Para 

fins de mensuração, são considerados como valor recuperável os créditos inscritos nos últimos cinco 

anos com CPF/CNPJ ativo. Esse processo de mensuração do valor recuperável está em processo de 

revisão para fins de incorporar nova metodologia para os próximos exercícios. 

Quando ocorre a adesão a algum programa de parcelamento, os créditos inscritos em 

dívida ativa são reclassificados para rubricas contábeis específicas do programa e seguem os 

mesmos procedimentos de mensuração. 

2.3.5 Estoques 

Os estoques são reconhecidos ao custo de aquisição ou produção. O custo de 

aquisição também inclui os gastos incorridos diretamente atribuíveis à aquisição do bem. 

Os estoques obtidos a título gratuito são reconhecidos pelo valor apresentado no 

documento de doação ou, quando nenhum valor ou um valor muito baixo é apresentado no 

documento de doação, pelo valor de mercado na data do recebimento. Nos casos de transferências 

de ativos entre unidades, o ativo é reconhecido pelo valor contábil líquido da unidade de origem na 

data da transferência. 

As saídas de estoques são mensuradas através do custo médio ponderado, 

considerando o custo histórico de aquisição ou produção.  

O Estado de São Paulo está a implementar gradualmente o procedimento de 

avaliação do valor realizável líquido dos estoques, de forma a atender ao prazo estabelecido na 

Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015. 

Para fins de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, o Estado 

desenvolveu entre 2015 e 2017 o Sistema de Administração para Almoxarifado e Bens Móveis (SAM) 

em parceria com a Prodesp, totalmente integrado ao Sistema de Administração Financeira do Estado 

(SIAFEM), instituído pelo Decreto nº 63.616, de 31 de julho de 2018, e regulamentado pelas 

Instruções da CGE de nºs 003 e 004/2018, que estabeleceram regras e prazos para adequação dos 

órgãos e entidades do Estado, que propiciará gestão contábil, orçamentária, patrimonial e financeira 

eficiente e eficaz dos bens móveis e estoques. O SAM é composto por dois módulos, um para gestão 

do almoxarifado e outro para os bens móveis   

Com relação à análise comparativa do quadro de estoques referentes aos exercícios 

de 2018 e de 2017 houve acréscimo de R$ 372.179.643. 
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    R$ 1 

Estoques          31/12/2018           31/12/2017 

Almoxarifado      2.744.958.240       2.361.150.567  

Mercadorias para Revenda           33.502.795            68.839.143  

Materiais em Trânsito           15.268.550            15.288.439  

Matérias-primas           25.709.813            17.160.237  

Adiantamento a Fornecedores                          -                    1.487  

Outros         107.003.145            91.823.026  

Total  2.926.442.542  2.554.262.899 

 

2.3.6 Imobilizado 

O ativo imobilizado é mensurado inicialmente pelo seu custo de aquisição ou 

construção. O custo de aquisição também inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição do item 

de imobilizado. 

De acordo com o MCASP - Parte II - Item 5.2, 7ª edição, os bens do ativo imobilizado 

que não tenham sido adequadamente reconhecidos quando de sua aquisição ou construção, 

precisam ser avaliados e reconhecidos em atendimento ao disposto no Plano de Implantação de 

Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP. Para este fim, uma avaliação foi realizada sobre 

certas bases de mensuração aplicáveis à natureza dos grupos de ativos. Devido à ausência de 

normatização específica sobre modelos de mensuração para fins de reconhecimento inicial de ativo 

imobilizado, o Estado de São Paulo utilizou como referência a NBC TSP Estrutura Conceitual para 

Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor 

Público, especificamente o Capítulo 7, que trata de Mensuração de Ativos e Passivos nas 

Demonstrações Contábeis. Segundo a NBC TSP, as seguintes bases de mensuração podem ser 

utilizadas: 

 Custo Histórico: é a importância fornecida para se adquirir ou desenvolver um 

ativo, o qual corresponde ao caixa ou equivalentes de caixa ou o valor de outra importância fornecida 

na época de sua aquisição ou desenvolvimento; 

 Valor de Mercado: é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre 

partes cientes e dispostas, em transação sob condições normais de mercado; 

 Custo de Reposição ou Substituição: é o custo mais econômico exigido para 

a entidade substituir os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços do ativo;  

 Preço Líquido de Venda: é o montante que se pode obter com a venda do 

ativo após a dedução dos gastos para a venda; 

 Valor em Uso: é o valor presente específico à entidade que reflete o montante 

que pode ser obtido do ativo por meio de sua operação e alienação ao final da vida útil do bem. 

As bases de mensuração são identificadas e selecionadas à luz da informação que 

fornecem sobre o custo de serviços prestados, a capacidade operacional e a capacidade financeira 

da entidade, além da extensão na qual fornecem informação que satisfaça as características 

qualitativas do ativo. Tendo em vista as características dos bens imóveis e ativos de infraestrutura do 
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Estado de São Paulo (ativos avaliados), foi adotado Valor de Mercado para itens cujo valor de 

mercado é verificável por meio de fontes públicas e disponíveis, e Custo de Reposição Depreciado 

(Custo de Reposição ajustado por um fator de depreciação para refletir a condição de usado do 

ativo), para ativos de natureza especializada e ativos de natureza não especializada com preço de 

mercado não verificável. A metodologia utilizada encontra-se melhor descrita no item 2.3.15. Todos 

os ajustes de reconhecimento inicial de ativo imobilizado foram reconhecidos em contrapartida ao 

Patrimônio Líquido como ajuste de primeira adoção. 

Quando da incorporação de bens obtidos a título gratuito, os mesmos são 

reconhecidos inicialmente pelo valor apresentado na nota de doação ou, quando nenhum valor ou um 

valor muito baixo é apresentado na nota de doação, pelo valor de mercado na data de recebimento. 

Nos casos de transferências de ativos entre unidades, o ativo é reconhecido inicialmente pelo valor 

contábil líquido da unidade de origem na data da transferência. 

Após o reconhecimento inicial, os ativos imobilizados de vida útil definida são 

depreciados de forma linear, em contrapartida às contas de VPD. Os bens do imobilizado de vida útil 

indefinida não são depreciados e são reduzidos ao seu valor recuperável, quando aplicável.  

O Estado de São Paulo no exercício de 2016 iniciou a implantação gradual dos 

procedimentos de reconhecimento inicial e mensuração de bens imóveis e ativos de infraestrutura, 

bem como  de custos subsequentes, revisão periódica de vida útil e valor residual, depreciação e 

redução ao valor recuperável do imobilizado, de forma a atender aos prazos estabelecidos na 

Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015. 

Para fins de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, o Estado 

desenvolveu entre 2015 e 2017 o Sistema de Administração para Almoxarifado e Bens Móveis (SAM) 

em parceria com a Prodesp, totalmente integrado ao Sistema de Administração Financeira do Estado 

(SIAFEM), de modo a promover uma gestão eficiente, eficaz e efetiva de seus bens móveis e 

estoques. O SAM é composto por dois módulos, um para gestão do almoxarifado e outro para os 

bens móveis. 

Ao longo de 2017 e 2018 o Estado implementou o módulo de Bens Móveis em alguns 

órgãos, pois sua disseminação será de forma gradual e em conformidade com o prazo estabelecido 

pela Portaria STN nº 548/2015. Paralelamente, a Contadoria em conjunto com a Escola Fazendária 

(FAZESP) iniciou o processo de capacitação dos servidores ao novo sistema. 

A análise comparativa do quadro de bens móveis referentes aos exercícios de 2018 e 

de 2017 resultou em uma redução de R$1.404.079.212. 
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    R$ 1 

Bens Móveis  31/12/2018  31/12/2017 

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas     6.897.296.219     7.006.230.231  

Veículos      6.836.746.603     6.916.090.708  

Bens Móveis em Almoxarifado      5.251.951.996    4.754.864.504  

Bens de Informática      2.834.821.848     2.650.908.254  

Móveis e Utensílios      2.411.353.640     2.297.786.820  

Armamentos         390.884.363        386.200.686  

Materiais Culturais, Educacionais e de Educação        287.983.287        280.814.267  

Bens Móveis em Andamento           19.868.839          22.922.489  

Semoventes             9.766.607           8.341.736  

Peças e Conjuntos de Reposição             6.467.259           4.622.040  

Instrumentos para Desenho            1.588.454            1.545.410  

Demais Bens Móveis      2.049.209.486     3.856.565.289  

(-) Redução a valor Recuperável Demais Bens             (308.572)                (8.134) 

(-) Depreciação Acumulada    (3.101.431.154)  (2.886.606.212) 

Total  23.896.198.876  25.300.278.088 

 

2.3.7 Intangível 

Os ativos intangíveis são mensurados inicialmente pelo seu custo de aquisição ou 

desenvolvimento. 

Quando da incorporação de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, os mesmos 

são reconhecidos inicialmente pelo valor apresentado na nota de doação ou, quando nenhum valor 

ou um valor muito baixo é apresentado na nota de doação, pelo valor de mercado na data de 

recebimento. Nos casos de transferências de ativos entre unidades, o ativo é reconhecido 

inicialmente pelo valor contábil líquido da unidade de origem na data da transferência. 

Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis de vida útil definida são 

amortizados mensalmente de forma linear em contrapartida às contas de VPD. Os ativos intangíveis 

de vida útil indefinida não são amortizados. Os ativos intangíveis são reduzidos ao seu valor 

recuperável, quando aplicável. 

O Estado de São Paulo está a implementar gradualmente os procedimentos de 

mensuração de ativos intangíveis desenvolvidos internamente, além da revisão periódica de vida útil, 

valor residual, amortização e redução ao valor recuperável dos ativos intangíveis, de forma a atender 

ao prazo estabelecido na Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015. 

2.3.8 Investimentos  

Participações Societárias 

As participações societárias em que o Estado possui influência significativa são 

reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial. 

O Estado reconhece o resultado da equivalência patrimonial como reflexo da sua 

participação no resultado patrimonial da investida. Os dividendos recebidos das investidas são 

reconhecidos como redução do valor contábil do investimento do Estado. As variações do patrimônio 
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líquido da investida sem reflexo no seu resultado contábil, tais como adiantamentos para futuro 

aumento de capital – AFAC, reavaliação de ativos imobilizados e outras são reconhecidas 

diretamente nos ativos líquidos e patrimônio líquido do Estado de forma reflexa. 

As demais participações em que o Estado não possui influência significativa são 

mensuradas pelo valor de custo histórico de aquisição e reduzidas ao seu valor recuperável, quando 

aplicável. 

Propriedades para Investimento 

As propriedades para investimento referem-se a imóveis para gerar receita de 

aluguel, valorização de capital ou ambos, e não para uso em suas atividades operacionais e/ou 

administrativas do Estado. 

A Tabela abaixo demonstra a composição e distribuição desses imóveis em 31 de 

dezembro de 2018 e de 2017: 

Propriedades para Investimento              31/12/2018     31/12/2017 

São Paulo Previdência – SPPREV 704.480.000 704.711.000 
- Terrenos 622.304.000 622.304.000 
- Prédios 73.685.000 73.916.000 
- Imóveis Transferidos por Decreto 8.491.000 8.491.000 
CIA de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo- CODASP 26.549.221 26.549.221 
- Terrenos 26.549.221 26.549.221 
Ag-Reguladora Saneamento e Energia Est. SP. - ARSESP 24.940.000 24.940.000 
- Terrenos 8.230.200 8.230.200 
- Edifícios 16.709.800 16.709.800 

Total  755.969.221 756.200.221 

 

De acordo com a Lei Complementar nº 1.010/2007, a São Paulo Previdência - 

SPPREV pode receber imóveis em seu patrimônio através das seguintes formas: 

i. Artigo 32 - O fundo a que se refere o artigo 31 desta lei complementar contará com 

recursos constituídos por: I - bens, direitos e ativos dotados pelo Estado de São Paulo; V - acervo 

patrimonial de órgãos e entidades estaduais que lhe forem transferidos por ato do Poder Executivo; 

ii. Artigo 37 - Fica o Poder Executivo autorizado a: I - transferir para a SPPREV o 

acervo patrimonial do IPESP e da CBPM, relativos às competências que lhe são atribuídas por esta 

lei complementar, de acordo com o cronograma referido no artigo 36 desta lei complementar; II - 

transferir para a SPPREV o acervo patrimonial das Secretarias de Estado e das entidades da 

Administração indireta do Estado, relativos às competências que lhe são atribuídas por esta lei 

complementar, de acordo com o cronograma referido no artigo 36 desta lei complementar. 

A primeira premissa neste tópico é que os imóveis da SPPREV são considerados 

como ativos para investimentos. No entanto, há que ressaltar, de acordo com os normativos vigentes, 

as diferenças metodológicas aplicáveis à avaliação dos imóveis, quando estes são adquiridos para 

investimentos daqueles que são incorporados como ativo imobilizado. 
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O MCASP 7ª edição ao tratar dos investimentos permanentes, disponibiliza duas 

formas de avaliação: método de equivalência patrimonial – MEP e método de custo e, já para os 

ativos imobilizados (terrenos, edifícios etc.), ao seu turno, orienta que a avaliação seja feita pelo valor 

justo (item 7.1 e subitens). A Lei Federal 4.320/1964, no seu art. 106, § 3º também permite a 

reavaliação dos bens imóveis. 

A segunda premissa é que até a presente data todos os imóveis da SPPREV foram 

adquiridos sem custo direto para esta autarquia previdenciária e dada essa particularidade, esses 

ativos foram registrados esses segundo as regras do valor justo com sua sequente reavaliação. 

No entanto, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo -TCE/SP quando da 

prestação de contas do Governo do Estado de São Paulo entendeu que o ativos para investimentos 

não deveriam ser reavaliados anualmente, sob pena de afronta ao MCASP. 

Face a essa manifestação do TCE/SP, a SPPREV conjuntamente com a Contadoria 

Geral do Estado – CGE decidiram que a partir de 2017, os imóveis para investimento que venham a 

ser transferidos a esta autarquia previdenciária darão entrada pelo valor justo sem, no entanto, 

ocorrer reavaliações posteriores (ressalvado fato relevante). 

 Não registramos as atualizações no exercício referente aos imóveis 

transferidos pelos seguintes Decretos: 

- Decreto nº 57.181, de 29/07/2011 

- Decreto nº 61.122, de 10/02/2015 

- Decreto nº 62.056, de 24/06/2016 

 Registramos o valor de inscrições referente aos imóveis transferidos pelo 

Decreto nº 62.735, de 28/07/2017; 

Os demais imóveis são referentes à Cia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo  - 

CODASP e à  Agência Reguladora Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP. 

2.3.9 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar  

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar são reconhecidas 

quando da liquidação orçamentária da execução da despesa, permanecendo registradas no passivo 

até sua baixa pelo pagamento. 

O Estado de São Paulo está a implementar gradualmente o procedimento de 

mensuração de obrigações pelo regime de competência de forma a atender aos prazos estabelecidos 

na Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015. 
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2.3.10 Fornecedores e Contas a Pagar  

As obrigações com fornecedores e contas a pagar são reconhecidas quando da 

liquidação orçamentária da execução da despesa, permanecendo registradas no passivo até sua 

baixa pelo pagamento. 

O Estado de São Paulo está a implementar gradualmente o procedimento de 

mensuração de obrigações de acordo com o regime de competência de forma a atender ao prazo 

estabelecido na Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015. 

2.3.11 Empréstimos e Financiamentos  

O reconhecimento inicial das obrigações com empréstimos e financiamentos é 

realizado quando do recebimento dos recursos relacionados às operações. 

Após o reconhecimento inicial, as operações são mensuradas pelo custo amortizado, 

sendo as operações prefixadas ajustadas ao valor presente e as operações pós-fixadas atualizadas 

de forma a reconhecer os juros, as variações cambiais e os demais encargos pelo regime de 

competência, em contrapartida a uma variação patrimonial. 

O valor dos empréstimos e financiamentos cuja expectativa de liquidação ocorra em 

até doze meses da data-base de elaboração das demonstrações contábeis é registrado no Passivo 

Circulante. Caso a expectativa de liquidação seja superior a doze meses, o valor é registrado no 

Passivo Não Circulante.  

2.3.12 Provisões, Ativos e Passivos Contingentes 

Provisões 

No que tange às provisões, estas são inicialmente reconhecidas quando da existência 

dos três requisitos a seguir: 

 O Estado tem alguma obrigação resultante de eventos passados;  

 Há a possibilidade de mensurar de forma confiável o valor da obrigação; e  

 É provável que haja uma saída de recursos para a extinção da obrigação.  

O reconhecimento inicial é realizado mediante o seu registro em uma conta de 

passivo em contrapartida ao uma de VPD. Após o reconhecimento inicial, qualquer alteração no valor 

da provisão é registrada em contrapartida a uma variação patrimonial. 

O valor das provisões cuja expectativa de liquidação ocorra em até doze meses da 

data-base de elaboração das demonstrações contábeis é registrado no Passivo Circulante. Caso a 

expectativa de liquidação seja superior a doze meses, o valor é registrado no Passivo Não Circulante.  

Ativos Contingentes 

Quanto aos ativos contingentes, são ativos possíveis resultantes de eventos 

passados e cuja existência são confirmados pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros 
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incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade. Os ativos contingentes são registrados 

em contas contábeis de natureza de controle, respectivamente nas classes 7 e 8. 

2.3.12.3 Passivos Contingentes 

Passivo contingente é: 

a. Uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será 

confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão 

totalmente sob o controle da entidade; ou 

b. Uma obrigação presente resultante de eventos passados, mas que não é 

reconhecida porque: 

 É improvável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou 

potencial de serviços seja exigida para a extinção da obrigação; ou 

 Não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

No exercício de 2017, o Estado de São Paulo reconheceu os passivos contingentes 

decorrentes dos contratos de Parcerias Público Privadas – PPPs, cujo valor totalizou em R$ 

191.044.921, o qual teve seu valor atualizado no exercício de 2018 para R$ 349.565.995.  

O Estado de São Paulo está a implementar gradualmente os procedimentos de 

reconhecimento e mensuração das provisões, ativos e passivos contingentes aos seus demais 

direitos e obrigações, de forma a atender aos prazos estabelecidos na Portaria STN nº 548, de 24 de 

setembro de 2015. 

2.3.13 Passivo Atuarial do Regime Próprio de Previdência  

O Estado de São Paulo oferece benefícios pós-emprego aos seus servidores através 

de plano de previdência de benefício definido (Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), aos 

admitidos até a criação da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo (SP-

PREVCOM). 

Nos planos de benefício definido, os riscos atuariais e dos investimentos recaem 

parcial ou integralmente para o Estado. Além da contabilização dos custos de tais planos, é 

necessária a mensuração das obrigações atuariais, podendo gerar o registro de um passivo quando o 

montante das obrigações atuariais ultrapassar o valor dos ativos do plano de benefícios. 

A apuração do passivo atuarial do Estado é realizada mediante: 

 O cálculo do valor presente das obrigações por benefício definido; 

 A mensuração do valor justo dos ativos do plano; e 

 A determinação das diferenças atuariais. 

O valor do passivo atuarial corresponde à diferença positiva entre o valor presente da 

obrigação por benefício definido e o valor justo dos ativos do plano.  
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O Estado de São Paulo contribui também para o Regime Próprio de Previdência 

Complementar - SP- PREVCOM – criado pela Lei nº 14.653, de 22 de dezembro de 2011, 

classificado como plano de contribuição definida, aos servidores titulares de cargos efetivos que 

entraram em exercício no serviço público a partir de 21 de janeiro de 2013. Nesse caso, não é 

aplicável o reconhecimento de um passivo, tendo em vista que uma VPD é reconhecida em 

contrapartida das contribuições patronais pagas durante o período, cujo valor é baseado nas 

contribuições efetuadas pelos servidores. 

Em 2017 e 2018 o Estado ajustou o seu passivo atuarial, que foi reconhecido em 

2016. 

2.3.14 Demais Obrigações 

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos 

subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, segregados de acordo 

com o seu vencimento, em curto e longo prazo. . 

O reconhecimento inicial dos precatórios é realizado em contrapartida a uma VPD. 

Após o reconhecimento inicial, os precatórios são atualizados pelo regime de competência com base 

em índices de atualização estabelecidos pelo Tribunal de Justiça. 

2.3.15 Adoção de Novas Práticas Contábeis 

Em 2018, a Contadoria Geral do Estado focou seus esforços: 

 

 na adequação do Balancete Mensal do SIAFEM ao padrão da Matriz de Saldos 

Contábeis (MSC), estrutura utilizada para o envio de informações ao Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI); 

 na implementação do novo ementário de Receitas, o qual estabelece uma nova 

estrutura padronizada de codificação da classificação por natureza de receita orçamentária aos entes 

federativos;  

 na disseminação do Sistema de Patrimônio Mobiliário e de Estoque do Estado 

(SAM), sistema oficial do Estado para gestão de bens móveis e estoque, instituído pelo Decreto nº 

63.616, de 31 de julho de 2018, e regulamentado pelas Instruções da CGE de nºs 003 e 004/2018, 

que estabeleceram regras e prazos para adequação dos órgãos e entidades do Estado, que 

propiciará gestão contábil, orçamentária, patrimonial e financeira eficiente e eficaz dos bens móveis e 

estoques. 

 na atualização do Contabiliza SP, um sistema integrado que consolida os principais 

sistemas corporativos do Estado numa única plataforma.  

 na atualização da Provisão Matemática Previdenciária que resultou num acréscimo 

de R$ 107.428..406.732 e estoque de  R$ 839.031.889.732 em 31/12/2018. 

 na atualização dos ativos e passivos dos contratos de Parceria Público-

Privada(PPP), que resultaram num estoque de R$ 3.948.384.220 em ativos e R$ 924.755.671 em 

passivos.  A redução no valor total de passivos foi em decorrência da reclassificação parcial do seu 
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valor, o qual corresponde a contraprestações futuras referentes a prestação de serviços futuros, que 

de acordo com as novas normas, devem ser contabilizadas em contas de controle, nas classes 7 e 8, 

como atos potenciais passivos 

 

Mensuração e reconhecimento inicial de bens imóveis 

Em 2016 o Estado de São Paulo desenvolveu, com o apoio de consultoria externa, 

metodologias de mensuração para o reconhecimento inicial de imóveis não reconhecidos 

anteriormente ou reconhecidos com valor irrisório no balanço patrimonial. As metodologias foram 

desenvolvidas em consonância com a NBC TSP Estrutura Conceitual para a Elaboração e 

Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, conforme 

procedimentos descritos no item 2.3.6, e foram aplicadas na mensuração de alguns bens 

considerados significativos. A aplicação das metodologias de mensuração foi estendida aos bens 

imóveis reconhecidos no exercício de 2017 e o será para os demais que serão reconhecidos nos 

próximos anos, dentro dos prazos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/15. 

As metodologias de mensuração foram desenvolvidas de acordo com a natureza dos 

imóveis do Estado. Nesse sentido, para se determinar as metodologias adequadas, foram 

consideradas as seguintes características dos imóveis:  

 Imóveis de natureza não especializada: representados por imóveis que não 

possuem mercado limitado, uma vez que são utilizados em atividades administrativas e operacionais 

do Estado e não demandariam adaptações significativas para viabilizar sua comercialização. 

Exemplos de imóveis desta natureza são os prédios administrativos, andares administrativos e 

escritórios, residências, terrenos, galpões, depósitos e fazendas; e 

 Imóveis de natureza especializada: representados por imóveis que possuem 

mercado limitado por possuírem padrões específicos de construção ou utilização na prestação de 

serviço público. Estes imóveis foram agregados em grupos de natureza similar e, conforme a 

característica de uso aplicável, foi selecionada a metodologia de avaliação que melhor reflete o 

potencial de serviço dos ativos. São exemplos destes imóveis de natureza especializada as escolas, 

hospitais, penitenciárias, batalhões de bombeiros, aeroportos e rodovias. 

Os critérios para definição da metodologia de mensuração dos bens imóveis 

observaram as características qualitativas para elaboração das Demonstrações Contábeis Aplicadas 

ao Setor Público - DCASP, apresentadas na NBC TSP Estrutura Conceitual (relevância, 

representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade), e 

suas restrições (materialidade e custo-benefício). Dessa maneira, se o custo de obtenção de 

determinadas informações para avaliação dos bens imóveis é superior ao seu benefício em termos de 

representatividade, adotou-se procedimentos simplificados e alternativos na mensuração do valor de 

tais ativos. 

Para os imóveis de natureza especializada, devido às características específicas de 

suas construções, foi utilizada a metodologia do custo de reposição depreciado, cuja determinação 
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reflete a capacidade ociosa do imóvel em relação a real necessidade de potencial de serviço 

(obsolescência econômica). Assim, a metodologia de custo de reposição depreciado demandou a 

identificação e o levantamento das seguintes informações relacionadas às características e ao uso 

dos bens imóveis: 

 Classificação dos imóveis por natureza (ex.: escolas, hospitais, etc.); 

 Dados de edificação e terrenos (m
2
 de terrenos e área construída); 

 Tipos de padrão construtivo; 

 Idade dos imóveis; 

 Estado de conservação de cada imóvel; 

 Capacidade total de prestação de serviço; 

 Capacidade de prestação de serviço efetivamente utilizada; e 

 Custo de construção de um novo ativo. 

Com relação aos imóveis de natureza não especializada, foi utilizada a metodologia 

de mercado para a mensuração de seus valores contábeis para fins de reconhecimento inicial, tendo 

como referência principal informações geradas por transações de mercado envolvendo ativos 

idênticos ou de natureza similar. Nos casos em que o bem imóvel não tenha preço de mercado 

identificável, a abordagem de mercado foi substituída pela metodologia do custo de reposição 

depreciado. 

No caso dos imóveis especializados, as mensurações foram realizadas para ativos 

selecionados com o intuito de abranger os padrões construtivos identificados por natureza de imóvel 

e, a partir daí, a metodologia foi aplicada aos demais imóveis que, de maneira geral, possuem os 

mesmos padrões construtivos. O critério de seleção para mensuração de imóveis de natureza 

especializada diferiu apenas para as Rodovias estaduais, já que foram selecionadas para 

mensuração apenas as rodovias não concedidas. As rodovias concedidas, por possuírem padrões 

construtivos que podem divergir significativamente do padrão das rodovias não concedidas, ainda 

estão sendo mensuradas e sua divulgação ocorrerá nos exercícios subsequentes. Espera-se uma 

variação patrimonial relevante em decorrência do reconhecimento dos demais bens imóveis de 

natureza especializada em exercícios subsequentes.    

Os imóveis de natureza não especializada que tiveram seus valores mensurados 

nesta etapa foram selecionados tendo como base a relevância, verificada através de informações 

contidas no Sistema de Gerenciamento de Imóveis – SGI ou fornecidas pelos órgãos da 

Administração Direta e Indireta do Estado de São Paulo. Pelos critérios definidos, foram identificados 

491 imóveis individualmente relevantes, que representam, aproximadamente, 99% das áreas totais 

dos terrenos do Estado e 88% das áreas construídas cadastradas no referido sistema de controle 

patrimonial. Desses 491 imóveis, 203 foram mensurados na primeira etapa de mensuração e os 
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demais serão mensurados nos exercícios subsequentes. Espera-se uma variação patrimonial 

significativa em decorrência do reconhecimento de tais ativos em exercícios subsequentes. 

Em 2016, os imóveis mensurados através da aplicação das metodologias descritas 

foram reconhecidos, registrados no Balanço e totalizaram o valor de R$ 54.609.569.573, cujo detalhe 

é apresentado a seguir. 

  
R$ 1 

Tipo de Ativo 

 

Valor 

Imóveis não especializados 
 

7.379.737.901 

   

Imóveis especializados 
  Aeroportos 
 

1.192.577.361 

Escolas 
 

230.569.778 

Unidades prisionais 
 

518.410.382 

Centros da Fundação Casa 
 

296.549.284 

Batalhões de bombeiros 
 

131.578.981 

Unidades de saúde 
 

965.728.116 

Rodovias 
 

43.894.417.770 

Total 
 

54.609.569.573 

 

Os imóveis que integraram os valores apresentados acima se referem a primeira 

etapa do reconhecimento inicial no balanço patrimonial do Estado de São Paulo, cujo trabalho teve  

continuidade no ano de 2017 e o será nos próximos anos, em atendimento aos prazos estabelecidos 

pela Portaria STN nº 548/15. 

O Estado deu continuidade ao processo iniciado em 2016, de reconhecimento dos 

outros imóveis do Estado em 2017 e 2018 (Adições) e ajustou a rubrica dos imóveis reconhecidos em 

2016, em decorrência dos processos de baixas, transferência e depreciação. 

A análise dos quadros seguintes demonstra que o confronto das adições com as 

subtrações resultou num saldo positivo em imóveis de R$ 4.284.644.842 entre os exercícios de 2018 

e 2017. O Estado prosseguirá com o processo de reconhecimento de seus imóveis, de modo a 

cumprir o prazo limite estabelecido pela Portaria da STN nº 548/2015, a evidenciação plena até 2019. 
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    R$ 1 
    31/12/2018 

Descrição Saldo Inicial Adições 
    Baixas e 
Transferências 

      Total 

Estradas 43.894.417.770 - - 43.894.417.770 
Terrenos 24.326.853.433 14.591.729.363 (14.361.641.239) 24.556.941.557 
Edifícios 9.932.406.863 6.305.697.196 (5.687.607.806) 10.550.496.253 
Bens Imóveis em 
Andamento 

2.926.017.929 38.115.888 (152.944.222) 2.811.189.595 

Instalações para 
Infraestrutura 

2.053.779.725 646.684.230 (104.061) 2.700.359.895 

Outros Bens de uso 
Especial 

1.737.969.058 1.365.586.818 (780.537.953) 2.323.017.924 

Reforma, Benfeitoria ou 
Melhoria 

807.839.043 3.278.899 (42.754) 811.075.188 

Presídios e Delegacias 4.093.947.377 3.503.707.800 (3.503.707.800) 4.093.947.377 
Hospitais e Unidades de 
Saúde 

553.478.434 115.682.173 (115.682.173) 553.478.434 

Fazendas, Parques e 
Reservas 

428.839.747 1.597.159 (35.489) 430.401.416 

Prédios 299.743.246 74.435.329 (84.548.831) 289.629.744 
Aquartelamentos 8.260.397.267 8.074.810.800 (8.074.810.800) 8.260.397.267 
Imóveis de uso Educacional 1.662.113.447 1.594.355.898 (1.594.355.898) 1.662.113.447 
Benfeitorias em 
Propriedades de Terceiros 

59.868.013 3.024.131 (3.561.296) 59.330.848 

Estudos e Projetos 41.565.800 18.060.100 (18.060.100) 41.565.800 
Laboratórios e 
Observatórios 

390.646.000 375.874.700 (375.874.700) 390.646.000 

Imóveis Comerciais 10.292.800 - - 10.292.800 
Imóveis de uso Recreativo 21.980.000 13.697.400 (13.697.400) 21.980.000 
Obras em Andamento 20.613.428.740 5.637.480.030 (2.448.515.418) 23.802.393.352 

Total 122.115.584.694 42.363.817.916 (37.215.727.940) 127.263.674.667 

     
Depreciação/Amortização     

Bens Imóveis     Saldo Inicial       Adições             Baixas      Total 

Bens de Uso Especiais (1.354.031.560) (748.364.021) 807.320 (2.101.588.261) 
Instalações (955.776.988) (101.866.540) 128.243 (1.057.515.284) 
Demais Bens (215.310.690) (23.647.761) 11.622.844 (227.335.607) 
Amortização Acumulada (3.980.957) (2.216.906) 91.686 (6.106.177) 

Total (2.529.100.196) (876.095.229) 12.650.094 (3.392.545.329) 

     

Total Geral 119.586.484.499 41.487.722.687 (37.203.077.847) 123.871.129.340 

 

Reconhecimento do passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social 

dos servidores do Estado de São Paulo (RPPS) 

O Estado de São Paulo avaliou e reconheceu o seu passivo atuarial no exercício de 

2016, baseado nos cálculos realizados por atuário independente contratado pela SPPREV, entidade 

gestora do RPPS. O reconhecimento se deu em atendimento à Portaria STN nº 634/13 e à Portaria 

MPS nº 509/2013, conjugado ao prazo estabelecido pela Portaria STN n
o
 548/2015, e os 

apontamentos contidos nos relatórios técnicos do Processo TC 3554/026/15 sobre os demonstrativos 

contábeis do exercício de 2015. 
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O registro do passivo atuarial gerouem 2016 um efeito negativo no patrimônio líquido 

do Estado de R$ 658.129.347.636 naquele exercício. As características do RPPS do Estado de São 

Paulo e as premissas utilizadas no cálculo atuarial encontram-se descritas no item 5.1.13. 

Em razão do reconhecimento desse passivo, o Estado de São Paulo passou a 

apresentar situação contábil de patrimônio líquido negativo. No entanto, esse impacto poderá ser 

minimizado  quando do pleno reconhecimento de todos os bens e direitos do Estado, como os ativos 

de infraestrutura, os créditos a receber pelo regime de competência, entre outros.  

Em 2017, o Estado realizou o ajuste do Passivo Atuarial (Provisão Matemática) do 

Regime Próprio de Previdência Social do Estado de São Paulo (RPPS/SP), que resultou num 

montante de R$ 73.474.135.362 e num estoque de R$ 731.603.483.000 de Provisão Matemática 

Previdenciária. 

A atualização em 2018 foi realizada com base no Relatório de Avaliação Atuarial 

(RAA) elaborado anualmente por atuário, e que resultou num acréscimo de R$ 107.428.406.732  e 

num estoque de Passivo Atuarial no valor de R$ 839.031.889.732 em 31/12/2018. 

A atualização realizada pelo atuário foi processada com base nos “Cadastros de 

Servidores”, fornecidos pela São Paulo Previdência (SPPREV), cujas datas-bases, corresponderam a 

agosto/2018, exceto da Assembleia Legislativa (ALESP), que se baseou em junho/2018 e os dados 

da UNESP, Ministério Público e Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Militar que foram os de 

setembro/2018.  

De acordo com a alínea “b” do inciso I do parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria do 

Ministério da Fazenda MF de nº 464, de 19 de novembro de 2018, para elaboração do relatório de 

conciliação atuarial, deve ser utilizada base cadastral com dados atualizados de todos os 

beneficiários que trata o art. 38, posicionada até 120 (cento e vinte) dias da data focal da avaliação 

atuarial realizada. 
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3.  BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  

3.A CONSOLIDADO 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

CONSOLIDADO 

       
 
 

 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
NOTA PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO 

ATUALIZADA

RECEITAS 

REALIZADAS
SALDO

RECEITAS CORRENTES (I) 3.1.2.1.1 229.290.187.926 229.290.187.915 236.290.684.146 7.000.496.231

RECEITA TRIBUTÁRIA 3.1.2.1.1.1 157.941.089.661 157.941.089.658 160.083.402.170 2.142.312.512

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.1.2.1.1.2 31.517.309.842 31.517.309.839 34.468.259.255 2.950.949.416

RECEITA PATRIMONIAL 3.1.2.1.1.3 6.800.768.074 6.800.768.000 5.799.231.280          (1.001.536.720)

RECEITA AGROPECUÁRIA 3.1.2.1.1.4 16.425.571 16.425.571 21.186.335 4.760.764

RECEITA INDUSTRIAL 3.1.2.1.1.4 99.796.192 99.796.192 93.680.355                 (6.115.837)

RECEITA DE SERVIÇOS 3.1.2.1.1.4 4.986.254.475 4.986.254.474 4.754.153.802             (232.100.672)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.1.2.1.1.5 19.862.966.311 19.862.966.349 21.840.957.768 1.977.991.419

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.1.2.1.1.6 8.065.577.800 8.065.577.832 9.229.813.181 1.164.235.349

RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.1.2.1.2 16.635.652.778 16.635.652.795 6.651.138.022          (9.984.514.773)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.703.073.712 7.703.073.712 2.898.266.910          (4.804.806.802)

ALIENAÇÃO DE BENS 6.292.004.660 6.292.004.661 1.696.778.194          (4.595.226.467)

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.304.220 2.304.220 5.304.700 3.000.480

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.169.139.250 1.169.139.266 430.777.475             (738.361.791)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.469.130.936 1.469.130.936 1.620.010.743 150.879.807

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) 0 0 0 0

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III) 245.925.840.704 245.925.840.710 242.941.822.168          (2.984.018.542)

Operações de Crédito/Refinanciamento (V) 0 0 0 0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) 245.925.840.704 245.925.840.710 242.941.822.168          (2.984.018.542)

DÉFICIT (VII) 0 0 0 0

TOTAL (VIII)= (VI + VII) 245.925.840.704 245.925.840.710 242.941.822.168          (2.984.018.542)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS 

PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0 2.427.671.123 2.082.475.451 0

Superávit Financeiro 0,00 0 2.427.671.123 2.082.475.451 0
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO             

ATUALIZADA

DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS

SALDO DA 

DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES (IX) 221.212.275.215 227.229.363.630 223.388.664.583 221.666.365.170 209.788.012.930 3.840.699.047

Pessoal E Encargos Sociais 114.654.058.051 118.234.685.915 116.626.628.879 116.626.628.879 108.357.565.596 1.608.057.036

Juros E Encargos Da Dívida 11.522.364.898 11.266.791.746 11.261.440.152 11.261.440.152 11.261.440.152 5.351.594

Outras Despesas Correntes 95.035.852.266 97.727.885.969 95.500.595.552 93.778.296.139 90.169.007.181 2.227.290.417

DESPESAS DE CAPITAL (X) 24.667.065.489 26.663.040.100 18.648.628.960 17.754.596.608 15.248.325.850 8.014.411.140

Investimentos 12.729.749.936 14.823.402.752 9.014.951.497 8.193.488.095 5.885.219.361 5.808.451.255

Inversões Financeiras 5.762.567.694 5.605.033.595 3.406.164.119 3.333.595.171 3.135.593.147 2.198.869.476

Amortização Da Dívida 6.174.747.859 6.234.603.753 6.227.513.343 6.227.513.343 6.227.513.343 7.090.410

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 46.500.000 0 0 0 0 0

RESERVA DO RPPS (XII) 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 245.925.840.704 253.892.403.730 242.037.293.542 239.420.961.779 225.036.338.780 11.855.110.188

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV) 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 245.925.840.704 253.892.403.730 242.037.293.542 239.420.961.779 225.036.338.780 11.855.110.188

SUPERÁVIT (XVI) 0 0 904.528.625 0 0 0

TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 245.925.840.704 253.892.403.730 242.941.822.168 239.420.961.779 225.036.338.780 10.950.581.562

EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES

EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2017
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 119.746.754 1.511.890.757 1.181.180.819 1.175.459.763 231.831.846 224.345.902

Pessoal e Encargos Sociais 0 0 0 0 0 0

Outras Despesas Correntes 119.746.754 1.511.890.757 1.181.180.819 1.175.459.763 231.831.846 224.345.902

DESPESAS DE CAPITAL 222.335.756 2.265.547.173 1.827.988.165 1.823.104.672 480.408.265 184.369.992

Investimentos 220.549.290 1.848.107.395 1.411.001.851 1.406.118.358 479.032.233 183.506.094

Inversões Financeiras 1.786.466 417.439.778 416.986.314 416.986.314 1.376.032 863.898

TOTAL 342.082.510 3.777.437.930 3.009.168.984 2.998.564.435 712.240.111 408.715.894

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CONSOLIDADO

INSCRITOS
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EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES

EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2017
PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 167.459.035 11.500.149.766 10.307.162.898 729.697.649 630.748.254

Pessoal e Encargos Sociais 9.841.090 7.837.487.736 6.854.592.795 485.525.554 507.210.477

Juros e Encargos da Dívida 0 86.286.337 86.286.337 0 0

Outras Despesas Correntes 157.617.945 3.576.375.693 3.366.283.766 244.172.094 123.537.777

DESPESAS DE CAPITAL 512.782.880 2.795.193.094 2.320.399.567 890.261.408 97.314.999

Investimentos 504.652.227 2.114.405.008 1.737.067.592 791.718.021 90.271.622

Inversões Financeiras 8.130.653 587.917.467 490.461.356 98.543.387 7.043.378

Amortização da Dívida 0 92.870.619 92.870.619 0 0

TOTAL 680.241.915 14.295.342.860 12.627.562.464 1.619.959.057 728.063.254

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CONSOLIDADO

INSCRITOS
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3.B ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 

       
 
 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO 

ATUALIZADA

RECEITAS 

REALIZADAS
SALDO

RECEITAS CORRENTES (I) 187.150.354.056 187.150.354.053 191.667.699.461 4.517.345.408

RECEITA TRIBUTÁRIA 157.729.944.771 157.729.944.776 159.922.034.563 2.192.089.787

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 43.600.010 43.600.007 1.524.613.815 1.481.013.808

RECEITA PATRIMONIAL 5.258.829.723 5.258.829.679 4.591.004.284             (667.825.395)

RECEITA AGROPECUÁRIA 7.985.221 7.985.221 12.433.596                   4.448.375 

RECEITA INDUSTRIAL 4.615.322 4.615.322 6.833.537                   2.218.215 

RECEITA DE SERVIÇOS 868.081.916 868.081.920 703.428.467             (164.653.453)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.668.733.693 17.668.733.717 18.814.373.297            1.145.639.580 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.568.563.400 5.568.563.411 6.092.977.901               524.414.490 

RECEITAS DE CAPITAL (II) 13.736.628.301 13.736.628.304 5.368.275.177          (8.368.353.127)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.703.073.712 7.703.073.712 2.898.266.910          (4.804.806.802)

ALIENAÇÃO DE BENS 5.360.000.450 5.360.000.451 1.524.288.733          (3.835.711.718)

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.540.100 1.540.100 1.535.890                        (4.210)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 568.062.346 568.062.348 272.490.559             (295.571.789)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 103.951.693 103.951.693 671.693.086               567.741.393 

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) 0 0 0 0

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III) 200.886.982.357 200.886.982.357 197.035.974.637          (3.851.007.720)

Operações de Crédito/Refinanciamento (V) 0 0 0 0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) 200.886.982.357 200.886.982.357 197.035.974.637          (3.851.007.720)

DÉFICIT (VII) 0 0 0 0

TOTAL (VIII)= (VI + VII) 200.886.982.357 200.886.982.357 197.035.974.637          (3.851.007.720)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS 

PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0 795.414.221 739.651.012 0

Superávit Financeiro 0 795.414.221 739.651.012 0
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CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA

DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS

SALDO DA 

DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES (IX) 159.891.365.306 162.195.014.009 160.266.441.425 159.145.525.133 151.637.367.438 1.928.572.584

Pessoal E Encargos Sociais 65.526.103.914 66.435.932.226 65.879.846.972 65.879.846.972 61.021.046.205 556.085.254

Juros E Encargos Da Dívida 11.511.093.156 11.255.411.033 11.250.059.439 11.250.059.439 11.250.059.439 5.351.594

Outras Despesas Correntes 82.854.168.236 84.503.670.750 83.136.535.013 82.015.618.722 79.366.261.794 1.367.135.737

DESPESAS DE CAPITAL (X) 16.805.715.154 18.253.079.699 14.698.792.657 14.213.522.834 11.958.487.145 3.554.287.042

Investimentos 5.028.777.222 6.631.513.355 5.197.626.980 4.784.926.106 2.727.892.441 1.433.886.375

Inversões Financeiras 5.684.105.173 5.475.033.585 3.361.723.328 3.289.154.379 3.091.152.355 2.113.310.257

Amortização Da Dívida 6.092.832.759 6.146.532.759 6.139.442.349 6.139.442.349 6.139.442.349 7.090.410

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 46.500.000 0 0 0 0 0

RESERVA DO RPPS (XII) 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 176.743.580.460 180.448.093.708 174.965.234.082 173.359.047.968 163.595.854.583 5.482.859.626

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV) 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 176.743.580.460 180.448.093.708 174.965.234.082 173.359.047.968 163.595.854.583 5.482.859.626

SUPERÁVIT (XVI) 0 0 22.070.740.556 0 0 0

TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 176.743.580.460 180.448.093.708 197.035.974.637 173.359.047.968 163.595.854.583        (16.587.880.929)

EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES

EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2017
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 99.619.225 1.109.531.674 908.074.576 902.710.862 202.290.734 104.149.304

Outras Despesas Correntes 99.619.225 1.109.531.674 908.074.576 902.710.862 202.290.734 104.149.304

DESPESAS DE CAPITAL 188.489.831 1.392.466.588 1.140.467.756 1.138.287.621 296.863.247 145.805.551

Investimentos 186.703.365 975.026.810 723.481.442 721.301.308 295.487.215 144.941.653

Inversões Financeiras 1.786.466 417.439.778 416.986.314 416.986.314 1.376.032 863.898

TOTAL 288.109.056 2.501.998.263 2.048.542.332 2.040.998.484 499.153.980 249.954.855

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

ADMINISTRACAO DIRETA

INSCRITOS
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CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

GILBERTO SOUZA MATOS 

Contador Geral do Estado 

CRC nº 1SP 190.721/0-8 

 

 

 

 

 

 

 

EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES

EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2017
PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 131.234.357 7.274.148.442 6.242.412.822 557.142.123 605.827.854

Pessoal e Encargos Sociais 9.749.638 4.635.594.716 3.687.290.928 450.842.948 507.210.477

Juros e Encargos da Dívida 0 86.286.337 86.286.337 0 0

Outras Despesas Correntes 121.484.719 2.552.267.389 2.468.835.556 106.299.175 98.617.377

DESPESAS DE CAPITAL 471.233.684 2.472.800.783 2.078.900.700 796.627.056 68.506.711

Investimentos 463.103.030 1.792.012.697 1.495.568.725 698.083.669 61.463.334

Inversões Financeiras 8.130.653 587.917.467 490.461.356 98.543.387 7.043.378

Amortização da Dívida 0 92.870.619 92.870.619 0 0

TOTAL 602.468.040 9.746.949.225 8.321.313.522 1.353.769.179 674.334.565

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ADMINISTRACAO DIRETA

INSCRITOS
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3.C ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 

 

 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

 

 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO 

ATUALIZADA

RECEITAS 

REALIZADAS
SALDO

RECEITAS CORRENTES (I) 42.139.833.870 42.139.833.862 44.622.984.685 2.483.150.823

RECEITA TRIBUTÁRIA 211.144.890 211.144.882 161.367.606               (49.777.276)

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 31.473.709.832 31.473.709.832 32.943.645.439            1.469.935.607 

RECEITA PATRIMONIAL 1.541.938.351 1.541.938.321 1.208.226.996             (333.711.325)

RECEITA AGROPECUÁRIA 8.440.350 8.440.350 8.752.740                      312.390 

RECEITA INDUSTRIAL 95.180.870 95.180.870 86.846.818                 (8.334.052)

RECEITA DE SERVIÇOS 4.118.172.559 4.118.172.554 4.050.725.335               (67.447.219)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.194.232.618 2.194.232.632 3.026.584.471               832.351.839 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.497.014.400 2.497.014.421 3.136.835.279               639.820.858 

RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.899.024.477 2.899.024.491 1.282.862.845          (1.616.161.646)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 0 0                               -   

ALIENAÇÃO DE BENS 932.004.210 932.004.210 172.489.461             (759.514.749)

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 764.120 764.120 3.768.810                   3.004.690 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 601.076.904 601.076.918 158.286.917             (442.790.001)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.365.179.243 1.365.179.243 948.317.657             (416.861.586)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) 0 0 0 0

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III) 45.038.858.347 45.038.858.353 45.905.847.531               866.989.178 

Operações de Crédito/Refinanciamento (V) 0 0 0 0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) 45.038.858.347 45.038.858.353 45.905.847.531               866.989.178 

DÉFICIT (VII) 0 0 21.166.211.930 0

TOTAL (VIII)= (VI + VII) 45.038.858.347 45.038.858.353 67.072.059.461          22.033.201.108 

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS 

PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0 1.632.256.902 1.342.824.439 0

Superávit Financeiro 0 1.632.256.902 1.342.824.439 0
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CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA

DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

LIQUIDADAS
DESPESAS PAGAS

SALDO DA 

DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES (IX) 61.320.909.909 65.034.349.621 63.122.223.158 62.520.840.037 58.150.645.492 1.912.126.463

Pessoal E Encargos Sociais 49.127.954.137 51.798.753.689 50.746.781.907 50.746.781.907 47.336.519.391 1.051.971.782

Juros E Encargos Da Dívida 11.271.742 11.380.713 11.380.712 11.380.712 11.380.712 1

Outras Despesas Correntes 12.181.684.030 13.224.215.219 12.364.060.538 11.762.677.418 10.802.745.388 860.154.681

DESPESAS DE CAPITAL (X) 7.861.350.335 8.409.960.401 3.949.836.303 3.541.073.774 3.289.838.705 4.460.124.098

Investimentos 7.700.972.714 8.191.889.397 3.817.324.518 3.408.561.989 3.157.326.920 4.374.564.879

Inversões Financeiras 78.462.521 130.000.010 44.440.791 44.440.791 44.440.791 85.559.219

Amortização Da Dívida 81.915.100 88.070.994 88.070.994 88.070.994 88.070.994 0

RESERVA DO RPPS (XII) 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 69.182.260.244 73.444.310.022 67.072.059.461 66.061.913.811 61.440.484.196 6.372.250.561

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV) 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 69.182.260.244 73.444.310.022 67.072.059.461 66.061.913.811 61.440.484.196 6.372.250.561

SUPERÁVIT (XVI) 0 0 0 0 0 0

TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 69.182.260.244 73.444.310.022 67.072.059.461 66.061.913.811 61.440.484.196 6.372.250.561

NOME
EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES

EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2017
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 20.127.528 402.359.083 273.106.243 272.748.901 29.541.112 120.196.598

Pessoal e Encargos Sociais 0 0 0 0 0 0

Outras Despesas Correntes 20.127.528 402.359.083 273.106.243 272.748.901 29.541.112 120.196.598

DESPESAS DE CAPITAL 33.845.926 873.080.585 687.520.409 684.817.050 183.545.019 38.564.441

Investimentos 33.845.926 873.080.585 687.520.409 684.817.050 183.545.019 38.564.441

TOTAL 53.973.454 1.275.439.668 960.626.652 957.565.951 213.086.131 158.761.039

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

ADMINISTRACAO INDIRETA

INSCRITOS
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CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

 

EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES

EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2017
PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 36.224.679 4.226.001.324 4.064.750.076 172.555.526 24.920.401

Pessoal e Encargos Sociais 91.453 3.201.893.020 3.167.301.866 34.682.606 0

Outras Despesas Correntes 36.133.226 1.024.108.304 897.448.210 137.872.919 24.920.401

DESPESAS DE CAPITAL 41.549.196 322.392.311 241.498.867 93.634.352 28.808.288

Investimentos 41.549.196 322.392.311 241.498.867 93.634.352 28.808.288

TOTAL 77.773.875 4.548.393.634 4.306.248.943 266.189.878 53.728.689

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ADMINISTRACAO INDIRETA

INSCRITOS
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3.1 NOTAS EXPLICATIVAS 

3.1.1 Orçamento do Estado para o Exercício de 2018 

O Orçamento do Estado para o exercício de 2018, aprovado pela Lei n.º 16.646, de 11 

de janeiro de 2018, elaborado segundo os preceitos técnico-formais estabelecidos na Lei Federal n.º 

4.320, de 17 de março de 1964, com as diretrizes fixadas pela Lei Complementar n.º 101, de 04 de 

maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, e de normas posteriores regulamentadoras da matéria, orçou a receita e fixou a 

despesa em iguais montantes de R$ 216.911.387.415 (duzentos e dezesseis bilhões, novecentos e 

onze milhões, trezentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e quinze reais), considerando  em 

obediêcia  ao princípio inserido no § 5º do artigo 165 da Constituição Federal e § 4º do artigo 174 da 

Constituição Estadual, as dotações atribuídas às Administrações Direta e Indireta. 

3.1.1.1 Receita Total Orçada 

Observadas as categorias econômicas e segundo as suas fontes, a receita total foi orçada 

consoante os valores a seguir: 

LEI N.º 16.646, DE 11 DE JANEIRO DE 2018. 

 

RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  

 

 
 

Valores em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

1 - RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO 200.886.982.357

1.1 - RECEITAS CORRENTES 187.150.354.056

Receita Tributaria 157.729.944.771

Receita de Contribuições 43.600.010

Receita Patrimonial 5.258.829.723

Receita Agropecuária 7.985.221

Receita Industrial 4.615.322

Receita ce Serviços 868.081.916

Transferências Correntes 17.668.733.693

Outras Receitas Correntes 5.568.563.400

1.2 - RECEITAS DE CAPITAL 13.736.628.301

Operações de Crédito 7.703.073.712

Alienação de Bens 5.360.000.450

Amortização de Empréstimos 1.540.100

Transferências de Capital 568.062.346

Outras Receitas de Capital 103.951.693

2 - RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 45.038.858.347

2.1 - RECEITAS CORRENTES 42.139.833.870

2.2 - RECEITAS DE CAPITAL 2.899.024.477

3 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (29.014.453.289)                 

3.1 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (27.646.431.120)                 

3.2 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL (1.368.022.169)                   

RECEITA TOTAL 216.911.387.415
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3.1.1.2 Despesa Total Fixada 

A despesa total fixada, no mesmo valor da receita total, apresenta a seguinte distribuição 

entre os órgãos orçamentários, bem como a reserva de contingência: 

 

LEI N.º 16.646, DE 11 DE JANEIRO DE 2018 

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO  

 

 

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO TESOURO DO ESTADO OUTRAS FONTES TOTAL

FISCAL 119.174.567.044 65.658.538.451 184.833.105.495

    Assembleia Legislativa 1.266.781.367 6.906.510 1.273.687.877

    Tribunal de Contas do Estado 918.160.595 4.265.530 922.426.125

    Tribunal de Justiça 8.644.592.034 3.021.856.374 11.666.448.408

    Tribunal de Justiça Militar 67.928.027 763.590 68.691.617

    Secretaria da Educaçäo 27.910.480.231 2.874.285.792 30.784.766.023

    Secretaria de Desenv. Ecônomico, Ciência, Tecnologia e Inovação 13.507.109.055 1.538.379.578 15.045.488.633

    Secretaria da Cultura 711.830.175 46.186.505 758.016.680

    Secretaria de Agricultura e Abastecimento 837.697.729 238.262.961 1.075.960.690

    Secretaria de Logística e Transportes 1.446.840.625 5.846.657.862 7.293.498.487

    Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 229.183.502 328.161.550 557.345.052

    Secretaria da Segurança Pública 20.945.815.710 327.309.868 21.273.125.578

    Secretaria da Fazenda 2.795.111.421 17.713.815 2.812.825.236

    Administraçäo Geral do Estado 21.906.137.202 42.651.736.474 64.557.873.676

    Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 98.975.055 22.215.255 121.190.310

    Secretaria da Habitaçäo 1.632.459.412 95.379.818 1.727.839.230

    Secretaria do Meio Ambiente 429.900.069 575.701.141 1.005.601.210

    Ministério Público 2.234.874.899 185.701.450 2.420.576.349

    Casa Civil 588.101.243 9.673.647 597.774.890

    Secretaria de Planejamento e Gestão 925.099.582 343.374.016 1.268.473.598

    Secretaria dos Transportes Metropolitanos 4.070.582.971 5.558.006.853 9.628.589.824

    Secretaria da Administraçäo Penitenciária 4.111.120.331 461.591.575 4.572.711.906

    Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 1.083.160.502 812.744.461 1.895.904.963

    Procuradoria Geral do Estado 1.223.784.927 140.965.090 1.364.750.017

    Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 119.095.313 60.312.717 179.408.030

    Defensoria Pública do Estado 145.339.088 698.876.660 844.215.748

    Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência  47.416.504 95 47.416.599

    Secretaria de Energia e Mineração 44.496.832 7 44.496.839

    Secretaria de Turismo 459.971.190 8.694.445 468.665.635

    Secretaria de Governo 726.021.453 287.623.992 1.013.645.445

    Reserva de Contingência 46.500.000 0 46.500.000

SEGURIDADE SOCIAL 18.567.087.256 13.511.194.664 32.078.281.920

    Secretaria da Saúde 17.334.695.471 5.104.226.704 22.438.922.175

    Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 1.616.093.615 88.824.320 1.704.917.935

    Secretaria da Segurança Pública 2.691.053 272.011.160 274.702.213

    Secretaria da Fazenda 39.590.939 32.871.004.442 32.910.595.381

    Secretaria de Planejamento e Gestão 216.813.318 1.002.544.540 1.219.357.858

    Secretaria de Desenvolvimento Social 764.639.930 60.919.861 825.559.791

(TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL) (1.407.437.070)                   (26.393.145.543)                 (27.800.582.613)                 

 TOTAL 137.741.654.300 79.169.733.115 216.911.387.415
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3.1.1.3 Do Orçamento de Investimentos 

O Orçamento de Investimentos das Empresas, não computadas as entidades cuja 

programação consta integralmente do Orçamento Fiscal, foi fixado em R$ 7.756.320.377 (sete bilhões, 

setecentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e vinte mil e trezentos e setenta e sete reais) 

contemplando as seguintes Fontes de Financiamento e Órgãos Orçamentários: 

 

LEI N.º 16.646, DE 11 DE JANEIRO DE 2018. 

FONTES DE FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 

 

 
  
 

LEI N.º 16.646, DE 11 DE JANEIRO DE 2018. 

DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO 

 

 
  

  

3.1.1.4 Equilíbrio Orçamentário 

O equilíbrio orçamentário é obtido com a consolidação dos dados das Administrações 

Direta e Indireta, uma vez que as receitas correspondentes às transferências para autarquias, 

fundações e empresas dependentes são orçadas na Administração Direta e as dotações das 

despesas custeadas com esses recursos são alocadas nas respectivas entidades. Os repasses dos 

recursos financeiros da Administração Direta à Administração Indireta são registrados nas contas 

interferenciais de variações ativas. 

Valores em R$ 1,00

ORIGEM DE FINANCIAMENTO VALOR

Subscrição de Ações 3.753.375.377

Próprios 2.479.647.000

Outras Fontes 478.771.000

Operações de Crédito 1.044.527.000

TOTAL 7.756.320.377

Valores em R$ 1,00

ÓRGÃO VALOR

Secretaria de Logística e Transportes 191.200.000

Secretaria da Fazenda 515.413.000

Secretaria da Habitação 1.466.578.000

Secretaria de Planejamento e Gestão 1.100.000

Secretaria dos Transportes Metropolitanos 2.630.865.377

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 2.854.001.000

Secretaria de Energia e Mineração 31.829.000

Secretaria de Governo 65.334.000

TOTAL 7.756.320.377
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Cabe registrar também que as informações dos demonstrativos da execução 

orçamentária da Lei n.º 16.646, de 11 de janeiro de 2018, referem-se aos registros das 

movimentações acumuladas das contas contábeis, observadas as Normas e Técnicas Próprias da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

I – RECEITAS 

  

II – DESPESAS 

 

   

3.1.1.5 Créditos Adicionais 

Com base na autorização contida no artigo 9º da Lei nº 16.646/18 e observadas as 

disposições legais pertinentes, durante o exercício de 2018 foram abertos Créditos Adicionais no 

montante de R$ 7.966.563.026, correspondendo a 3,24% da despesa total fixada. 

I – POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 186.894.437.469 13.732.676.818 255.916.587 3.951.483 200.886.982.357

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 14.749.319.337 1.534.953.791 27.390.514.533 1.364.070.686 45.038.858.347

Autarquias 11.973.644.386 1.390.133.341 26.520.892.030 10 39.884.669.767

Fundações 668.985.367 139.842.400 529.863.670 150.200.000 1.488.891.437

Empresas Dependentes 2.106.689.584 4.978.050 339.758.833 1.213.870.676 3.665.297.143

CONSOLIDADO 201.643.756.806 15.267.630.609 27.646.431.120 1.368.022.169 245.925.840.704

RECEITAS
RECEITAS 

CORRENTES

RECEITAS DE 

CAPITAL

RECEITAS CORRENTES 

INTRAORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CAPITAL 

INTRAORÇAMENTÁRIAS
TOTAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 159.891.365.306 16.805.715.154 46.500.000 176.743.580.460

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 61.320.909.909 7.861.350.335 0 69.182.260.244

Autarquias 53.547.955.247 6.283.912.048 0 59.831.867.295

Fundações 4.420.994.905 339.111.751 0 4.760.106.656

Empresas Dependentes 3.351.959.757 1.238.326.536 0 4.590.286.293

CONSOLIDADO 221.212.275.215 24.667.065.489 46.500.000 245.925.840.704

DESPESAS
DESPESAS 

CORRENTES

DESPESAS DE 

CAPITAL

RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA
TOTAL

AUTARQUIAS FUNDAÇÕES EMPRESAS TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL 176.743.580.460 59.831.867.295   4.760.106.656     4.590.286.293     69.182.260.244   245.925.840.704 

CRÉDITOS ADICIONAIS 3.704.513.248     3.629.936.591     494.451.255        137.661.932        4.262.049.778     7.966.563.026     

Suplementação Decretada 8.641.570.219     2.211.783.109     531.909.989        131.481.204        2.875.174.302     11.516.744.521   

Redução Decretada (7.982.968.335)    (2.329.885.719)    (651.888.576)       (245.883.005)       (3.227.657.300)    (11.210.625.635)  

Suplementação Automática 2.643.167.805     2.934.540.810     141.687.185        166.385.548        3.242.613.543     5.885.781.348     

Créditos Especiais -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Alterações Internas Supletivas 4.748.433.197     5.529.356.651     721.653.076        222.570.810        6.473.580.536     11.222.013.733   

Alterações Internas Redutivas (5.141.103.859)    (5.980.602.957)    (524.413.259)       (228.901.990)       (6.733.918.205)    (11.875.022.064)  

Créditos Concedidos por Superávit Financeiro 795.414.221        1.264.744.697     275.502.840        92.009.365          1.632.256.902     2.427.671.123     

DOTAÇÃO ATUALIZADA 180.448.093.708 63.461.803.886   5.254.557.911     4.727.948.225     73.444.310.022   253.892.403.730 

CRÉDITOS AUTORIZADOS ADM. DIRETA

ADM. INDIRETA

CONSOLIDADO
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II – POR DESPESA 

 

 

3.1.2. Execução Orçamentária do Exercício de 2018 

Consoante o disposto no artigo 102 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, 

que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, o BALANÇO ORÇAMENTÁRIO tem por 

objetivo demonstrar o comportamento da receita e da despesa, confrontando sua execução com a 

previsão e fixação, respectivamente, à sua previsão e fixação, em confronto com a execução, dando 

a conhecer o RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO. 

 

DOTAÇÃO INICIAL 221.212.275.215 24.667.065.489   46.500.000          245.925.840.704 

CRÉDITOS ADICIONAIS 6.017.088.415     1.995.974.611     (46.500.000)         7.966.563.026     

Suplementação Decretada 7.977.071.264     3.539.673.257     -                       11.516.744.521   

Redução Decretada (7.752.340.873)    (3.411.784.762)    (46.500.000)         (11.210.625.635)  

Suplementação Automática 4.589.539.298     1.296.242.050     -                       5.885.781.348     

Créditos Especiais -                       -                       -                       -                       

Alterações Internas Supletivas 9.790.390.079     1.431.623.654     -                       11.222.013.733   

Alterações Internas Redutivas (9.889.576.234)    (1.985.445.830)    -                       (11.875.022.064)  

Créditos Concedidos por Superávit Financeiro 1.302.004.881     1.125.666.242     -                       2.427.671.123     

DOTAÇÃO ATUALIZADA 227.229.363.630 26.663.040.100   -                       253.892.403.730 

DESPESAS 

CORRENTES

DESPESAS DE 

CAPITAL

RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA
CONSOLIDADOCRÉDITOS AUTORIZADOS

RECEITA 2018 % DESPESA 2018 %

RECEITAS CORRENTES 236.290.684.146 97,25     DESPESAS CORRENTES 223.388.664.583 91,95     

RECEITA TRIBUTÁRIA 160.083.402.170 65,89     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.600.398.954 36,47     

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.455.045.206 3,07       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS 28.026.229.925 11,54     

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 27.013.214.049 11,12     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 11.243.133.857 4,63       

RECEITA PATRIMONIAL 5.799.231.280 2,39       JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTRAORÇAMENTÁRIAS 18.306.295 0,01       

RECEITA AGROPECUÁRIA 19.713.910 0,01       OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.660.343.993 38,96     

RECEITAS AGROPECUÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.472.426 0,00       OUTRAS DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 840.251.559 0,35       

RECEITA INDUSTRIAL 93.680.355 0,04       DESPESAS DE CAPITAL 18.648.628.960 7,68       

RECEITA DE SERVIÇOS 3.198.351.028 1,32       INVESTIMENTOS 8.971.680.569 3,69       

RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.555.802.774 0,64       INVESTIMENTOS INTRAORÇAMENTÁRIAS 43.270.929 0,02       

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.840.957.768 8,99       INVERSÕES FINANCEIRAS 2.554.471.228 1,05       

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.915.514.650 3,67       INVERSÕES FINANCEIRAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 851.692.892 0,35       

OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 314.298.530 0,13       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.223.077.293 2,56       

RECEITAS DE CAPITAL 6.651.138.022 2,74       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.436.050 0,00       

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.898.266.910 1,19       TOTAL DA DESPESA 242.037.293.543 99,63     

ALIENAÇÃO DE BENS 1.696.778.194 0,70       

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 5.304.700 0,00       

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 430.777.475 0,18       

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 720.610.872 0,30       

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 899.399.871 0,37       

TOTAL DA RECEITA 242.941.822.168 100,00   

SUPERÁVIT 904.528.625 0,37       

TOTAL 242.941.822.168 100,00   TOTAL 242.941.822.168 100,00   

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS 

PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
2.082.475.451

SUPERÁVIT FINANCEIRO 2.082.475.451
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A execução orçamentária consolidada de 2018, sintetizada no quadro acima, evidencia 

que as receitas arrecadadas alcançaram a cifra de R$ 242.941.822.168, enquanto que as despesas 

realizadas somaram R$ 242.037.293.542, resultando em um superávit de R$ 904.528.625, 

correspondente ao diferencial de 0,37% entre a receita e a despesa.  

Deve ser observado que no exercício de 2018 foram utilizados saldos financeiros obtidos 

em exercícios anteriores, no montante de R$ 2.082.475.451, incorporados ao orçamento por meio de 

créditos suplementares concedidos por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial, nos 

termos do inciso I, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64. Como o superávit financeiro de 

exercícios anteriores constitui disponibilidade para efetiva utilização, porém não é receita do exercício 

em referência, o resultado orçamentário de 2018, se consideradas somente as despesas realizadas 

com as receitas arrecadadas no próprio ano, foi superavitário em R$ 2.987004.076. 

 

 Importa registrar ainda que o superávit orçamentário de 2018 decorre de mudança do 

procedimento de diferimento das receitas vinculadas. A partir de 2018, e em atenção à 

recomendação do Tribunal de Contas do Estado, os valores das receitas arrecadadas em montante 

superior à realização de suas despesas vinculadas deixam de ser diferidos para o exercício seguinte, 

gerando superávit orçamentário no ano. A alteração desse procedimento encontra-se descrita no item 

3.1.2.4 – Demonstrativo do Diferimento da Receita. 

3.1.2.1 Execução da Receita Orçamentária 

Receitas orçamentárias são aquelas pertencentes ao ente público, arrecadadas para 

aplicação em programas e ações governamentais, permitindo a execução dos serviços essenciais 

bem como a aplicação em investimentos estruturantes, visando a realização das politicas públicas. 

A Receita Orçamentária no exercício de 2018, incluídas as Intraorçamentárias, alcançou 

o montante de R$ 242.941.822.168, resultando em arrecadação inferior à previsão em R$ 

2.987.018.536, ou seja, 1,21% menor que o previsto. 

 

RECEITA VALOR DESPESA VALOR

 TOTAL RECEITA ARRECADADA 242.941.822.168  TOTAL DESPESA REALIZADA 242.037.293.542

 (-) DESPESA REALIZADA COM CRÉDITOS

 POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

 TOTA DESPESA REALIZADA COM

 RECEITA ARRECADADA EM 2018

 TOTAL RECEITA ARRECADADA (-) TOTAL

 DESPESA REALIZADA COM RECEITA

 ARRECADADA EM 2018

(2.082.475.451)                  

239.954.818.092

2.987.004.076

NOMINAL %

RECEITAS CORRENTES 201.643.756.806 207.405.896.368 5.762.139.562          2,78      

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 27.646.431.120 28.884.787.779 1.238.356.659          4,29      

RECEITAS DE CAPITAL 15.267.630.609 5.751.738.151 (9.515.892.458)         (165,44) 

RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.368.022.169 899.399.871 (468.622.298)            (52,10)   

TOTAL 245.925.840.704 242.941.822.168 (2.984.018.536)         (1,21)     

RECEITA PREVISTA REALIZADA
DIFERENÇA
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Em relação à arrecadação de 2017 verificou-se um aumento de R$ 10.119.325.601, ou 

4,35% superior, conforme demonstrado no quadro a seguir. 

 

 

Na realização da Receita Orçamentária a Administração Direta participou com 81,10%, 

cabendo à Administração Indireta a participação de 18,90%, evidenciadas no quadro a seguir. 

 

 

O quadro a seguir demonstra o desempenho da receita das Administrações Direta e 

Indireta. As variações ocorridas dentro de cada categoria econômica estão evidenciadas no confronto 

entre os valores previstos e realizados. 

 

NOMINAL %

RECEITAS CORRENTES 236.290.684.146 224.230.581.943 12.060.102.204         5,38                  

Receita Tributária 160.083.402.170 150.277.286.755 9.806.115.414           6,53                  

Receita de Contribuições 7.455.045.206 5.784.323.327 1.670.721.879           28,88                

Receitas de Contribuições Intraorçamentárias 27.013.214.049 25.163.653.071 1.849.560.977           7,35                  

Receita Patrimonial 5.799.231.280 8.252.041.174 (2.452.809.894)         (29,72)              

Receita Agropecuária 19.713.910 19.592.204 121.706                     0,62                  

Receita Industrial 93.680.355 189.992.772 (96.312.417)              (50,69)              

Receita de Serviços 3.198.351.028 3.216.012.984 (17.661.956)              (0,55)                

Receita de Serviços Intraorçamentárias 1.555.802.774 1.661.565.034 (105.762.260)            (6,37)                

Receita Agropecuária 1.472.426 0 1.472.426                  -                   

Transferências Correntes 21.840.957.768 19.622.482.507 2.218.475.262           11,31                

Outras Receitas Correntes 8.915.514.650 10.043.429.237 (1.127.914.586)         (11,23)              

Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias 314.298.530 202.879 314.095.651              154.819,27       

RECEITAS DE CAPITAL 6.651.138.022 8.591.914.624 (1.940.776.603)         (22,59)              

Operações de Crédito 2.898.266.910 4.587.017.082 (1.688.750.172)         (36,82)              

Alienação de Bens 1.696.778.194 182.227.771 1.514.550.423           831,13              

Amortização de Empréstimos 5.304.700 3.358.589 1.946.111                  57,94                

Transferências de Capital 430.777.475 252.781.895 177.995.580              70,41                

Outras Receitas de Capital 720.610.872 2.420.852.941 (1.700.242.069)         (70,23)              

Outras Receitas de Capital Intraorçamentárias 899.399.871 1.145.676.346 (246.276.475)            (21,50)              

TOTAL 242.941.822.168 232.822.496.567 10.119.325.602         4,35                  

RECEITA 2018 2017
VARIAÇÃO 2018 / 2017

RECEITAS CORRENTES 191.432.687.016 92,30 15.973.209.351 7,70 207.405.896.368

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 235.012.444 0,81 28.649.775.334 99,19 28.884.787.779

RECEITAS DE CAPITAL 5.362.852.837 93,24 388.885.314 6,76 5.751.738.151

RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 5.422.339 0,60 893.977.531 99,40 899.399.871

TOTAL 197.035.974.637 81,10 45.905.847.531 18,90 242.941.822.168

CONSOLIDADORECEITA
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA
%

ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA
%
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Especificação

Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA

1 - RECEITAS CORRENTES     186.894.437.469     191.432.687.016         4.538.249.547       14.749.319.337       15.973.209.351         1.223.890.014     201.643.756.806     207.405.896.368         5.762.139.562 

11 - RECEITA TRIBUTARIA     157.729.944.771     159.922.034.563         2.192.089.792            211.144.890            161.367.606             (49.777.284)     157.941.089.661     160.083.402.170         2.142.312.509 

111 - IMPOSTOS     151.564.978.423     153.397.171.721         1.832.193.298                             -                               -                               -       151.564.978.423     153.397.171.721         1.832.193.298 

1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA       17.602.733.188       17.898.383.537            295.650.349                             -                               -                               -         17.602.733.188       17.898.383.537            295.650.349 

1113 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO     133.962.245.235     135.498.788.185         1.536.542.950                             -                               -                               -       133.962.245.235     135.498.788.185         1.536.542.950 

112 - TAXAS         6.164.966.248         6.524.858.107            359.891.859            211.144.890            161.367.606             (49.777.284)         6.376.111.138         6.686.225.713            310.114.575 

1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              30.473.370              26.169.420               (4.303.950)              75.153.850              56.556.365             (18.597.485)            105.627.220              82.725.786             (22.901.434)

1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS         6.134.492.878         6.498.688.686            364.195.808            135.991.040            104.811.241             (31.179.799)         6.270.483.918         6.603.499.927            333.016.009 

113 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA                          100                       4.735                       4.635                             -                               -                               -                            100                       4.735                       4.635 

1130 - ARRECADADA PELO ESTADO                          100                       4.735                       4.635                             -                               -                               -                            100                       4.735                       4.635 

12 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES              43.600.010         1.524.613.815         1.481.013.805         6.023.487.622         5.930.431.391             (93.056.231)         6.067.087.632         7.455.045.206         1.387.957.574 

121 - CONTRIBUICOES SOCIAIS              43.600.010         1.524.613.815         1.481.013.805         6.023.487.622         5.930.431.391             (93.056.231)         6.067.087.632         7.455.045.206         1.387.957.574 

1210 - CONTRIBUICOES SOCIAIS              43.600.010         1.524.613.815         1.481.013.805         6.023.487.622         5.930.431.391             (93.056.231)         6.067.087.632         7.455.045.206         1.387.957.574 

13 - RECEITA PATRIMONIAL         5.258.829.723         4.591.004.284           (667.825.439)         1.541.938.351         1.208.226.996           (333.711.355)         6.800.768.074         5.799.231.280        (1.001.536.794)

131 - RECEITAS IMOBILIARIAS              18.473.140              16.890.778               (1.582.362)              91.646.941              96.280.626                4.633.685            110.120.081            113.171.403                3.051.322 

1311 - ALUGUEIS              15.367.990              13.727.206               (1.640.784)              72.174.841              84.001.511              11.826.670              87.542.831              97.728.716              10.185.885 

1312 - ARRENDAMENTOS                   855.150                1.690.929                   835.779              19.472.100              12.279.115               (7.192.985)              20.327.250              13.970.044               (6.357.206)

1319 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                2.250.000                1.472.643                  (777.357)                             -                               -                               -                  2.250.000                1.472.643                  (777.357)

132 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS         2.525.266.473         1.677.408.422           (847.858.051)            413.538.440            451.514.467              37.976.027         2.938.804.913         2.128.922.890           (809.882.023)

1321 - JUROS DE TITULOS DE RENDA            370.068.656                             -             (370.068.656)                             -                               -                               -              370.068.656                             -             (370.068.656)

1322 - DIVIDENDOS            317.350.418            512.199.776            194.849.358                   200.110                   559.791                   359.681            317.550.528            512.759.567            195.209.039 

1325 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS         1.837.847.399         1.165.208.646           (672.638.753)            378.620.630            434.446.114              55.825.484         2.216.468.029         1.599.654.760           (616.813.269)

1328 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                             -                34.717.700              16.508.562             (18.209.138)              34.717.700              16.508.562             (18.209.138)

133 - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES            655.310.440            565.512.949             (89.797.491)         1.036.752.920            660.071.498           (376.681.422)         1.692.063.360         1.225.584.447           (466.478.913)

1331 - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICO                             -                39.000.010              27.402.508             (11.597.502)              39.000.010              27.402.508             (11.597.502)

1339 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES            655.310.440            565.512.949             (89.797.491)            997.752.910            632.668.990           (365.083.920)         1.653.063.350         1.198.181.939           (454.881.411)

139 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS         2.059.779.670         2.331.192.135            271.412.465                            50                   360.405                   360.355         2.059.779.720         2.331.552.540            271.772.820 

1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS         2.059.779.670         2.331.192.135            271.412.465                            50                   360.405                   360.355         2.059.779.720         2.331.552.540            271.772.820 
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14 - RECEITA AGROPECUARIA                7.985.221              10.961.170                2.975.949                8.440.350                8.752.740                   312.390              16.425.571              19.713.910                3.288.339 

141 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL                4.315.340                2.551.754               (1.763.586)                7.378.330                7.864.426                   486.096              11.693.670              10.416.180               (1.277.490)

1410 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL                4.315.340                2.551.754               (1.763.586)                7.378.330                7.864.426                   486.096              11.693.670              10.416.180               (1.277.490)

142 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS                3.668.861                8.409.248                4.740.387                   102.020                     87.028                    (14.992)                3.770.881                8.496.276                4.725.395 

1420 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS                3.668.861                8.409.248                4.740.387                   102.020                     87.028                    (14.992)                3.770.881                8.496.276                4.725.395 

149 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS                       1.020                          168                         (852)                   960.000                   801.285                  (158.715)                   961.020                   801.453                  (159.567)

1490 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS                       1.020                          168                         (852)                   960.000                   801.285                  (158.715)                   961.020                   801.453                  (159.567)

15 - RECEITA INDUSTRIAL                4.615.322                6.833.537                2.218.215              95.180.870              86.846.818               (8.334.052)              99.796.192              93.680.355               (6.115.837)

152 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO                4.615.212                6.833.537                2.218.325              95.180.870              86.846.818               (8.334.052)              99.796.082              93.680.355               (6.115.727)

1520 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO                4.615.212                6.833.537                2.218.325              95.180.870              86.846.818               (8.334.052)              99.796.082              93.680.355               (6.115.727)

159 - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS                          110                             -                           (110)                             -                               -                               -                            110                             -                           (110)

1590 - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS                          110                             -                           (110)                             -                               -                               -                            110                             -                           (110)

16 - RECEITA DE SERVICOS            612.165.329            469.888.449           (142.276.880)         2.517.839.129         2.728.462.579            210.623.450         3.130.004.458         3.198.351.028              68.346.570 

160 - RECEITA DE SERVICOS            612.165.329            469.888.449           (142.276.880)         2.517.839.129         2.728.462.579            210.623.450         3.130.004.458         3.198.351.028              68.346.570 

1600 - RECEITA DE SERVICOS            612.165.329            469.888.449           (142.276.880)         2.517.839.129         2.728.462.579            210.623.450         3.130.004.458         3.198.351.028              68.346.570 

17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES       17.668.733.693       18.814.373.297         1.145.639.604         2.194.232.618         3.026.584.471            832.351.853       19.862.966.311       21.840.957.768         1.977.991.457 

172 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       17.380.145.657       18.704.560.640         1.324.414.983         1.722.153.960         2.524.662.296            802.508.336       19.102.299.617       21.229.222.935         2.126.923.318 

1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO       17.380.145.037       18.704.560.640         1.324.415.603         1.721.734.120         2.482.761.048            761.026.928       19.101.879.157       21.187.321.688         2.085.442.531 

1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                          310                             -                           (310)                            30              41.345.975              41.345.945                          340              41.345.975              41.345.635 

1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                          310                             -                           (310)                   419.810                   555.273                   135.463                   420.120                   555.273                   135.153 

173 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS              52.527.341              47.364.625               (5.162.716)                7.493.913              15.524.200                8.030.287              60.021.254              62.888.825                2.867.571 

1730 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS              52.527.341              47.364.625               (5.162.716)                7.493.913              15.524.200                8.030.287              60.021.254              62.888.825                2.867.571 

174 - TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR                   140.270                             -                    (140.270)                            40                     23.119                     23.079                   140.310                     23.119                  (117.191)

1740 - DOACOES DO EXTERIOR                   140.270                             -                    (140.270)                            40                     23.119                     23.079                   140.310                     23.119                  (117.191)

175 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                   873.300                   487.013                  (386.287)                            50                       4.675                       4.625                   873.350                   491.688                  (381.662)

1750 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                   873.300                   487.013                  (386.287)                            50                       4.675                       4.625                   873.350                   491.688                  (381.662)

176 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS            235.047.125              61.961.019           (173.086.106)            464.584.655            486.370.181              21.785.526            699.631.780            548.331.200           (151.300.580)

1761 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE            234.927.105              60.804.851           (174.122.254)            268.523.340            339.860.985              71.337.645            503.450.445            400.665.836           (102.784.609)

1762 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES                            10                             -                             (10)                            50              12.215.389              12.215.339                            60              12.215.389              12.215.329 

1763 - TRANSF.CONVêN.DOS MUNICíPIOS E SUAS ENTIDADE                            10                             -                             (10)                             -                               -                               -                              10                             -                             (10)

1764 - TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS                   120.000                1.156.168                1.036.168            196.061.265            134.293.808             (61.767.457)            196.181.265            135.449.975             (60.731.290)
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19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES         5.568.563.400         6.092.977.901            524.414.501         2.157.055.507         2.822.536.749            665.481.242         7.725.618.907         8.915.514.650         1.189.895.743 

191 - MULTAS E JUROS DE MORA         1.655.849.544         1.943.783.923            287.934.379         1.102.606.630         1.421.724.714            319.118.084         2.758.456.174         3.365.508.637            607.052.463 

1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS         1.129.054.687         1.291.103.387            162.048.700                             -                               -                               -           1.129.054.687         1.291.103.387            162.048.700 

1912 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES                            10                       1.280                       1.270                       5.700                     52.460                     46.760                       5.710                     53.740                     48.030 

1913 - MULTAS E JRS.MORA DA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS            287.858.003            268.901.676             (18.956.327)                             -                               -                               -              287.858.003            268.901.676             (18.956.327)

1914 - MULTA/JUROS MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUIC                             -                              10                             -                             (10)                            10                             -                             (10)

1915 - MULTA/JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA OUTRAS REC                2.349.977                2.736.980                   387.003              32.497.340                9.736.506             (22.760.834)              34.847.317              12.473.486             (22.373.831)

1918 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                             -                              10                     85.885                     85.875                            10                     85.885                     85.875 

1919 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS            236.586.867            381.040.600            144.453.733         1.070.103.570         1.411.849.863            341.746.293         1.306.690.437         1.792.890.463            486.200.026 

192 - INDENIZACOES E RESTITUICOES            378.276.216            353.251.536             (25.024.680)            697.749.374            617.197.647             (80.551.727)         1.076.025.590            970.449.183           (105.576.407)

1921 - INDENIZACOES              16.789.390              24.077.969                7.288.579                             -                     465.886                   465.886              16.789.390              24.543.855                7.754.465 

1922 - RESTITUICOES            361.486.826            329.173.567             (32.313.259)            697.749.374            616.731.760             (81.017.614)         1.059.236.200            945.905.328           (113.330.872)

193 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA         2.008.001.141         1.088.870.698           (919.130.443)              79.242.670            188.433.396            109.190.726         2.087.243.811         1.277.304.093           (809.939.718)

1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA         1.989.278.007         1.062.487.860           (926.790.147)                             -                               -                               -           1.989.278.007         1.062.487.860           (926.790.147)

1932 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA              18.723.134              26.382.838                7.659.704              79.242.670            188.433.396            109.190.726              97.965.804            214.816.233            116.850.429 

199 - RECEITAS CORRENTES DIVERSAS         1.526.436.499         2.707.071.745         1.180.635.246            277.456.833            595.180.993            317.724.160         1.803.893.332         3.302.252.738         1.498.359.406 

1990 - RECEITAS DIVERSAS         1.526.436.499         2.707.071.745         1.180.635.246            277.456.833            595.180.993            317.724.160         1.803.893.332         3.302.252.738         1.498.359.406 

2 - RECEITAS DE CAPITAL       13.732.676.818         5.362.852.837        (8.369.823.981)         1.534.953.791            388.885.314        (1.146.068.477)       15.267.630.609         5.751.738.151        (9.515.892.458)

21 - OPERACOES DE CREDITO         7.703.073.712         2.898.266.910        (4.804.806.802)                             -                               -                               -           7.703.073.712         2.898.266.910        (4.804.806.802)

211 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS         3.240.899.180            616.639.774        (2.624.259.406)                             -                               -                               -           3.240.899.180            616.639.774        (2.624.259.406)

2114 - OPERACOES CRED.INTERNAS - CONTRATUAIS         3.240.899.180            616.639.774        (2.624.259.406)                             -                               -                               -           3.240.899.180            616.639.774        (2.624.259.406)

212 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS         4.462.174.532         2.281.627.136        (2.180.547.396)                             -                               -                               -           4.462.174.532         2.281.627.136        (2.180.547.396)

2123 - OPERACOES DE CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS         4.462.174.532         2.281.627.136        (2.180.547.396)                             -                               -                               -           4.462.174.532         2.281.627.136        (2.180.547.396)

2129 - OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   

22 - ALIENACAO DE BENS         5.360.000.450         1.524.288.733        (3.835.711.717)            932.004.200            172.489.461           (759.514.739)         6.292.004.650         1.696.778.194        (4.595.226.456)

221 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS         5.000.000.450         1.513.011.014        (3.486.989.436)            930.240.120            169.844.587           (760.395.533)         5.930.240.570         1.682.855.601        (4.247.384.969)

2211 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS                          100                1.933.729                1.933.629                             -                15.370.049              15.370.049                          100              17.303.779              17.303.679 

2219 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS         5.000.000.350         1.511.077.285        (3.488.923.065)            930.240.120            154.474.538           (775.765.582)         5.930.240.470         1.665.551.823        (4.264.688.647)

222 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS            360.000.000              11.277.719           (348.722.281)                1.764.080                2.644.874                   880.794            361.764.080              13.922.592           (347.841.488)

2229 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS            360.000.000              11.277.719           (348.722.281)                1.764.080                2.644.874                   880.794            361.764.080              13.922.592           (347.841.488)

23 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                1.540.100                1.535.890                      (4.210)                   764.120                3.768.810                3.004.690                2.304.220                5.304.700                3.000.480 

230 - AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS                1.540.100                1.535.890                      (4.210)                   764.120                3.768.810                3.004.690                2.304.220                5.304.700                3.000.480 

2300 - AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS                1.540.100                1.535.890                      (4.210)                   764.120                3.768.810                3.004.690                2.304.220                5.304.700                3.000.480 

24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            568.062.346            272.490.559           (295.571.787)            601.076.904            158.286.917           (442.789.987)         1.169.139.250            430.777.475           (738.361.775)

242 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS              20.000.140              74.611.576              54.611.436                          180                     81.200                     81.020              20.000.320              74.692.776              54.692.456 

2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO              20.000.140              74.611.576              54.611.436                          180                     81.200                     81.020              20.000.320              74.692.776              54.692.456 

244 - TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR                          110                             -                           (110)                            20                             -                             (20)                          130                             -                           (130)

2440 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR                          110                             -                           (110)                            20                             -                             (20)                          130                             -                           (130)
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247 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS            548.062.096            197.878.983           (350.183.113)            601.076.704            158.205.717           (442.870.987)         1.149.138.800            356.084.700           (793.054.100)

2471 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADE            548.062.086            197.878.983           (350.183.103)            601.076.654            157.698.402           (443.378.252)         1.149.138.740            355.577.385           (793.561.355)

2472 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES                            10                             -                             (10)                            30                   507.315                   507.285                            40                   507.315                   507.275 

2473 - TRANSF.CONVENIOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES                             -                              10                             -                             (10)                            10                             -                             (10)

2474 - TRANSF.DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS                             -                              10                             -                             (10)                            10                             -                             (10)

25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL            100.000.210            666.270.746            566.270.536                1.108.567              54.340.126              53.231.559            101.108.777            720.610.872            619.502.095 

259 - OUTRAS RECEITAS            100.000.210            666.270.746            566.270.536                1.108.567              54.340.126              53.231.559            101.108.777            720.610.872            619.502.095 

2590 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO            100.000.210            666.270.746            566.270.536                1.108.567              54.340.126              53.231.559            101.108.777            720.610.872            619.502.095 

7 - RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS            255.916.587            235.012.444             (20.904.143)       27.390.514.533       28.649.775.334         1.259.260.801       27.646.431.120       28.884.787.779         1.238.356.659 

72 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES-INTRA-ORCAMENTARIA                             -         25.450.222.210       27.013.214.049         1.562.991.839       25.450.222.210       27.013.214.049         1.562.991.839 

721 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS                             -         25.450.222.210       27.013.214.049         1.562.991.839       25.450.222.210       27.013.214.049         1.562.991.839 

7210 - CONTRIBUICOES PATRONAIS                             -         25.450.222.210       27.013.214.049         1.562.991.839       25.450.222.210       27.013.214.049         1.562.991.839 

74 - RECEITA AGROPECUARIA                             -                  1.472.426                1.472.426                             -                               -                               -                               -                  1.472.426                1.472.426 

741 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL                             -                  1.472.426                1.472.426                             -                               -                               -                               -                  1.472.426                1.472.426 

7410 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - INTRA                             -                  1.472.426                1.472.426                             -                               -                               -                               -                  1.472.426                1.472.426 

76 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC            255.916.587            233.540.019             (22.376.568)         1.600.333.430         1.322.262.756           (278.070.674)         1.856.250.017         1.555.802.774           (300.447.243)

760 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC            255.916.587            233.540.019             (22.376.568)         1.600.333.430         1.322.262.756           (278.070.674)         1.856.250.017         1.555.802.774           (300.447.243)

7600 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC            255.916.587            233.540.019             (22.376.568)         1.600.333.430         1.322.262.756           (278.070.674)         1.856.250.017         1.555.802.774           (300.447.243)

79 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS: OUTRAS REC.COR                             -              339.958.893            314.298.530             (25.660.363)            339.958.893            314.298.530             (25.660.363)

791 - MULTAS E JUROS DE MORA INTRA ORCAMENTARIA                             -                              20                             -                             (20)                            20                             -                             (20)

7912 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES                             -                              10                             -                             (10)                            10                             -                             (10)

7918 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                             -                              10                             -                             (10)                            10                             -                             (10)

792 - INDENIZACOES E RESTITUIC.INTRA-ORCAMENTARIAS                             -              339.958.873            314.298.530             (25.660.343)            339.958.873            314.298.530             (25.660.343)

7922 - RESTITUICOES                             -              339.958.873            314.298.530             (25.660.343)            339.958.873            314.298.530             (25.660.343)

8 - RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS                3.951.483                5.422.339                1.470.856         1.364.070.686            893.977.531           (470.093.155)         1.368.022.169            899.399.871           (468.622.298)

82 - ALIENACAO DE BENS                             -                              10                             -                             (10)                            10                             -                             (10)

822 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                             -                              10                             -                             (10)                            10                             -                             (10)

8229 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS                             -                              10                             -                             (10)                            10                             -                             (10)

85 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                3.951.483                5.422.339                1.470.856         1.364.070.676            893.977.531           (470.093.145)         1.368.022.159            899.399.871           (468.622.288)

852 - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL                             -           1.213.870.676            851.692.892           (362.177.784)         1.213.870.676            851.692.892           (362.177.784)

8521 - INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO                             -              793.953.730            353.597.336           (440.356.394)            793.953.730            353.597.336           (440.356.394)

8522 - INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DE OUTRAS                             -              419.916.946            498.095.556              78.178.610            419.916.946            498.095.556              78.178.610 

859 - OUTRAS RECEITAS                3.951.483                5.422.339                1.470.856            150.200.000              42.284.639           (107.915.361)            154.151.483              47.706.979           (106.444.504)

8590 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                3.951.483                5.422.339                1.470.856            150.200.000              42.284.639           (107.915.361)            154.151.483              47.706.979           (106.444.504)

Total     200.886.982.357     197.035.974.637        (3.851.007.720)       45.038.858.347       45.905.847.531            866.989.184     245.925.840.704     242.941.822.168        (2.984.018.536)
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RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - CONSOLIDADO 4/4
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O quadro a seguir demonstra o desempenho da receita da Administração Indireta por tipo de entidade. As variações ocorridas estão evidenciadas no 

confronto entre os valores previstos e realizados. 

 

 

Especificação

Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA

1 - RECEITAS CORRENTES     11.973.644.386     12.952.493.654          978.849.268          668.985.367       1.000.626.412          331.641.045       2.106.689.584       2.020.089.285          (86.600.299)     14.749.319.337     15.973.209.351       1.223.890.014 

11 - RECEITA TRIBUTARIA          211.144.890          161.367.606          (49.777.284)                           -                             -                             -                             -                             -                             -            211.144.890          161.367.606          (49.777.284)

111 - IMPOSTOS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

1113 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

112 - TAXAS          211.144.890          161.367.606          (49.777.284)                           -                             -                             -                             -                             -                             -            211.144.890          161.367.606          (49.777.284)

1121 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA            75.153.850            56.556.365          (18.597.485)                           -                             -                             -                             -                             -                             -              75.153.850            56.556.365          (18.597.485)

1122 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS          135.991.040          104.811.241          (31.179.799)                           -                             -                             -                             -                             -                             -            135.991.040          104.811.241          (31.179.799)

113 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

1130 - ARRECADADA PELO ESTADO                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

12 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES       6.023.487.622       5.930.431.391          (93.056.231)                           -                             -                             -                             -                             -                             -         6.023.487.622       5.930.431.391          (93.056.231)

121 - CONTRIBUICOES SOCIAIS       6.023.487.622       5.930.431.391          (93.056.231)                           -                             -                             -                             -                             -                             -         6.023.487.622       5.930.431.391          (93.056.231)

1210 - CONTRIBUICOES SOCIAIS       6.023.487.622       5.930.431.391          (93.056.231)                           -                             -                             -                             -                             -                             -         6.023.487.622       5.930.431.391          (93.056.231)

13 - RECEITA PATRIMONIAL       1.392.232.240       1.059.164.232        (333.068.008)            94.577.241            86.658.133            (7.919.108)            55.128.870            62.404.632              7.275.762       1.541.938.351       1.208.226.996        (333.711.355)

131 - RECEITAS IMOBILIARIAS            38.805.350            35.437.808            (3.367.542)            11.966.591              8.604.182            (3.362.409)            40.875.000            52.238.636            11.363.636            91.646.941            96.280.626              4.633.685 

1311 - ALUGUEIS            19.333.250            23.238.565              3.905.315            11.966.591              8.604.182            (3.362.409)            40.875.000            52.158.763            11.283.763            72.174.841            84.001.511            11.826.670 

1312 - ARRENDAMENTOS            19.472.100            12.199.242            (7.272.858)                           -                             -                             -                             -                     79.873                   79.873            19.472.100            12.279.115            (7.192.985)

1319 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

132 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS          316.673.930          363.294.521            46.620.591            82.610.640            78.053.950            (4.556.690)            14.253.870            10.165.996            (4.087.874)          413.538.440          451.514.467            37.976.027 

1321 - JUROS DE TITULOS DE RENDA                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

1322 - DIVIDENDOS                 200.090                 556.509                 356.419                          10                           -                          (10)                          10                     3.282                     3.272                 200.110                 559.791                 359.681 

1325 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS          281.756.140          346.229.450            64.473.310            82.610.630            78.053.950            (4.556.680)            14.253.860            10.162.714            (4.091.146)          378.620.630          434.446.114            55.825.484 

1328 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS            34.717.700            16.508.562          (18.209.138)                           -                             -                             -                             -                             -                             -              34.717.700            16.508.562          (18.209.138)

133 - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES       1.036.752.920          660.071.498        (376.681.422)                           -                             -                             -                             -                             -                             -         1.036.752.920          660.071.498        (376.681.422)

1331 - RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICO            39.000.010            27.402.508          (11.597.502)                           -                             -                             -                             -                             -                             -              39.000.010            27.402.508          (11.597.502)

1339 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES          997.752.910          632.668.990        (365.083.920)                           -                             -                             -                             -                             -                             -            997.752.910          632.668.990        (365.083.920)

139 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                          40                 360.405                 360.365                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                            50                 360.405                 360.355 

1390 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                          40                 360.405                 360.365                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                            50                 360.405                 360.355 

14 - RECEITA AGROPECUARIA              1.062.010                 888.314               (173.696)              7.378.340              7.864.426                 486.086                           -                             -                             -                8.440.350              8.752.740                 312.390 

141 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL                           -                             -                             -                7.378.330              7.864.426                 486.096                           -                             -                             -                7.378.330              7.864.426                 486.096 

1410 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL                           -                             -                             -                7.378.330              7.864.426                 486.096                           -                             -                             -                7.378.330              7.864.426                 486.096 

142 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS                 102.010                   87.028                 (14.982)                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                   102.020                   87.028                 (14.992)

1420 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS                 102.010                   87.028                 (14.982)                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                   102.020                   87.028                 (14.992)

149 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS                 960.000                 801.285               (158.715)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                   960.000                 801.285               (158.715)

1490 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS                 960.000                 801.285               (158.715)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                   960.000                 801.285               (158.715)

03 - AUTARQUIA 04 - FUNDAÇÃO 05 - EMPRESA ECONOMIA MISTA-DEPENDENTE TOTAL DA INDIRETA

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1/4
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Especificação

Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA

15 - RECEITA INDUSTRIAL                     1.820                     2.850                     1.030            92.179.050            83.976.525            (8.202.525)              3.000.000              2.867.443               (132.557)            95.180.870            86.846.818            (8.334.052)

152 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO                     1.820                     2.850                     1.030            92.179.050            83.976.525            (8.202.525)              3.000.000              2.867.443               (132.557)            95.180.870            86.846.818            (8.334.052)

1520 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO                     1.820                     2.850                     1.030            92.179.050            83.976.525            (8.202.525)              3.000.000              2.867.443               (132.557)            95.180.870            86.846.818            (8.334.052)

159 - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

1590 - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

16 - RECEITA DE SERVICOS          716.352.406          806.043.682            89.691.276          116.823.543          140.823.228            23.999.685       1.684.663.180       1.781.595.669            96.932.489       2.517.839.129       2.728.462.579          210.623.450 

160 - RECEITA DE SERVICOS          716.352.406          806.043.682            89.691.276          116.823.543          140.823.228            23.999.685       1.684.663.180       1.781.595.669            96.932.489       2.517.839.129       2.728.462.579          210.623.450 

1600 - RECEITA DE SERVICOS          716.352.406          806.043.682            89.691.276          116.823.543          140.823.228            23.999.685       1.684.663.180       1.781.595.669            96.932.489       2.517.839.129       2.728.462.579          210.623.450 

17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES       2.065.916.765       2.757.807.269          691.890.504          124.477.143          265.183.224          140.706.081              3.838.710              3.593.978               (244.732)       2.194.232.618       3.026.584.471          832.351.853 

172 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       1.657.277.880       2.391.254.040          733.976.160            64.876.080          133.408.256            68.532.176                           -                             -                             -         1.722.153.960       2.524.662.296          802.508.336 

1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO       1.656.858.050       2.390.697.081          733.839.031            64.876.070            92.063.967            27.187.897                           -                             -                             -         1.721.734.120       2.482.761.048          761.026.928 

1722 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                          20                     1.686                     1.666                          10            41.344.288            41.344.278                           -                             -                             -                            30            41.345.975            41.345.945 

1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS                 419.810                 555.273                 135.463                           -                             -                             -                             -                             -                             -                   419.810                 555.273                 135.463 

173 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS              4.800.100            12.698.011              7.897.911                        123                   15.940                   15.817              2.693.690              2.810.249                 116.559              7.493.913            15.524.200              8.030.287 

1730 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS              4.800.100            12.698.011              7.897.911                        123                   15.940                   15.817              2.693.690              2.810.249                 116.559              7.493.913            15.524.200              8.030.287 

174 - TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR                          30                   23.119                   23.089                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                            40                   23.119                   23.079 

1740 - DOACOES DO EXTERIOR                          30                   23.119                   23.089                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                            40                   23.119                   23.079 

175 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                          50                     4.675                     4.625                           -                             -                             -                             -                             -                             -                            50                     4.675                     4.625 

1750 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                          50                     4.675                     4.625                           -                             -                             -                             -                             -                             -                            50                     4.675                     4.625 

176 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS          403.838.705          353.827.424          (50.011.281)            59.600.930          131.759.029            72.158.099              1.145.020                 783.729               (361.291)          464.584.655          486.370.181            21.785.526 

1761 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS 

ENTIDADE

         207.777.400          207.318.227               (459.173)            59.600.920          131.759.029            72.158.109              1.145.020                 783.729               (361.291)          268.523.340          339.860.985            71.337.645 

1762 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS 

ENTIDADES

                         40            12.215.389            12.215.349                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                            50            12.215.389            12.215.339 

1763 - TRANSF.CONVêN.DOS MUNICíPIOS E SUAS 

ENTIDADE

                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

1764 - TRANSF.CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS          196.061.265          134.293.808          (61.767.457)                           -                             -                             -                             -                             -                             -            196.061.265          134.293.808          (61.767.457)

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES       1.563.446.633       2.236.788.309          673.341.676          233.550.050          416.120.877          182.570.827          360.058.824          169.627.563        (190.431.261)       2.157.055.507       2.822.536.749          665.481.242 

191 - MULTAS E JUROS DE MORA          975.347.360       1.254.333.872          278.986.512            72.360.640          108.612.721            36.252.081            54.898.630            58.778.121              3.879.491       1.102.606.630       1.421.724.714          319.118.084 

1911 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

1912 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES                     5.700                   52.460                   46.760                           -                             -                             -                             -                             -                             -                       5.700                   52.460                   46.760 

1913 - MULTAS E JRS.MORA DA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

1914 - MULTA/JUROS MORA DA DIV.ATIVA DAS 

CONTRIBUIC

                         10                           -                          (10)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                            10                           -                          (10)

1915 - MULTA/JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA OUTRAS 

REC

                  36.070                 120.894                   84.824            25.400.020              2.781.885          (22.618.135)              7.061.250              6.833.727               (227.523)            32.497.340              9.736.506          (22.760.834)

1918 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                             -                     85.885                   85.885                          10                   85.885                   85.875 

1919 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS          975.305.570       1.254.160.519          278.854.949            46.960.620          105.830.835            58.870.215            47.837.380            51.858.509              4.021.129       1.070.103.570       1.411.849.863          341.746.293 

192 - INDENIZACOES E RESTITUICOES          338.936.280          441.792.956          102.856.676          117.746.100          116.511.279            (1.234.821)          241.066.994            58.893.411        (182.173.583)          697.749.374          617.197.647          (80.551.727)

1921 - INDENIZACOES                           -                   461.354                 461.354                           -                       4.532                     4.532                           -                             -                             -                             -                   465.886                 465.886 

1922 - RESTITUICOES          338.936.280          441.331.602          102.395.322          117.746.100          116.506.747            (1.239.353)          241.066.994            58.893.411        (182.173.583)          697.749.374          616.731.760          (81.017.614)

03 - AUTARQUIA 04 - FUNDAÇÃO 05 - EMPRESA ECONOMIA MISTA-DEPENDENTE TOTAL DA INDIRETA

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2/4
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Especificação

Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA

193 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA                 780.180              1.412.789                 632.609            36.240.080          156.681.032          120.440.952            42.222.410            30.339.575          (11.882.835)            79.242.670          188.433.396          109.190.726 

1931 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

1932 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                 780.180              1.412.789                 632.609            36.240.080          156.681.032          120.440.952            42.222.410            30.339.575          (11.882.835)            79.242.670          188.433.396          109.190.726 

199 - RECEITAS CORRENTES DIVERSAS          248.382.813          539.248.692          290.865.879              7.203.230            34.315.845            27.112.615            21.870.790            21.616.456               (254.334)          277.456.833          595.180.993          317.724.160 

1990 - RECEITAS DIVERSAS          248.382.813          539.248.692          290.865.879              7.203.230            34.315.845            27.112.615            21.870.790            21.616.456               (254.334)          277.456.833          595.180.993          317.724.160 

2 - RECEITAS DE CAPITAL       1.390.133.341          238.223.143     (1.151.910.198)          139.842.400          145.198.252              5.355.852              4.978.050              5.463.919                 485.869       1.534.953.791          388.885.314     (1.146.068.477)

21 - OPERACOES DE CREDITO                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

211 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

2114 - OPERACOES CRED.INTERNAS - CONTRATUAIS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

212 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

2123 - OPERACOES DE CRED.EXTERNAS CONTRATUAIS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

2129 - OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

22 - ALIENACAO DE BENS          800.540.110            38.744.298        (761.795.812)          130.000.080          131.793.451              1.793.371              1.464.010              1.951.712                 487.702          932.004.200          172.489.461        (759.514.739)

221 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS          800.240.060            38.193.237        (762.046.823)          130.000.060          131.651.351              1.651.291                           -                             -                             -            930.240.120          169.844.587        (760.395.533)

2211 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS                           -              15.370.049            15.370.049                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -              15.370.049            15.370.049 

2219 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS          800.240.060            22.823.187        (777.416.873)          130.000.060          131.651.351              1.651.291                           -                             -                             -            930.240.120          154.474.538        (775.765.582)

222 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                 300.050                 551.061                 251.011                          20                 142.100                 142.080              1.464.010              1.951.712                 487.702              1.764.080              2.644.874                 880.794 

2229 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS                 300.050                 551.061                 251.011                          20                 142.100                 142.080              1.464.010              1.951.712                 487.702              1.764.080              2.644.874                 880.794 

23 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                 764.120              3.768.810              3.004.690                           -                             -                             -                             -                             -                             -                   764.120              3.768.810              3.004.690 

230 - AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A MUNICIPIOS                 764.120              3.768.810              3.004.690                           -                             -                             -                             -                             -                             -                   764.120              3.768.810              3.004.690 

2300 - AMORTIZACAO DE EMPR. CONCEDIDOS A 

MUNICIPIOS

                764.120              3.768.810              3.004.690                           -                             -                             -                             -                             -                             -                   764.120              3.768.810              3.004.690 

24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          587.720.544          141.369.910        (446.350.634)              9.842.320            13.404.800              3.562.480              3.514.040              3.512.207                   (1.834)          601.076.904          158.286.917        (442.789.987)

242 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                        170                   81.200                   81.030                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                          180                   81.200                   81.020 

2421 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO                        170                   81.200                   81.030                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                          180                   81.200                   81.020 

244 - TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                            10                           -                          (10)                          20                           -                          (20)

2440 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                            10                           -                          (10)                          20                           -                          (20)

247 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS          587.720.364          141.288.710        (446.431.654)              9.842.310            13.404.800              3.562.490              3.514.030              3.512.207                   (1.824)          601.076.704          158.205.717        (442.870.987)

2471 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS 

ENTIDADE

         587.720.334          141.279.395        (446.440.939)              9.842.290            12.906.800              3.064.510              3.514.030              3.512.207                   (1.824)          601.076.654          157.698.402        (443.378.252)

2472 - TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO E SUAS 

ENTIDADES

                         10                     9.315                     9.305                          20                 498.000                 497.980                           -                             -                             -                            30                 507.315                 507.285 

2473 - TRANSF.CONVENIOS MUNICIPIOS E SUAS 

ENTIDADES

                         10                           -                          (10)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                            10                           -                          (10)

2474 - TRANSF.DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                            10                           -                          (10)

25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL              1.108.567            54.340.126            53.231.559                           -                             -                             -                             -                             -                             -                1.108.567            54.340.126            53.231.559 

259 - OUTRAS RECEITAS              1.108.567            54.340.126            53.231.559                           -                             -                             -                             -                             -                             -                1.108.567            54.340.126            53.231.559 

2590 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DO ESTADO              1.108.567            54.340.126            53.231.559                           -                             -                             -                             -                             -                             -                1.108.567            54.340.126            53.231.559 

03 - AUTARQUIA 04 - FUNDAÇÃO 05 - EMPRESA ECONOMIA MISTA-DEPENDENTE TOTAL DA INDIRETA

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 3/4
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Especificação

Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA Valor Previsto Valor Realizado DIFERENÇA

7 - RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS     26.520.892.030     27.926.148.668       1.405.256.638          529.863.670          409.379.985        (120.483.685)          339.758.833          314.246.681          (25.512.152)     27.390.514.533     28.649.775.334       1.259.260.801 

72 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES-INTRA-ORCAMENTARIA     25.450.222.210     27.013.214.049       1.562.991.839                           -                             -                             -                             -                             -                             -       25.450.222.210     27.013.214.049       1.562.991.839 

721 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS     25.450.222.210     27.013.214.049       1.562.991.839                           -                             -                             -                             -                             -                             -       25.450.222.210     27.013.214.049       1.562.991.839 

7210 - CONTRIBUICOES PATRONAIS     25.450.222.210     27.013.214.049       1.562.991.839                           -                             -                             -                             -                             -                             -       25.450.222.210     27.013.214.049       1.562.991.839 

74 - RECEITA AGROPECUARIA                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

741 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

7410 - RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - INTRA                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

76 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC       1.070.469.760          912.882.771        (157.586.989)          529.863.670          409.379.985        (120.483.685)                           -                             -                             -         1.600.333.430       1.322.262.756        (278.070.674)

760 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC       1.070.469.760          912.882.771        (157.586.989)          529.863.670          409.379.985        (120.483.685)                           -                             -                             -         1.600.333.430       1.322.262.756        (278.070.674)

7600 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE 

SERVIC

      1.070.469.760          912.882.771        (157.586.989)          529.863.670          409.379.985        (120.483.685)                           -                             -                             -         1.600.333.430       1.322.262.756        (278.070.674)

79 - RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS: OUTRAS REC.COR                 200.060                   51.849               (148.211)                           -                             -                             -            339.758.833          314.246.681          (25.512.152)          339.958.893          314.298.530          (25.660.363)

791 - MULTAS E JUROS DE MORA INTRA ORCAMENTARIA                          20                           -                          (20)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                            20                           -                          (20)

7912 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                            10                           -                          (10)

7918 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                            10                           -                          (10)

792 - INDENIZACOES E RESTITUIC.INTRA-ORCAMENTARIAS                 200.040                   51.849               (148.191)                           -                             -                             -            339.758.833          314.246.681          (25.512.152)          339.958.873          314.298.530          (25.660.343)

7922 - RESTITUICOES                 200.040                   51.849               (148.191)                           -                             -                             -            339.758.833          314.246.681          (25.512.152)          339.958.873          314.298.530          (25.660.343)

8 - RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS                          10                 690.192                 690.182          150.200.000            41.594.447        (108.605.553)       1.213.870.676          851.692.892        (362.177.784)       1.364.070.686          893.977.531        (470.093.155)

82 - ALIENACAO DE BENS                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                            10                           -                          (10)

822 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                            10                           -                          (10)

8229 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS                          10                           -                          (10)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                            10                           -                          (10)

85 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           -                   690.192                 690.192          150.200.000            41.594.447        (108.605.553)       1.213.870.676          851.692.892        (362.177.784)       1.364.070.676          893.977.531        (470.093.145)

852 - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL                           -                             -                             -                             -                             -                             -         1.213.870.676          851.692.892        (362.177.784)       1.213.870.676          851.692.892        (362.177.784)

8521 - INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO                           -                             -                             -                             -                             -                             -            793.953.730          353.597.336        (440.356.394)          793.953.730          353.597.336        (440.356.394)

8522 - INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DE OUTRAS                           -                             -                             -                             -                             -                             -            419.916.946          498.095.556            78.178.610          419.916.946          498.095.556            78.178.610 

859 - OUTRAS RECEITAS                           -                   690.192                 690.192          150.200.000            41.594.447        (108.605.553)                           -                             -                             -            150.200.000            42.284.639        (107.915.361)

8590 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           -                   690.192                 690.192          150.200.000            41.594.447        (108.605.553)                           -                             -                             -            150.200.000            42.284.639        (107.915.361)

Total     39.884.669.767     41.117.555.658       1.232.885.891       1.488.891.437       1.596.799.096          107.907.659       3.665.297.143       3.191.492.777        (473.804.366)     45.038.858.347     45.905.847.531          866.989.184 

03 - AUTARQUIA 04 - FUNDAÇÃO 05 - EMPRESA ECONOMIA MISTA-DEPENDENTE TOTAL DA INDIRETA

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 4/4
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O próximo quadro demonstra o desempenho da receita das Administrações Direta e Indireta por fonte de recursos, evidenciada pelo confronto entre os 

valores previstos e realizados. 

 

 

 

 

PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA

001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 137.226.408.257      136.558.219.973      (668.188.284)            2.516.636.803          1.901.321.873          (615.314.930)            139.743.045.060      138.459.541.846      (1.283.503.214)         

002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 44.238.316.726        44.892.719.758        654.403.032             3.070.599.801          3.698.601.907          628.002.106             47.308.916.527        48.591.321.665        1.282.405.138          

003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 3.265.913.422          3.705.246.196          439.332.774             -                            -                            -                            3.265.913.422          3.705.246.196          439.332.774             

004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. -                            -                            -                            36.419.984.824        38.226.910.886        1.806.926.062          36.419.984.824        38.226.910.886        1.806.926.062          

005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 8.226.580.802          8.098.765.810          (127.814.992)            1.826.783.870          1.301.099.325          (525.684.545)            10.053.364.672        9.399.865.135          (653.499.537)            

006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 226.689.438             783.477.419             556.787.981             1.095.852.999          382.557.131             (713.295.868)            1.322.542.437          1.166.034.550          (156.507.887)            

007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 7.703.073.712          2.997.545.481          (4.705.528.231)         109.000.050             395.356.408             286.356.358             7.812.073.762          3.392.901.889          (4.419.171.873)         

200.886.982.357      197.035.974.637      (3.851.007.720)         45.038.858.347        45.905.847.531        866.989.183             245.925.840.704      242.941.822.168      (2.984.018.536)         

PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA

001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 136.967.695.427      136.322.698.645      (644.996.782)            -                            214.478                    214.478                    136.967.695.427      136.322.913.123      (644.782.304)            

002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 44.238.316.726        44.892.719.758        654.403.032             3.070.599.801          3.698.601.907          628.002.106             47.308.916.527        48.591.321.665        1.282.405.138          

003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 3.264.758.182          3.700.332.741          435.574.559             -                            -                            -                            3.264.758.182          3.700.332.741          435.574.559             

004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. -                            -                            -                            10.847.325.754        11.104.145.103        256.819.349             10.847.325.754        11.104.145.103        256.819.349             

005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 8.226.580.802          8.098.765.810          (127.814.992)            1.470.494.564          1.238.311.543          (232.183.021)            9.697.075.366          9.337.077.353          (359.998.013)            

006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 226.689.438             783.477.419             556.787.981             895.852.999             235.393.878             (660.459.121)            1.122.542.437          1.018.871.297          (103.671.140)            

007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 7.703.073.712          2.997.545.481          (4.705.528.231)         10                             85.427.756               85.427.746               7.703.073.722          3.082.973.236          (4.620.100.486)         

200.627.114.287      196.795.539.854      (3.831.574.433)         16.284.273.128        16.362.094.665        77.821.537               216.911.387.415      213.157.634.519      (3.753.752.896)         

RECEITA PREVISTA X REALIZADA - FONTE DE RECURSOS - CONSOLIDADO (COM RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS)

ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONSOLIDADO

RECEITA PREVISTA X REALIZADA - FONTE DE RECURSOS - CONSOLIDADO (SEM RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS)

ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONSOLIDADO
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Nota: Fonte 006 refere-se a recursos da desvinculação de receitas de que trata a Emenda Constitucional n°93/2016.

PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA

001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 258.712.830             235.521.328             (23.191.502)              2.516.636.803          1.901.107.395          (615.529.408)            2.775.349.633          2.136.628.723          (638.720.910)            

002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 1.155.240                 4.913.456                 3.758.216                 -                            -                            -                            1.155.240                 4.913.456                 3.758.216                 

004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. -                            -                            -                            25.572.659.070        27.122.765.783        1.550.106.713          25.572.659.070        27.122.765.783        1.550.106.713          

005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS -                            -                            -                            356.289.306             62.787.782               (293.501.524)            356.289.306             62.787.782               (293.501.524)            

006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS -                            -                            -                            200.000.000             147.163.253             (52.836.747)              200.000.000             147.163.253             (52.836.747)              

007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU -                            -                            -                            109.000.040             309.928.653             200.928.613             109.000.040             309.928.653             200.928.613             

259.868.070             240.434.784             (19.433.286)              28.754.585.219        29.543.752.866        789.167.647             29.014.453.289        29.784.187.649        769.734.360             

CONSOLIDADO
ESPECIFICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITA PREVISTA X REALIZADA - FONTE DE RECURSOS - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS



Balanço Geral  Contas do Exercício de 2018 

67 

3.1.2.1.1 Receitas Correntes 

Receitas correntes são os ingressos tributários, de contribuições, patrimoniais, 

agropecuários, industriais, de serviços, de transferências correntes e de outras receitas correntes, 

arrecadados no exercício financeiro. Essas receitas visam à manutenção das atividades 

governamentais. 

As Receitas Correntes alcançaram o montante de R$ 236.290.684.146, registrando 

97,26% de participação no total da Receita Orçamentária. 

Em relação ao exercício de 2017, verificou-se um acréscimo nominal de R$ 

12.060.102.204, ou 5,38%, conforme demonstrado no quadro a seguir. 

 

 

 

VALOR % VALOR % NOMINAL %

Receita Tributária 160.083.402.170 67,75 150.277.286.755 67,02 9.806.115.414            6,53             

Receita de Contribuições 7.455.045.206 3,16 5.784.323.327 2,58 1.670.721.879            28,88           

Receitas de Contribuições Intraorçamentárias 27.013.214.049 11,43 25.163.653.071 11,22 1.849.560.978            7,35             

Receita Patrimonial 5.799.231.280 2,45 8.252.041.174 3,68 (2.452.809.894)          (29,72)          

Receita Agropecuária 19.713.910 0,01 19.592.204 0,01 121.706                      0,62             

Receita Agropecuária Intraorçamentárias 1.472.426 0,00 0 0,00 1.472.426                   -                   

Receita Industrial 93.680.355 0,04 189.992.772 0,08 (96.312.417)               (50,69)          

Receita de Serviços 3.198.351.028 1,35 3.216.012.984 1,43 (17.661.956)               (0,55)            

Receita de Serviços Intraorçamentárias 1.555.802.774 0,66 1.661.565.034 0,74 (105.762.260)             (6,37)            

Transferências Correntes 21.840.957.768 9,24 19.622.482.507 8,75 2.218.475.262            11,31           

Outras Receitas Correntes 8.915.514.650 3,77 10.043.429.237 4,48 (1.127.914.586)          (11,23)          

Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias 314.298.530 0,13 202.879 0,00 314.095.651               -                   

TOTAL 236.290.684.146 100,00 224.230.581.942 100,00 12.060.102.204          5,38             

CONSOLIDADO

RECEITAS CORRENTES
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

VALOR % VALOR % NOMINAL %

Receita Tributária 159.922.034.563 83,44 150.130.005.522 82,79 9.792.029.041            6,52             

Receita de Contribuições 1.524.613.815 0,80 49.296.360 0,03 1.475.317.455            -                   

Receita Patrimonial 4.591.004.284 2,40 5.386.500.160 2,97 (795.495.876)             (14,77)          

Receita Agropecuária 10.961.170 0,01 6.435.858 0,00 4.525.312                   70,31           

Receita Agropecuária Intraorçamentárias 1.472.426 0,00 0 0,00 1.472.426                   -                   

Receita Industrial 6.833.537 0,00 3.824.996 0,00 3.008.541                   78,65           

Receita de Serviços 469.888.449 0,25 661.049.480 0,36 (191.161.031)             (28,92)          

Receita de Serviços Intraorçamentárias 233.540.019 0,12 221.417.669 0,12 12.122.350                 5,47             

Transferências Correntes 18.814.373.297 9,82 17.614.524.041 9,71 1.199.849.256            6,81             

Outras Receitas Correntes 6.092.977.901 3,18 7.257.721.424 4,00 (1.164.743.523)          (16,05)          

TOTAL 191.667.699.461 100,00 181.330.775.510 100,00 10.336.923.951          5,70             

RECEITAS CORRENTES
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Balanço Geral  Contas do Exercício de 2018 

68 

 

 

3.1.2.1.1.1 Receita Tributária 

A Receita Tributária que se constitui na mais importante fonte de recursos para a 

formação da Receita Orçamentária do Estado, atingiu na sua realização o valor de R$ 

160.083.402.170, representando 67,75% da sua Categoria Econômica e 65,89% da Receita Total. 

Em relação à arrecadação de 2017, verificou-se o crescimento nominal de R$ 

9.806.115.415, ou 6,52% de aumento. 

Na composição da Receita Tributária, as rubricas mais significativas foram: 

a) o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 

principal fonte de arrecadação de tributos do Estado, respondeu pelo ingresso de R$ 

135.498.788.185 equivalendo a 84,64%; 

b) a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 

atingiu R$ 15.286.464.776, correspondendo a 9,55%; e  

c) as taxas, classificadas em Taxas pelo Poder de Polícia e Taxas pela Prestação de 

Serviços, cuja arrecadação totalizou R$ 6.686.225.713, representando 4,18%. 

 

 

 

VALOR % VALOR % NOMINAL %

Receita Tributária 161.367.606 0,36 147.281.233 0,34 14.086.373                 9,56             

Receita de Contribuições 5.930.431.391 13,29 5.735.026.967 13,37 195.404.424               3,41             

Receitas de Contribuições Intraorçamentárias 27.013.214.049 60,54 25.163.653.071 58,66 1.849.560.977            7,35             

Receita Patrimonial 1.208.226.996 2,71 2.865.541.014 6,68 (1.657.314.018)          (57,84)          

Receita Agropecuária 8.752.740 0,02 13.156.345 0,03 (4.403.605)                 (33,47)          

Receita Industrial 86.846.818 0,19 186.167.777 0,43 (99.320.958)               (53,35)          

Receita de Serviços 2.728.462.579 6,11 2.554.963.504 5,96 173.499.075               6,79             

Receita de Serviços Intraorçamentárias 1.322.262.756 2,96 1.440.147.365 3,36 (117.884.609)             (0,47)            

Transferências Correntes 3.026.584.471 6,78 2.007.958.466 4,68 1.018.626.006            50,73           

Outras Receitas Correntes 2.822.536.749 6,33 2.785.707.812 6,49 36.828.937                 1,32             

Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias 314.298.530 0,70 202.879 0,00 314.095.651               -                   

TOTAL 44.622.984.685 100,00 42.899.806.433 100,00 1.723.178.253            4,02             

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITAS CORRENTES
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017
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VALOR % VALOR % NOMINAL %

IMPOSTOS 153.397.171.721 95,82   144.002.501.914 95,82   9.394.669.808 6,52     

IPVA 15.286.464.776 9,55     14.499.930.611 9,65     786.534.165 5,42     

Parte do Estado 6.114.585.915 5.799.972.244 314.613.671      

Parte dos Municípios 7.643.232.382 7.249.965.305 393.267.077      

Parte Fundeb 1.528.646.479 1.449.993.061 78.653.418        

ITCMD 2.611.918.761 1,63     2.719.552.069 1,81     (107.633.308)     (3,96)    

Parte do Estado 2.089.535.009 2.175.641.655 (86.106.646)       

Parte Fundeb 522.383.752 543.910.414 (21.526.662)       

ICMS 135.498.788.185 84,64   126.783.019.234 84,37   8.715.768.951 6,87     

Parte do Estado 80.900.131.144 76.199.722.834 4.700.408.310   

Adicional ICMS-FDO Comb.Pobreza - Estado 532.189.022 0 532.189.022      

Parte dos Municípios 33.708.387.977 31.533.365.691 2.175.022.286   

Parte Fundeb 20.225.032.786 19.049.930.709 1.175.102.077   

Adicional ICMS-FDO Comb.Pobreza - Fundeb 133.047.255 0 133.047.255      

TAXAS 6.686.225.713 4,18     6.274.784.727 4,18     411.440.987      6,56     

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.735 0,00 115 0,00     4.620                 -       

TOTAL 160.083.402.170 100,00 150.277.286.755 100,00 9.806.115.414   6,53     

CONSOLIDADO

RECEITA TRIBUTÁRIA
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

VALOR % VALOR % NOMINAL %

IMPOSTOS 153.397.171.721 95,92   144.002.501.914 95,92   9.261.622.552 6,43     

IPVA 15.286.464.776 9,56     14.499.930.611 9,66     786.534.165 5,42     

Parte do Estado 6.114.585.915 5.799.972.244 314.613.671      

Parte dos Municípios 7.643.232.382 7.249.965.305 393.267.077      

Parte Fundeb 1.528.646.479 1.449.993.061 78.653.418        

ITCMD 2.611.918.761 1,63     2.719.552.069 1,81     (107.633.308)     (3,96)    

Parte do Estado 2.089.535.009 2.175.641.655 (86.106.646)       

Parte Fundeb 522.383.752 543.910.414 (21.526.662)       

ICMS 135.498.788.185 84,73   126.783.019.234 84,45   8.582.721.695 6,77     

Parte do Estado 80.900.131.144 76.199.722.834 4.700.408.310   

Adicional ICMS-FDO Comb.Pobreza - Estado 532.189.022 0 532.189.022      

Parte dos Municípios 33.708.387.977 31.533.365.691 2.175.022.286   

Parte Fundeb 20.225.032.786 19.049.930.709 1.175.102.077   

Adicional ICMS-FDO Comb.Pobreza - Fundeb 133.047.255 0 133.047.255      

TAXAS 6.524.858.107 4,08     6.127.503.493 4,08     397.354.614      6,48     

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.735 0,00     115 4,08     4.620                 -       

TOTAL 159.922.034.563 100,00 150.130.005.522 100,00 9.658.981.786   6,43     

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITA TRIBUTÁRIA
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017
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3.1.2.1.1.2 Receita de Contribuições 

A receita de contribuições atingiu o montante de R$ 34.468.259.255, participando com 

14,59% da sua Categoria Econômica e 14,19% da Receita Total. Observa-se que a Administração 

Indireta é responsável por praticamente a totalidade desta arrecadação; 95,58%. 

Em relação à receita arrecadada no ano anterior, o acréscimo nominal foi de R$ 

3.520.282.857, ou 11,37%. 

Desse grupo evidenciam-se as Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 

Intraorçamentárias, com R$ 27.013.214.049, representando 78,37%, e as Contribuições de 

Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas) no montante de R$ 4.778.640.027, com participação de 

13,86%. 

 

 

VALOR % VALOR % NOMINAL %

TAXAS 161.367.606 100,00 147.281.233 100,00 14.086.373        9,56     

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 56.556.365 35,05   21.585.282 14,66   34.971.084        

Taxas pela Prestação de Serviços 104.811.241 64,95   125.695.952 85,34   (20.884.711)       

TOTAL 161.367.606 100,00 147.281.233 100,00 14.086.373 9,56     

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITA TRIBUTÁRIA
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

VALOR % VALOR % NOMINAL %

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.455.045.206 21,63 5.784.323.327 18,69 1.670.721.879            28,88        

CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS 0 563.358 (563.358)                    

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 4.778.640.027 13,86 4.634.262.939 14,97 144.377.088               3,12          

Contribuições Previdenciárias - Pensionista Civil 186.438.619 176.706.381 9.732.238                   

Contribuições de Servidores - Ativo Militar 570.746.548 560.215.089 10.531.459                 

Contribuições de Servidores - Inativo Militar 210.564.029 187.705.629 22.858.401                 

Contribuições Previdenciárias - Pensionista Militar 68.809.286 63.887.509 4.921.777                   

Contribuições de Servidores - Ativo Civil - SPPREV 3.053.833.071 3.020.084.876 33.748.194                 

Contribuições de Servidores - Inativo Civil - SPPREV 629.683.446 565.104.038 64.579.408                 

Outras Contribuições Previdenciárias 58.565.028 60.559.416 (1.994.389)                 

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.676.405.179 7,76 1.149.497.030 3,71 1.526.908.149            132,83      

CONTRIB. PREV. DO REGIME PRÓPRIO INTRAORÇAMENTÁRIAS 27.013.214.049          78,37 25.163.653.071          81,31 1.849.560.977            7,35          

Contribuições Patronais - Ativo Militar 1.141.493.096 1.120.430.178 21.062.918                 

Contribuições Patronais - Ativo Civil 6.100.970.877 6.033.735.132 67.235.745                 

Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS 13.128.676.289 11.790.195.466 1.338.480.823            

Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPM 6.642.073.787 6.219.292.295 422.781.492               

TOTAL 34.468.259.255 100,00 30.947.976.398 100,00 3.520.282.857 11,37        

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017
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3.1.2.1.1.3 Receita Patrimonial 

As Receitas Patrimoniais somaram R$ 5.799.231.280, e participaram com 2,45% das 

Receitas Correntes. Desse grupo, evidenciam-se as Receitas de Valores Mobiliários com R$ 

2.128.922.890, representando 36,71% das Receitas Patrimoniais, e Outras Receitas Patrimoniais, no 

montante de R$ 2.331.552.540, constituídas basicamente por receitas do Fundo Especial de Despesa 

do Tribunal de Justiça.  

Em relação a arrecadação de 2017, as receitas patrimoniais sofreram uma queda de 

29.72%, em decorrência, principalmente, do efeito da queda da taxa de juros sobre a remuneração 

dos depósitos bancários. 

VALOR % VALOR % NOMINAL %

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.524.613.815 48.733.002 1.475.880.813            3.028,50   

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.524.613.815 48.733.002 1.475.880.813            3.028,50   

Contribuições s/ a Complementação de Aposentadorias e Pensões 26.353.466 27.851.070 (1.497.604)                 

Contribuições de Solidariedade p/ as Santas Casas de Misericórdia 21.260.349 20.881.933 378.417                      

Outras contribuições Prev. Das Carteiras 1.477.000.000

TOTAL 1.524.613.815 100,00 48.733.002 100,00 1.475.880.813 3.028,50   

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

VALOR % VALOR % NOMINAL %

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.930.431.391 18,00 5.735.026.967 18,56 195.404.424               3,41          

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 4.778.640.027 14,51 4.634.262.939 15,00 144.377.088               3,12          

Contribuições Previdenciárias - Pensionista Civil 186.438.619 176.706.381 9.732.238                   

Contribuições de Servidores - Ativo Militar 570.746.548 560.215.089 10.531.459                 

Contribuições de Servidores - Inativo Militar 210.564.029 187.705.629 22.858.401                 

Contribuições Previdenciárias - Pensionista Militar 68.809.286 63.887.509 4.921.777                   

Contribuições de Servidores - Ativo Civil - SPPREV 3.053.833.071 3.020.084.876 33.748.194                 

Contribuições de Servidores - Inativo Civil - SPPREV 688.248.474 565.104.038 123.144.435               

Outras Contribuições Previdenciárias 58.565.028 60.559.416 (1.994.389)                 

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.151.791.364 3,50 1.100.764.028 3,56 51.027.336                 4,64          

CONTRIB. PREV. DO REGIME PRÓPRIO INTRAORÇAMENTÁRIAS 27.013.214.049 82,00 25.163.653.071 81,44 1.849.560.977 7,35          

Contribuições Patronais - Ativo Militar 1.141.493.096 1.120.430.178 21.062.918                 

Contribuições Patronais - Ativo Civil 6.100.970.877 6.033.735.132 67.235.745                 

Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS 13.128.676.289 11.790.195.466 1.338.480.823            

Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPM 6.642.073.787 6.219.292.295 422.781.492               

TOTAL 32.943.645.439 100,00 30.898.680.039 100,00 2.044.965.401            6,62          

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017
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3.1.2.1.1.4 Receita Agropecuária, Industrial e de Serviços 

As receitas Agropecuária, Industrial e de Serviço, somaram R$ 4.869.020.493, 

representando apenas 2,06% das Receitas Correntes. 

Nesse conjunto fica evidenciada que a Receita de Serviços, no montante de R$ 

3.198.351.028, equivalendo a 65,69%, é a fonte de maior expressão, destacando-se nessa 

composição as rubricas Serviços de Transportes: R$ 1.405.822.635, e Outros Serviços: R$ 

1.094.621.180. 

Outro item a destacar são as Receitas de Serviços Intraorçamentárias, com o total 

arrecadado de R$ 1.555.802.774, correspondendo a 31,95%. 

O quadro a seguir apresenta a composição dessas demais receitas. 

 

VALOR % VALOR % NOMINAL %

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 113.171.403 1,95 128.573.774 1,56 (15.402.370)               (11,98)      

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.128.922.890 36,71 3.004.742.767 36,41 (875.819.877)             (29,15)      

Dividendos 512.759.567 629.611.536 (116.851.969)             

Remuneração de Depósitos Bancários 1.599.654.760 2.352.030.225 (752.375.465)             

Remueração dos Investimentos do RPPS 16.508.562 23.101.006 (6.592.444)                 

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 1.225.584.447 21,13 2.080.617.837 25,21 (855.033.390)             (41,10)      

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.331.552.540 40,20 3.038.106.796 36,82 (706.554.256)             (23,26)      

TOTAL 5.799.231.280 100,00 8.252.041.174 100,00 (2.452.809.894)          (29,72)      

CONSOLIDADO

RECEITA PATRIMONIAL
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

VALOR % VALOR % NOMINAL %

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 16.890.778 0,37 13.412.447 0,25 3.478.331                   25,93        

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.677.408.422 36,54 2.353.699.649 43,70 (676.291.227)             (28,73)      

Dividendos 512.199.776 627.959.530 (115.759.753)             

Remuneração de Depósitos Bancários 1.165.208.646 1.725.740.120 (560.531.474)             

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 565.512.949 12,32 3.136.083 0,06 562.376.866               -               

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.331.192.135 50,78 3.016.251.981 56,00 (685.059.846)             (22,71)      

TOTAL 4.591.004.284 100,00 5.386.500.160 100,00 (795.495.876)             (14,77)      

RECEITA PATRIMONIAL
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

VALOR % VALOR % NOMINAL %

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 96.280.626 7,97 115.161.327 4,02 (18.880.702)               (16,40)      

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 451.514.467 37,37 651.043.118 22,72 (199.528.650)             (30,65)      

Dividendos 559.791 1.652.006 (1.092.215)                 

Remuneração de Depósitos Bancários 434.446.114 626.290.106 (191.843.991)             

Remueração dos Investimentos do RPPS 16.508.562 23.101.006 (6.592.444)                 

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 660.071.498 54,63 2.077.481.753 72,50 (1.417.410.255)          (68,23)      

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 360.405 0,03 21.854.816 0,76 (21.494.410)               (98,35)      

TOTAL 1.208.226.996 100,00 2.865.541.014 100,00 (1.657.314.018)          (57,84)      

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITA PATRIMONIAL
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017
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VALOR % VALOR % NOMINAL %

RECEITA AGROPECUÁRIA 19.713.910 0,40 19.592.204 0,39 121.706                      0,62          

RECEITA INDUSTRIAL 93.680.355 1,92 189.992.772 3,73 (96.312.417)               (50,69)      

RECEITA DE SERVIÇOS 3.198.351.028 65,69 3.216.012.984 63,22 (17.661.956)               (0,55)        

Serviços Comerciais 38.286.970 38.539.009 (252.039)                    

Serviços Financeiros 3.452.302 3.740.865 (288.563)                    

Serviços de Transportes 1.405.822.635 1.252.793.410 153.029.226               

Serviços de Saúde 482.906.900 473.500.589 9.406.311                   

Serviços de Metrologia e Certif icação 3.832.681 2.087.405 1.745.276                   

Serviços Administrativos 8.396.022 4.883.332 3.512.690                   

Serviços Educacionais 30.371.313 20.626.052 9.745.261                   

Serviços Agropecuários 5.700.496 2.366.606 3.333.891                   

Serviços Recreativos e Culturais 3.120.270 2.330.291 789.979                      

Serviços de Consult. Assist. Tec. Análise de Projetos 394.601 28.751 365.850                      

Serviços de Estudos e Pesquisas 4.722.052 6.210.025 (1.487.974)                 

Serviços de Fornecimento de Água 116.723.607 103.387.782 13.335.825                 

Outros Serviços 1.094.621.180 1.305.518.869 (210.897.689)             

RECEITA AGROPECUÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.472.425,60 0,03 0,00 -           1.472.425,60              -           

RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.555.802.774 31,95 1.661.565.034 32,66 (105.762.260)             (6,37)        

Serviços de Saúde 1.216.733.963 1.199.773.459 16.960.504                 

Taxa de Administração - SPPREV 94.670.631 106.505.879 (11.835.248)               

Outros Serviços do Estado 244.398.180 355.285.695 (110.887.516)             

TOTAL 4.869.020.493 100,00 5.087.162.992 100,00 (218.142.499)             (4,29)        

CONSOLIDADO

DEMAIS RECEITAS
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

VALOR % VALOR % NOMINAL %

RECEITA AGROPECUÁRIA 10.961.170 1,52 6.435.858 0,83 4.525.312                   70,31        

RECEITA INDUSTRIAL 6.833.537 0,95 3.824.996 0,49 3.008.541                   78,65        

RECEITA DE SERVIÇOS 469.888.449 65,02 661.049.479 85,33 (191.161.030)             (28,92)      

Serviços Comerciais 12.244.184 11.073.348 1.170.836                   

Serviços Financeiros 681.228 725.446 (44.219)                      

Serviços de Transportes 4.862.128 4.416.292 445.836                      

Serviços de Saúde 658.327 354.883 303.444                      

Serviços Administrativos 7.320.293 3.790.988 3.529.305                   

Serviços Educacionais 60.120 8.320 51.800                        

Serviços Agropecuários 5.700.496 2.366.606 3.333.891                   

Serviços Recreativos e Culturais 3.087.157 2.330.291 756.867                      

Serviços de Consult. Assist. Tec. Análise de Projetos 394.601 28.751 365.850                      

Serviços de Fornecimento de Água 116.723.607 103.387.782 13.335.825                 

Outros Serviços 318.156.309 532.566.774 (214.410.465)             

RECEITA AGROPECUÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.472.425,60 0,20 0,00 -           1.472.425,60              -           

RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIAS 233.540.019 32,32 103.387.782 13,35 130.152.237               125,89      

Serviços de Saúde 231.085.278 220.840.056 10.245.222                 

Outros Serviços do Estado 2.454.741

TOTAL 722.695.600 100,00 774.698.114 100,00 (52.002.513)               (6,71)        

DEMAIS RECEITAS
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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3.1.2.1.1.5 Transferências Correntes 

As Transferências Correntes totalizaram na sua realização R$ 21.840.957.768, 

equivalendo a 9,24% das Receitas Correntes. Destacam-se os ingressos financeiros relativos às 

Transferências da União, que somaram R$ 21.187.321.688, representando 97,01% das 

Transferências Correntes. 

Os números da arrecadação de 2018 apresentaram um acréscimo de R$ 2.218.475.262, 

em relação ao ano anterior, o que evidencia uma variação positiva de 11,31%. 

 

VALOR % VALOR % NOMINAL %

RECEITA AGROPECUÁRIA 8.752.740 0,21 13.156.345 0,31 (4.403.605)                 (33,47)      

RECEITA INDUSTRIAL 86.846.818 2,09 186.167.777 4,44 (99.320.958)               (53,35)      

RECEITA DE SERVIÇOS 2.728.462.579 65,80 2.554.963.504 60,91 173.499.075               6,79          

Serviços Comerciais 26.042.785 27.465.661 (1.422.875)                 

Serviços Financeiros 2.771.074 3.015.419 (244.344)                    

Serviços de Transportes 1.400.960.507 1.248.377.118 152.583.390               

Serviços de Saúde 482.248.573 473.145.706 9.102.867                   

Serviços de Metrologia e Certif icação 3.832.681 2.087.405 1.745.276                   

Serviços Administrativos 1.075.729 1.092.345 (16.615)                      

Serviços Recreativos e Culturais 33.113

Serviços Educacionais 30.311.193 20.617.731 9.693.462                   

Serviços de Estudos e Pesquisas 4.722.052 6.210.025 (1.487.974)                 

Outros Serviços 776.464.872 772.952.095 3.512.777                   

RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.322.262.756 31,89 1.440.147.365 34,33 (117.884.609)             (8,19)        

Serviços de Saúde 985.648.685 978.933.403 6.715.282                   

Taxa de Administração - SPPREV 94.670.631 106.505.879 (11.835.248)               

Outros Serviços do Estado 241.943.439 354.708.082 (112.764.643)             

TOTAL 4.146.324.893 100,00 4.194.434.990 100,00 (48.110.097)               (1,15)        

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DEMAIS RECEITAS
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

VALOR % VALOR % NOMINAL %

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 21.229.222.935          97,20 19.056.789.733          97,12 2.172.433.203            11,40        

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 21.187.321.688 97,01 19.055.861.646 97,11 2.131.460.042            11,19        

Participação na Receita da União 10.503.474.643 9.458.667.248 1.044.807.395            

Transferência da Comp. Financ. p/ Exploração de Rec. Naturais 2.404.552.156 1.458.255.128 946.297.028               

Transferências de Recursos do SUS 5.015.071.396 4.844.922.644 170.148.752               

Transferências de Recursos do FNAS 1.000 2.015.668 (2.014.668)                 

Transferências de Recursos do FNDE 2.783.564.363 2.783.279.596 284.767                      

Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/96 446.106.285 455.448.825 -9342540

Transferências Advindas Emendas Parlamentares Indiv. 500.000 400.000

Outras Transferências da União 34.051.844 52.872.536 (18.820.693)               

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 41.345.975 0,19 27.796 0,00 41.318.179                 -           

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS 555.273 0,00 900.291 0,00 (345.018)                    (38,32)      

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 62.888.825 0,29 19.444.937 0,10 43.443.888                 223,42      

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 23.119 0,00 1.866.801 0,01 (1.843.682)                 (98,76)      

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 491.688 0,00 7.075 0,00 484.613                      -           

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 548.331.200 2,51 544.373.961 2,77 3.957.239                   0,73          

TOTAL 21.840.957.768          100,00      19.622.482.507          100,00      2.218.475.262            11,31        

CONSOLIDADO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017
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3.1.2.1.1.6 Outras Receitas Correntes 

No decorrer do exercício em exame, Outras Receitas Correntes totalizaram R$ 

9.229.813.181, representando 3,91% do total das Receitas Correntes. Dentre a Outras Receitas 

Correntes, evidenciam-se as Multas e Juros de Mora com R$ 3.365.508.637, representando 36,46% 

das Outras Receitas Correntes, as Receitas Diversas com R$ 3.302.252.738, correspondendo a 

35,78%, e a Receita da Dívida Ativa com R$ 1.277.304.093, equivalendo a 13,84%. 

 

 

 

VALOR % VALOR % NOMINAL %

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 18.751.925.265          99,67 17.524.395.431          99,49 1.227.529.833            7,00          

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 18.704.560.640 99,42 17.524.183.051 99,49 1.180.377.589            6,74          

Participação na Receita da União 10.503.292.770 9.458.500.141 1.044.792.629            

Transferência da Comp. Financ. p/ Exploração de Rec. Naturais 291.553.742 252.824.281 38.729.461                 

Transferências de Recursos do SUS 4.650.712.377 4.521.277.332 129.435.045               

Transferências de Recursos do FNAS 1.000 2.015.668 (2.014.668)                 

Transferências de Recursos do FNDE 2.778.342.621 2.780.844.267 (2.501.646)                 

Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC 87/96 446.106.285 455.448.825 (9.342.540)                 

Transferências Advindas Emendas Parlamentares Indiv. 500.000 400.000 100.000

Outras Transferências da União 34.051.844 52.872.536 (18.820.693)               

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0 -           27.525 0,00          (27.525)                      -           

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 47.364.625 0,25 184.856 0,00 47.179.770                 -           

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 0 0,00 1.740.191 0,01 (1.740.191)                 -           

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 487.013 0,00 4.100 0,00 482.913                      -           

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 61.961.019 0,33 88.384.319 0,50 (26.423.300)               (29,90)      

TOTAL 18.814.373.297          100,00      17.614.524.041          100,00      1.199.849.256            6,81          

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

VALOR % VALOR % NOMINAL %

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.524.662.296            83,42 1.532.579.157            76,33 992.083.139               64,73        

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.482.761.048 82,03 1.531.678.596 76,28 951.082.453               62,09        

Participação na Receita da União 181.873 167.107 14.766                        

Transferência da Comp. Financ. p/ Exploração de Rec. Naturais 2.112.998.414 1.205.430.848 907.567.567               

Transferências de Recursos do SUS 364.359.019 323.645.312 40.713.707                 

Transferências de Recursos do FNDE 5.221.742 2.435.329 2.786.413                   

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 41.345.975 1,37 271 0,00 41.345.704                 -           

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS 555.273 0,02 900.291 0,04 (345.018)                    (38,32)      

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 15.524.200 0,51 19.260.081 0,96 (3.735.881)                 (19,40)      

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 23.119 0,00 126.610 0,01 (103.491)                    (81,74)      

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 4.675 0,00 2.975 0,00 1.700                          57,14        

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 486.370.181 16,07 455.989.642 22,71 30.380.539                 6,66          

TOTAL 3.026.584.471            100,00      2.007.958.466            100,00      1.018.626.006            50,73        

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017
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VALOR % VALOR % NOMINAL %

MULTAS E JUROS DE MORA 3.365.508.637            36,46 3.489.952.373            34,75 (124.443.736)             (3,57)        

Dos Tributos 1.291.103.387 1.761.753.708 (470.650.321)             

Das Contribuições 53.740 4.241 49.499                        

Da Dívida Ativa dos Tributos 268.901.676 317.803.008 (48.901.332)               

Da Dívida Ativa das Contribuições 0 2.230 (2.230)                        

Da Dívida Ativa de Outras Receitas 12.473.486 21.312.407 (8.838.921)                 

Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 85.885 0 85.885                        

De Outras Origens 1.792.890.463 1.389.076.779 403.813.684               

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 970.449.183 10,51 1.111.340.209 11,07 (140.891.026)             (12,68)      

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.277.304.093 13,84 1.457.230.051 14,51 (179.925.958)             (12,35)      

Tributária 1.062.487.860 1.315.611.783 (253.123.923)             

Não Tributária 214.816.233 141.618.268 73.197.965                 

RECEITAS DIVERSAS 3.302.252.738 35,78 3.984.906.604 39,68 (682.653.866)             (17,13)      

Programa de Parcelamento Incentivado do ICMS 904.100.016 1.313.374.529 (409.274.513)             

Receita de Onus de Sucumbência Ações Jud 144.971.142 66.160.352 78.810.791                 

Rec.Dec.N.Aplic.Inc.Fisc.em Prj.Cult.Ind.Cin 5.897.233 0 5.897.233                   

Demais Receitas para o Desenv do Desporto 5.724.449 4.518.545 1.205.904                   

Receita de Variação Cambial 44.779.285 7.861.124 36.918.161                 

Outras Receitas Diversas 2.196.780.612 2.592.992.054 (396.211.442)             

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 314.298.530 3,41 202.879 0,00 314.095.651               -           

TOTAL 9.229.813.181            100,00      10.043.632.116          100,00      (813.818.934)             (8,10)        

CONSOLIDADO

OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

VALOR % VALOR % NOMINAL %

MULTAS E JUROS DE MORA 1.943.783.923            31,90 2.349.813.881            32,38 (406.029.958)             (17,28)      

Dos Tributos 1.291.103.387 1.761.753.708 (470.650.321)             

Das Contribuições 1.280 510 770                             

Da Dívida Ativa dos Tributos 268.901.676 317.803.008 (48.901.332)               

Da Dívida Ativa de Outras Receitas 2.736.980 4.019.461 (1.282.481)                 

De Outras Origens 381.040.600 266.237.194 114.803.405               

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 353.251.536 5,80 278.223.806 3,83 75.027.730                 26,97        

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.088.870.698 17,87 1.348.894.258 18,59 (260.023.560)             (19,28)      

Tributária 1.062.487.860 1.315.611.783 (253.123.923)             

Não Tributária 26.382.838 33.282.475 (6.899.637)                 

RECEITAS DIVERSAS 2.707.071.745 44,43 3.280.789.480 45,20 (573.717.735)             (17,49)      

Programa de Parcelamento Incentivado do ICMS 904.100.016 1.313.374.529 (409.274.513)             

Receita de Onus de Sucumbência Ações Jud 144.799.169 65.990.681 78.808.488                 

Rec.Dec.N.Aplic.Inc.Fisc.em Prj.Cult.Ind.Cin 5.897.233 0 5.897.233                   

Demais Receitas para o Desenv do Desporto 5.724.449 4.518.545 1.205.904                   

Receita de Variação Cambial 44.778.588 7.861.124 36.917.464                 

Outras Receitas Diversas 1.601.772.290 1.889.044.600 (287.272.311)             

TOTAL 6.092.977.901            100,00      7.257.721.424            100,00      (1.164.743.523)          (16,05)      

OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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 O acréscimo observado nas indenizações e restituições intraorçamentárias refere-se a receita 

de ressarcimento à gratuidade aos usuários dos trens da CPTM. 

 

3.1.2.1.2 Receitas de Capital 

Receitas de Capital são as receitas provenientes da realização de recursos financeiros 

oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; e dos recursos 

recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas 

classificáveis em despesas de capital. 

As Receitas de Capital, cuja composição sintetizada observa-se no quadro a seguir, 

totalizaram na sua realização R$ 6.651.138.022, correspondendo a uma participação de 2,74% no 

total da Receita Orçamentária. 

Em comparação com a receita arrecadada no ano anterior, houve um decréscimo 

nominal de R$ 1.940.776.603, ou -22,59%. 

A variação significativa da rubrica Alienação de Bens é resultante da venda da CESP, 

que correspondeu a um reforço de aproximadamente  R$ 1.500.000.000 ao Tesouro do Estado. 

Em relação ao acréscimo de Transferências Intragovernamentais, a União reforçou o 

repasse fundo a fundo SUS para a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR % VALOR % NOMINAL %

MULTAS E JUROS DE MORA 1.421.724.714            45,32 1.140.138.492            40,93 281.586.222               24,70        

Dos Tributos 0 0 -                             

Das Contribuições 52.460 3.731 48.729                        

Da Dívida Ativa de Outras Receitas 9.736.506 17.292.947 (7.556.441)                 

Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 85.885 0 85.885                        

De Outras Origens 1.411.849.863 1.122.839.585 289.010.278               

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 617.197.647 19,68 833.116.403 29,90 (215.918.756)             (25,92)      

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 188.433.396 6,01 108.335.793 3,89 80.097.603                 73,93        

Não Tributária 188.433.396 108.335.793 80.097.603                 

RECEITAS DIVERSAS 595.180.993 18,97 704.117.124 25,27 (108.936.132)             (15,47)      

Receita de Onus de Sucumbência Ações Jud 171.974 169.671 2.303                          

Receita de Variação Cambial 697 0 697                             

Outras Receitas Diversas 595.008.322 703.947.453 (108.939.131)             

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 314.298.530 10,02 202.879 0,01 314.095.651               -           

TOTAL 3.136.835.279            100,00      2.785.910.691            100,00      350.924.588               12,60        

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017
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Nessa Categoria Econômica, destacam-se as Operações de Crédito no valor de R$ 

2.898.266.910, representando 43,58% do valor consolidado das Receitas de Capital.  

Merecem destaque, ainda, as seguintes fontes: Outras Receitas de Capital no valor de R$ 

720.610.872, constituído basicamente de recursos provenientes de depósitos judiciais e  

administrativos, nos termos da Lei Complementar Federal nº 151, de 5 de agosto de 2015 e Receitas 

de Capital Intraorçamentárias no valor de R$ 899.399.871, equivalentes, respectivamente, a 10,83% 

e 13,52% do total consolidado de Receitas de Capital. 

 

 

 

 

VALOR % VALOR % NOMINAL %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.898.266.910 43,58 4.587.017.082 53,39 (1.688.750.172)          (36,82)      

Operações de Crédito Internas 616.639.774 1.370.070.210 (753.430.436)             

Operações de Crédito Externas 2.281.627.136 3.216.946.872 (935.319.736)             

ALIENAÇÃO DE BENS 1.696.778.194 25,51 182.227.771 2,12 1.514.550.423            831,13      

Alienação de Bens Móveis 1.682.855.601 142.779.056 1.540.076.545            

Alienação de Bens Imóveis 13.922.592 39.448.715 (25.526.122)               

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 5.304.700 0,08 3.358.589 0,04 1.946.111                   57,94        

Amortização de Empr. Concedidos a Municípios 5.304.700 3.358.589 1.946.111                   

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 430.777.475 6,48 252.781.895 2,94 177.995.580               70,41        

Transferências Intergovernamentais 74.692.776 674.058 74.018.718                 

Transferências do Exterior 0 0 -                             

Transferências de Convênios 356.084.700 252.107.837 103.976.862               

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 720.610.872 10,83 2.420.852.941 28,18 (1.700.242.069)          (70,23)      

Outras Receitas 54.340.126 35.762.235 18.577.891                 

Outras Receitas de Capital - LC 151 666.270.746 2.385.090.706 (1.718.819.960)          

RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 899.399.871 13,52 1.145.676.346 13,33 (246.276.475)             (21,50)      

Integralização do Capítal Social 0 1.069.060.496 (1.069.060.496)          

Outras Receitas 899.399.871 76.615.849 822.784.021               

TOTAL 6.651.138.022            100,00      8.591.914.624            100,00      (1.940.776.603)          (22,59)      

CONSOLIDADO

RECEITAS DE CAPITAL
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

VALOR % VALOR % NOMINAL %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.898.266.910 53,99 4.587.017.082 64,10 (1.688.750.172)          (36,82)      

Operações de Crédito Internas 616.639.774 1.370.070.210 (753.430.436)             

Operações de Crédito Externas 2.281.627.136 3.216.946.872 (935.319.736)             

ALIENAÇÃO DE BENS 1.524.288.733 28,39 30.226.902 0,42 1.494.061.831            4.942,82   

Alienação de Bens Móveis 1.513.011.014 46.244 1.512.964.770            

Alienação de Bens Imóveis 11.277.719 30.180.658 (18.902.939)               

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.535.890 0,03 1.532.314 0,02 3.576                          0,23          

Amortização de Empr. Concedidos a Municípios 1.535.890 1.532.314 3.576                          

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 272.490.559 5,08 147.593.613 2,06 124.896.945               84,62        

Transferências Intergovernamentais 74.611.576 674.058 73.937.518                 

Transferências de Convênios 197.878.983 146.919.555 50.959.428                 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 666.270.746 12,41 2.385.090.706 33,33 (1.718.819.960)          (72,07)      

Outras Receitas de Capital 666.270.746 2.385.090.706 (1.718.819.960)          

RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 5.422.339 0,10 4.281.019 0,06 1.141.320                   26,66        

Outras Receitas 5.422.339 4.281.019 1.141.320                   

TOTAL 5.368.275.177            100,00      7.155.741.637            100,00      (1.787.466.460,21)     (24,98)      

RECEITAS DE CAPITAL
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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Dentre as Operações de Créditos realizadas em 2018, as operações internas somaram 

R$ 616.639.773 e as externas R$ 2.281.627.136, conforme demonstramos a seguir: 

 

 

 

 

  

VALOR % VALOR % NOMINAL %

ALIENAÇÃO DE BENS 172.489.461 13,45 152.000.869 10,58 20.488.592                 13,48        

Alienação de Bens Móveis 169.844.587 142.732.813 27.111.775                 

Alienação de Bens Imóveis 2.644.874 9.268.057 (6.623.183)                 

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 3.768.810 0,29 1.826.274 0,13 1.942.536                   106,37      

Amortização de Empr. Concedidos a Municípios 3.768.810 1.826.274 1.942.536                   

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 158.286.917 12,34 105.188.282 7,32 53.098.635                 50,48        

Transferências Intergovernamentais 81.200 0 -                             

Transferências do Exterior 0 0 -                             

Transferências de Convênios 158.205.717 105.188.282 53.017.435                 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 54.340.126 4,24 35.762.235 2,49 18.577.891                 51,95        

Outras Receitas 54.340.126 35.762.235 18.577.891                 

RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 893.977.531 69,69 1.141.395.326 79,47 (247.417.795)             (21,68)      

Integralização do Capítal Social 0 1.069.060.496 (1.069.060.496)          

Outras Receitas 893.977.531 72.334.830 821.642.701               

TOTAL 1.282.862.845            100,00      1.436.172.987            100,00      (153.310.142)             (10,67)      

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITAS DE CAPITAL
2018 2017 VARIAÇÃO 2018 / 2017

INTERNAS 616.639.773

SANTANDER - Metrô - Implantação da Linha 15 Parata - Monotrilho 250.000.000        

BNDES - CPTM - Modernização das Estações da Linha 8 (Diamante) e Implantação da Linha 13 (Jade) 105.000.000        

BNDES - SLT - Projeto Contorno Norte/Sul do Complexo Viário Nova Tamoios - Caraguatatuba/ S. Sebastião 90.000.000          

CEF - Metrô - Construção da Linha 17 (Ouro) - Congonhas à Rede Metroviária 77.411.594          

BNDES - SS - Construção de 3 Comlpexos Hospitalares - S. Paulo, S. José dos Campos e Sorocaba 57.489.459          

BNDES - GESP - Unidades Prisionais 13.700.000          

BNDES - Metrô - Exp. da Linha 5 (Lilás) - trecho Lgo Treze/Chácara Klabin - e Implant. Linha 6 (Laranja) - Trecho Brasilândia/S. Joaquim 13.301.007          

CEF - EMTU - Corredor Itapevi-São Paulo - Trecho Jandira/Vila Iara (Osasco) 6.636.137            

BNDES - SLT - Programa de Modernização de Hidrovias (Tietê-Paraná) 3.101.577            

EXTERNAS 2.281.627.136

BID - STM - Expansão da Linha 5 (Lilás) do Metrô - Trecho Largo Treze à Chácara Klabin 838.474.862

BID - SES - Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde 277.128.455

BID - DERSA - Projeto Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte 257.164.239

BIRD - STM - Expansão da Linha 5 (Lilás) do Metrô - Trecho Largo Treze à Chácara Klabin 178.566.000

BID - DER - Programa de Investimento Rodoviário no Estado de São Paulo 150.282.823

BID - SSRH - Programa Várzea do Rio Tietê 107.194.000

BID - SHAB - Prog. Recup. Socioambiental da Serra do Mar e Sist. de Mosaicos da Mata Atlântica (CDHU) 95.621.103

BID - SLT - Programa de Investimento Rodoviário no Estado de São Paulo 95.543.212

AFD - CPTM - Projeto Trem Guarulhos - Implatanção da linha 13 (Jade) 89.380.000

BIRD - SLT  - Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente 60.308.917

BIRD - STM - Linha 4 (Amarela) - Fase II 54.293.036

BIRD - SAA - Prog. Estadual de Dsenvolvimento Rural Sustentável Microbacias II 48.234.231

CAF - SSRH - Programa Macrodrenagem Rio Baquirivu-Guaçu 16.331.036

JBIC/SMBC - STM - Financiamento parcial - Linha 4 Amarela - Fase II - Morumbi/Luz 6.566.568

BID - STM/Metrô/CPTM - Projeto Sul: Ligação Capão Redondo/Lgo 13 da Linha 5 (Lilás) e Dinamização da Linha 9 (Esmeralda) 6.052.794

BIRD - SLT - Programa de Recuperação de Estradas Vicinais do Estado de São Paulo 485.859

TOTAL 2.898.266.910      

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR
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3.1.2.2 Execução da Despesa Orçamentária 

Despesa orçamentária é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para 

custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos. 

A execução da Despesa Orçamentária atingiu a cifra de R$ 242.037.293.542, 

incluídas as despesas intraorçamentárias, representando 95,33% da Dotação Atualizada, no valor de 

R$ 253.892.403.730, valendo dizer que, na execução orçamentária, deixou-se de realizar R$ 

11.855.110.188, ou 4,67%, resultado este definido como Economia Orçamentária. 

 

 

Nota: No item 3.1.1.5 deste relatório apresentamos, de forma detalhada, o demonstrativo dos Créditos Autorizados. 

 

Comparativamente ao valor de despesa orçamentária realizada no exercício anterior, 

no montante de R$ 231.982.243.692, houve um acréscimo de R$ 10.055.049.851, ou 4,33%. 

 

 

No quadro a seguir é demonstrada a composição da despesa orçamentária realizada por 

modalidade de aplicação: 

 

DOTAÇÃO INICIAL 176.743.580.460 69.182.260.244 245.925.840.704

CRÉDITOS AUTORIZADOS 3.704.513.248 4.262.049.778 7.966.563.026

DOTAÇÃO ATUALIZADA 180.448.093.708 73.444.310.022 253.892.403.730

DESPESA REALIZADA 174.965.234.082 67.072.059.461 242.037.293.542

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA 5.482.859.626 6.372.250.561 11.855.110.188

MOVIMENTAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA

ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA
CONSOLIDADO

Nominal %

DESPESAS CORRENTES            223.388.664.583            212.886.864.688           10.501.799.895         4,93 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            116.626.628.879            112.113.335.861             4.513.293.018         4,03 

Pessoal e Encargos Sociais              88.600.398.954              85.944.538.084             2.655.860.870         3,09 

Pessoal e Encargos Sociais Intraorçamentárias              28.026.229.925              26.168.797.777             1.857.432.147         7,10 

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA              11.261.440.152                8.478.676.932             2.782.763.220       32,82 

Juros e Encargos da Dívida              11.243.133.857                8.470.553.436             2.772.580.421       32,73 

Juros e Encargos da Dívida Intraorçamentárias                     18.306.295                       8.123.496                  10.182.799     125,35 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES              95.500.595.552              92.294.851.895             3.205.743.657         3,47 

Outras Despesas Correntes              94.660.343.993              91.646.352.184             3.013.991.809         3,29 

Outras Despesas Correntes Intraorçamentárias                   840.251.559                   648.499.710                191.751.848       29,57 

DESPESAS DE CAPITAL              18.648.628.960              19.095.379.004               (446.750.044)       (2,34)

INVESTIMENTOS                9.014.951.497              10.725.931.446            (1.710.979.948)     (15,95)

Investimentos                8.971.680.569              10.653.134.706            (1.681.454.138)     (15,78)

Investimentos Intraorçamentárias                     43.270.929                     72.796.740                 (29.525.811)     (40,56)

INVERSOES FINANCEIRAS                3.406.164.119                5.188.656.714            (1.782.492.595)     (34,35)

Inversões Financeiras                2.554.471.228                4.119.596.218            (1.565.124.990)     (37,99)

Inversões Financeiras Intraorçamentárias                   851.692.892                1.069.060.496               (217.367.605)     (20,33)

AMORTIZACAO DE DIVIDA                6.227.513.343                3.180.790.843             3.046.722.499       95,79 

Amortização de Dívida                6.223.077.293                3.176.971.734             3.046.105.559       95,88 

Amortização de Dívida Intraorçamentárias                       4.436.050                       3.819.110                       616.940       16,15 

TOTAL GERAL            242.037.293.542            231.982.243.692           10.055.049.851         4,33 

VARIAÇÃO 2018/2017
DESPESAS 2018 2017
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Na execução da Despesa Orçamentária, a Administração Direta participou com 72,29%, 

cabendo à Administração Indireta a complementação de 27,71%.  

 

 

3.1.2.2.1 Despesa por Classificação Institucional 

A classificação institucional reflete a estrutura organizacional. A despesa autorizada e 

realizada pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo, Ministério Público e da 

Defensoria Pública do Estado encontra-se demonstrada no quadro, a seguir, onde se destaca a 

participação da Administração Geral do Estado, órgão responsável pela execução das despesas 

definidas como Encargos Gerais do Estado, Serviço da Dívida Pública e Transferências 

Constitucionais e Legais aos Municípios, com o montante de R$ 65.424.352.187, equivalente a 

27,03% da Despesa Total. 

Também merecem destaque, as despesas realizadas pelas Secretarias da Educação, 

da Segurança Pública e da Saúde, cujos valores de participação na Despesa Total representam, 

respectivamente, R$ 30.580.768.393 (12,63%); R$ 20.925.938.924 (8,65%) e R$ 19.889.721.902 

(8,22%). 

Destacam-se, ainda, os gastos realizados pela São Paulo Previdência - SPPREV, 

entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS e do 

NOMINAL %

20 - Transferências à União 222.695.359 596.692.240 (373.996.881)       (62,68)   

40 - Transferências a Municípios 45.509.337.210 42.350.879.710 3.158.457.500     7,46      

41 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo 470.030.679 495.333.620 (25.302.941)         (5,11)     

50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 5.889.322.325 5.451.347.991 437.974.334        8,03      

60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 7.917.687 11.543.227 (3.625.540)           (31,41)   

67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 90.523.625 51.609.724 38.913.901          75,40    

70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais 140.174.168 160.220.400 (20.046.232)         (12,51)   

80 - Transferências ao Exterior 0 888.778 (888.778)              

90 - Aplicações Direta 159.923.104.840 154.892.630.672 5.030.474.168     3,25      

91 - Aplicação Direta Intra orçamentarias 29.784.187.649 27.971.097.330 1.813.090.319     6,48      

TOTAL 242.037.293.542 231.982.243.692 10.055.049.851   4,33      

MODALIDADE DE APLICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017
VARIAÇÃO 2018 / 2017

DESPESAS CORRENTES 134.427.228.979 69,11 60.076.647.826 30,89 194.503.876.805

DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.839.212.446 89,46 3.045.575.332 10,54 28.884.787.778

DESPESAS DE CAPITAL 13.800.379.075 77,75 3.948.850.013 22,25 17.749.229.088

DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 898.413.581 99,89 986.289 0,11 899.399.870

TOTAL 174.965.234.081 72,29 67.072.059.460 27,71 242.037.293.541

CONSOLIDADODESPESA
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA
%

ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA
%
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Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo – RPPM, cujo montante de R$ 

34.349.235.470 representa 14,19%. 

 

Na execução orçamentária de 2018, devem ser observadas as seguintes alterações 

institucionais: 

1 - O Decreto nº 63.193, de 05 de fevereiro de 2018, que criou e organizou na 

Secretaria da Fazenda, as Unidades Gestoras de Projetos (UGPs). 

2 - O Decreto nº 63.279, de 19 de março de 2018, que dispôs sobre as alterações na 

estrutura da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA). 

3 - O Decreto nº 63.300, de 21 de março de 2018, que transferiu o Instituto 

Geográfico e Cartográfico (IGC) e o Fundo Especial de Despesa da Casa Civil para a Secretaria de 

Planejamento e Gestão. 

4 - O Decreto nº 63.326, de 04 de abril de 2018, que dispôs sobre a participação do 

Estado de São Paulo em Fundos de Investimento Imobiliário, conforme autorizado pelas Leis nº 

16.338, de 14 de dezembro de 2016, e nº 16.499, de 21 de julho de 2017, bem como atribuiu 

competências no âmbito da administração estadual para tomada de decisões sobre o assunto. 

5 - O Decreto nº 63.365, de 20 de abril de 2018, que dispôs sobre a transferência da 

vinculação para a Secretaria de Planejamento e Gestão: 

da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade - Investe São 

Paulo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; 

da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., da Secretaria 

da Fazenda. 

- O Decreto nº 63.367, de 23 de abril de 2018, que dispôs sobre: 

a transferência da Unidade de Relacionamento com Municípios, da Subsecretaria de 

Relacionamento com Municípios, da Casa Civil para a Secretaria de Planejamento e Gestão, que 

passou a denominar-se Unidade de Planejamento, Controle e Avaliação;  

a transferência do gerenciamento, da Casa Civil para a Secretaria de Planejamento e 

Gestão, do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, do Portal de Convênios do 

Governo do Estado de São Paulo e do Cadastro dos Municípios; 

a criação, na Secretaria de Planejamento e Gestão, da Subsecretaria de Assuntos 

Institucionais e da Subsecretaria de Articulação com Municípios. 

7 - O Decreto nº 63.384, de 09 de maio de 2018, que dispôs sobre a transferência da 

vinculação: 

da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de 

São Paulo (ARTESP), da Secretaria do Governo para a Secretaria de Logística e Transportes; 
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da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 

(ARSESP), da Secretaria do Governo para a Secretaria de Energia e Mineração. 

8 - O Decreto nº 63.419, de 23 de maio de 2018, e o Decreto nº 63.647, de 10 de 

agosto de 2018, que alteraram a organização da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

9 - A Lei nº 16.787, de 04 de julho de 2018, que instituiu, na Secretaria do Governo, o 

Fundo Especial de Despesa da Unidade do Arquivo Público do Estado (FEARQ). 

10 - O Decreto nº 63.589, de 06 de julho de 2018, que criou na Secretaria da Saúde, 

o Hospital das Clínicas de Bauru. 

11 - O Decreto nº 63.616, de 31 de julho de 2018, que instituiu o Sistema de Gestão 

do Patrimônio Mobiliário e de Estoques, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. 

12 - O Decreto nº 63.784, de 08 de novembro de 2018, que dispôs sobre a 

estruturação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

13 - A Lei nº 16.877, de 19 de dezembro de 2018, que autorizou o Poder Executivo a 

extinguir o Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo (IPESP). 

14 - O Decreto nº 64.027, de 27 de dezembro de 2018, que instituiu a Coordenadoria 

de Administração da Procuradoria Geral do Estado. 

15 - O Decreto nº 64.029, de 27 de dezembro de 2018, que criou a Escola Superior 

do Instituto Butantan. 
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CÓDIGO ÓRGÃO
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA 

REAL

REDUÇÃO 

DECRETADA
AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

CRÉDITOS 

CONCEDIDOS 

POR SUPERAVIT 

FINACEIRO

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

EMPENHADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 176.743.580.460 8.641.570.219     7.982.968.335     2.643.167.805     -                           795.414.221        4.748.433.197     5.141.103.859     180.448.093.708 174.965.234.082 5.482.859.626     

PODER LEGISLATIVO 2.196.114.002     41.550.000          32.719.982          60.900.000          -                           -                           98.413.300          98.413.300          2.265.844.020     2.091.598.251     174.245.769        

01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1.273.687.877     32.550.000          32.550.000          51.000.000          -                           -                           57.582.300          57.582.300          1.324.687.877     1.160.359.153     164.328.724        

02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 922.426.125        9.000.000            169.982               9.900.000            -                           -                           40.831.000          40.831.000          941.156.143        931.239.098        9.917.045            

PODER JUDICIÁRIO 11.735.140.025   261.486.000        155.486.000        500.127.388        -                           319.000.000        113.442.384        113.442.384        12.660.267.413   12.518.567.844   141.699.569        

03000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 11.666.448.408   260.029.000        154.029.000        499.977.388        -                           319.000.000        110.842.884        110.842.884        12.591.425.796   12.451.318.956   140.106.840        

06000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 68.691.617          1.457.000            1.457.000            150.000               -                           -                           2.599.500            2.599.500            68.841.617          67.248.888          1.592.729            

27000 MINISTÉRIO PÚBLICO 2.420.576.349     156.441.176        6.685.000            32.366.240          -                           15.000.000          77.474.097          77.474.097          2.617.698.765     2.566.115.242     51.583.523          

42000 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 844.215.748        -                           -                           21.623.008          -                           9.692.312            9.345.518            9.345.518            875.531.068        838.023.627        37.507.441          

PODER EXECUTIVO 159.547.534.336 8.182.093.043     7.788.077.353     2.028.151.169     -                           451.721.909        4.449.757.898     4.842.428.560     162.028.752.442 156.950.929.118 5.077.823.324     

08000 SECRETARIA DA EDUCACAO 30.204.821.428   1.812.782.779     992.250.060        29.583.513          -                           67.894.864          1.308.684.395     1.527.209.398     30.904.307.521   30.580.768.393   323.539.128        

09000 SECRETARIA DA SAUDE 19.345.403.286   1.397.806.246     1.014.475.993     395.147.000        -                           -                           1.076.470.949     1.111.176.013     20.089.175.475   19.889.721.902   199.453.573        

10000 SEC.DESENV. ECONOMICO, CIENCIA,TECN. INOVACA 177.899.414        76.204.551          24.921.594          511.706               -                           1.203.675            15.338.292          15.338.292          230.897.752        218.451.205        12.446.547          

12000 SECRETARIA DA CULTURA 583.125.854        66.863.419          37.376.763          19.363.664          -                           1.390.404            19.566.937          19.566.937          633.366.578        609.779.280        23.587.298          

13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.003.532.203     37.606.995          161.435.321        34.674.315          -                           9.459.071            35.302.419          43.538.092          915.601.590        848.522.311        67.079.279          

16000 SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 378.831.843        17.300.000          97.792.560          6.062.902            -                           148                      13.267.347          14.367.495          303.302.185        267.764.593        35.537.592          

17000 SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 207.928.434        8.627.123            67.059.142          1.433.647            -                           473.445               3.279.493            3.279.493            151.403.507        94.972.258          56.431.249          

18000 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 21.273.125.578   487.033.064        616.426.191        120.555.657        -                           98.937.819          213.749.243        213.749.243        21.363.225.927   20.925.938.924   437.287.003        

20000 SECRETARIA DA FAZENDA 2.812.825.236     143.925.633        91.120.053          19.107.045          -                           33.517.268          358.582.913        358.582.913        2.918.255.129     2.794.162.070     124.093.059        

21000 ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 64.557.873.676   2.306.041.000     1.933.376.648     626.528.806        -                           35.000.000          300.600.288        300.600.288        65.592.066.834   65.424.352.187   167.714.647        

23000 SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 121.190.310        143.498.854        6.667.083            -                           -                           4.499.998            19.109.716          23.609.714          258.022.081        235.402.403        22.619.678          

25000 SECRETARIA DA HABITACAO 1.727.839.230     48.938.454          982.938.892        338.799               -                           -                           16.543.655          16.543.655          794.177.591        772.150.429        22.027.162          

26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 356.254.902        25.475.171          45.422.866          52.733.710          -                           2.191.808            32.167.086          33.033.733          390.366.078        337.418.913        52.947.165          

28000 CASA CIVIL 534.986.391        1.240.000            322.550.415        -                           -                           -                           4.566.889            4.566.889            213.675.976        208.481.050        5.194.926            

29000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 390.355.444        768.186.670        54.768.225          -                           -                           -                           67.350.309          67.350.309          1.103.773.889     954.839.832        148.934.057        

35000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 825.559.791        14.164.000          84.596.827          19.577.600          -                           1.948.264            24.834.680          26.125.077          775.362.431        722.939.523        52.422.908          

37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 7.073.920.951     242.213.304        824.882.426        597.484.862        -                           177.495.552        276.001.288        374.671.279        7.167.562.252     4.640.271.797     2.527.290.455     

38000 SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 4.503.985.104     72.992.174          166.089.287        42.179.133          -                           -                           193.623.418        193.623.418        4.453.067.124     4.089.109.056     363.958.068        

39000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS 570.925.231        29.773.327          52.234.433          16.162.280          -                           -                           417.200               20.152.134          544.891.471        463.677.351        81.214.120          

40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 1.364.750.017     401.704.289        12.814.210          -                           -                           17.363.407          27.965.467          33.008.274          1.765.960.696     1.641.532.033     124.428.663        

41000 SECRETARIA DE ESPORTE 179.408.030        2.422.000            24.714.573          20.475.000          -                           -                           25.180.509          25.180.509          177.590.457        134.814.160        42.776.297          

47000 SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA 47.416.599          478.000               1.551.007            3.220.241            -                           -                           2.533.749            2.533.749            49.563.833          39.978.829          9.585.004            

49000 SECRETARIA DE ENERGIA E MINERACAO 44.496.839          103.000               5.584.844            -                           -                           -                           4.131.615            4.131.615            39.014.995          38.377.128          637.867               

50000 SECRETARIA DE TURISMO 468.665.635        53.123.000          49.644.439          625.773               -                           37.186                 23.570.933          23.570.933          472.807.155        313.160.948        159.646.207        

51000 SECRETARIA DE GOVERNO 745.912.910        23.589.990          70.883.501          22.385.516          -                           309.000               386.919.108        386.919.108        721.313.915        704.342.541        16.971.374          

99000 RESERVA DE CONTINGENCIA 46.500.000          -                           46.500.000          -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

     DESPESA REALIZADA POR CLASSIFICAÇÃO  INSTITUCIONAL - 1/3
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 69.182.260.244   2.875.174.302     3.227.657.300     3.242.613.543     -                           1.632.256.902     6.473.580.536     6.733.918.205     73.444.310.022   67.072.059.461   6.372.250.561     

 AUTARQUIA 59.831.867.295   2.211.783.109     2.329.885.719     2.934.540.810     -                           1.264.744.697     5.529.356.651     5.980.602.957     63.461.803.886   58.061.422.476   5.400.381.410     

09055 SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS 92.522.514          427.000               477.000               2.165.146            -                           -                           2.157.845            2.157.845            94.637.660          82.459.541          12.178.119          

09056 HOSP. DAS CLINICAS DA MED. DE RIBEIRAO PRETO 545.310.911        11.950.945          3.561.195            7.133.498            -                           -                           9.931.275            7.931.275            562.834.159        557.850.685        4.983.474            

09057 HOSP. DAS CLINICAS DA FAC. MED. DA USP 1.855.221.788     37.600.000          1.899.999            56.113.066          -                           -                           1.069.940            1.069.940            1.947.034.855     1.917.798.806     29.236.049          

09059 HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU 195.319.286        2.000.000            283.882               4.583.469            -                           22.618                 10.600.274          1.924.747            210.317.018        207.726.518        2.590.500            

09060 HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA 24.883.866          -                           50.000                 3.000.000            -                           -                           4.284.727            682.987               31.435.606          30.807.455          628.151               

10058 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 5.177.925.100     837.949.330        778.931.685        13.519.820          -                           241.196.697        3.953.672.914     3.955.472.914     5.489.859.262     5.349.836.392     140.022.870        

10059 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 2.758.400.606     462.292.838        423.763.251        133.529.968        -                           150.300.000        395.931.074        395.931.074        3.080.760.161     3.048.486.998     32.273.163          

10061 UNIVERSIDADE EST. PAUL. JULIO MESQUITA FILHO 2.629.133.672     178.656.563        134.977.000        10.000.000          -                           52.754.001          386.755.596        386.755.596        2.735.567.236     2.633.336.086     102.231.150        

10063 CENTRO ESTADUAL DE EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA 2.423.692.043     28.128.076          47.749.003          66.726.390          -                           2.830.878            179.632.500        182.463.378        2.470.797.506     2.418.911.003     51.886.503          

10065 FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA 47.475.166          2.991.408            864.153               1.344.757            -                           3.798.680            319.800               1.070.208            53.995.450          50.603.413          3.392.037            

10066 FACULDADE DE MED. DE SAO JOSE DO RIO PRETO 83.014.026          844.773               4.150.126            1.170.041            -                           451.677               395.000               395.000               81.330.391          80.068.401          1.261.990            

10067 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO-JUCESP 86.100.153          48.000                 48.000                 28.337.026          -                           17.396.493          7.785.794            7.785.794            131.833.672        121.632.810        10.200.862          

16055 DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM 6.821.589.895     122.242.000        463.157.519        134.639.881        -                           547.975.226        272.254.512        610.615.881        6.824.928.114     3.345.409.614     3.479.518.500     

16056 DEPTO. AEROVIARIO DO EST. DE SAO PAULO 66.559.844          7.576.258            271.067               14.303.392          -                           26.292.576          435.477               3.557.321            111.339.159        91.177.189          20.161.970          

16057 AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP. -                           185.773.659        -                           -                           -                           -                           705.448               705.448               185.773.659        125.479.107        60.294.552          

17055 INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO 35.265.720          308.732               8.488.606            -                           -                           -                           4.777.416            4.777.416            27.085.846          24.767.572          2.318.274            

17056 INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DE SAO PAULO 151.189.159        -                           -                           -                           -                           16.798.267          1.959.716            1.959.716            167.987.426        145.290.568        22.696.858          

18058 CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR 274.702.213        357.071               357.071               -                           -                           -                           1.944.195            1.944.195            274.702.213        230.718.882        43.983.331          

20058 INST.DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE S.P.-IPESP 58.758.939          -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           58.758.939          51.487.491          7.271.448            

20065 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV 32.851.836.442   -                           -                           2.150.790.000     -                           -                           159.226.300        159.226.300        35.002.626.442   34.349.235.470   653.390.972        

28058 AGENCIA METROPOLITANA BAIXADA SANTISTA-AGEM 4.786.467            -                           461.002               76.500                 -                           -                           198.572               198.572               4.401.965            3.592.130            809.835               

28059 AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS-AGEMCAMP 3.569.661            -                           35.771                 -                           -                           -                           74.589                 74.589                 3.533.890            2.813.736            720.154               

28060 AGENCIA METROP VALE DO PARAIBA E LIT NORTE 2.915.495            1.500.000            -                           -                           -                           -                           92.800                 92.800                 4.415.495            1.222.647            3.192.848            

28061 AGENCIA METROPOLITANA DE SOROCABA 2.760.003            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           2.760.003            323.656               2.436.347            

29057 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN-SP 826.864.201        20.046.685          37.827.041          19.941.234          -                           49.990.568          16.928.034          26.928.034          869.015.647        765.580.378        103.435.269        

29058 INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUBLICO ESTADUAL 1.219.357.858     176.349.678        25.678.465          15.143.106          -                           -                           27.621.449          27.621.449          1.385.172.177     1.364.415.376     20.756.801          

39055 DEPTO. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA 1.324.979.732     51.112.497          127.452.628        123.099.595        -                           154.937.016        77.431.604          186.090.678        1.418.017.138     882.148.634        535.868.504        

49055 AGENCIA REGUL.SANEAM.ENERGIA EST.S.P.-ARSESP -                           83.627.596          -                           -                           -                           -                           1.280.000            1.280.000            83.627.596          31.894.396          51.733.200          

51050 AG.REG.SERV.PUBL.DEL.TRANSP.EST.SP. 161.786.710        -                           185.773.659        144.923.921        -                           -                           7.000.000            7.000.000            120.936.972        120.763.560        173.412               

51051 AG.REGUL.SANEAMENTO E ENERGIA EST.SP. 105.945.825        -                           83.627.596          4.000.000            -                           -                           4.889.800            4.889.800            26.318.229          25.583.963          734.266               

     DESPESA REALIZADA POR CLASSIFICAÇÃO  INSTITUCIONAL - 2/3
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CÓDIGO ÓRGÃO
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA 

REAL

REDUÇÃO 

DECRETADA
AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

CRÉDITOS 

CONCEDIDOS 

POR SUPERAVIT 

FINACEIRO

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

EMPENHADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

FUNDAÇÃO 4.760.106.656     531.909.989        651.888.576        141.687.185        -                           275.502.840        721.653.076        524.413.259        5.254.557.911     4.899.046.071     355.511.840        

08046 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 579.944.595        139.911.287        50.444.006          164.000               -                           2.975.158            520.178.023        301.653.020        891.076.037        879.607.679        11.468.358          

09045 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR 290.272.080        7.000.000            11.000.000          41.790.804          -                           -                           19.827.375          19.827.375          328.062.884        304.109.016        23.953.868          

09046 FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO 9.216.946            -                           10.963                 1.466.217            -                           1.077.021            95.500                 95.500                 11.749.221          11.048.474          700.747               

09047 FUNDACAO PRO SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO 80.771.498          -                           23.100                 5.564.253            -                           20.019                 208.291               208.291               86.332.670          80.112.897          6.219.773            

10046 FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO 59.637.857          10.127.610          2.188.102            -                           -                           266.530               5.176.237            5.224.484            67.795.648          58.490.166          9.305.482            

10047 FUNDACAO AMPARO PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO 1.411.333.770     350.000.000        487.606.241        22.000.000          -                           245.874.867        97.711.003          97.711.003          1.541.602.396     1.341.255.192     200.347.205        

12045 FUND. PE.ANCHIETA - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC. 156.515.635        -                           10.382.382          20.616.614          -                           -                           1.170.000            1.170.000            166.749.867        165.082.953        1.666.914            

12046 FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 18.375.191          166.016               1.032.634            1.589                   -                           118.107               137.000               137.000               17.628.269          15.715.273          1.912.996            

17046 FUND. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 89.053.573          -                           -                           10.107.059          -                           -                           6.001.000            6.001.000            99.160.632          93.098.479          6.062.153            

17047 FUND.INST.TERRAS EST.SP.-JOSE GOMES DA SILVA 73.908.166          2.397.400            4.091.092            3.236.561            -                           -                           1.995.000            1.995.000            75.451.035          66.306.967          9.144.068            

17048 FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP 1.704.917.935     21.282.970          78.417.450          10.000                 -                           1.737.541            40.809.379          42.546.920          1.647.793.455     1.602.599.530     45.193.925          

26045 FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP 126.822.116        -                           2.994.823            33.810.088          -                           23.433.597          24.324.730          43.824.128          161.571.580        132.510.166        29.061.414          

26046 FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO PAULO 39.356.539          450.000               1.635.344            2.920.000            -                           -                           200.000               200.000               41.091.195          38.897.799          2.193.396            

28046 FUND. UNIVE. VIRTUAL DO ESTADO DE SP-UNIVESP -                           20.000                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           20.000                 46.902.263          (46.882.263)         

29048 FUND. SISTEMA EST. DE ANALISE DE DADOS 51.253.953          -                           41.778                 -                           -                           -                           1.835.552            1.835.552            51.212.175          51.212.175          

38045 FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL 68.726.802          554.706               2.020.661            -                           -                           -                           1.983.986            1.983.986            67.260.847          63.309.219          3.951.628            

EMPRESA DEPENDENTE 4.590.286.293     131.481.204        245.883.005        166.385.548        -                           92.009.365          222.570.810        228.901.990        4.727.948.225     4.111.590.913     616.357.312        

10091 INST. DE PESQ. TEC. DE SAO PAULO 195.643.457        2.635.151            5.219.210            1.505.548            -                           -                           7.715.569            7.715.569            194.564.946        183.584.740        10.980.206          

13090 CIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SAO PAULO 72.428.497          -                           371.801               2.300.000            -                           4.890.096            8.013.680            8.013.680            79.246.792          63.026.272          16.220.520          

16093 COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO 46.516.905          4.850.088            13.906.274          -                           -                           -                           14.205.552          13.105.552          38.560.719          36.016.387          2.544.332            

26097 CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST.DE S.PAULO 483.167.683        91.161.099          347.453               -                           -                           7.431.180            -                           7.431.180            573.981.329        481.914.356        92.066.973          

28092 EMPRESA PAULISTA DE PLANEJ.METROPOLITANO S.A. 48.756.883          3.250.000            -                           3.200.000            -                           -                           -                           -                           55.206.883          46.936.789          8.270.094            

37092 CIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 3.743.772.868     29.584.866          226.038.267        159.380.000        -                           79.688.089          192.636.009        192.636.009        3.786.387.556     3.300.112.370     486.275.186        

245.925.840.704 11.516.744.521   11.210.625.635   5.885.781.348     -                           2.427.671.123     11.222.013.733   11.875.022.064   253.892.403.730 242.037.293.542 11.855.110.188   

     DESPESA REALIZADA POR CLASSIFICAÇÃO  INSTITUCIONAL - 3/3

TOTAL
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3.1.2.2.2 Despesa por Categoria Econômica, Grupo de Natureza e Elemento. 

As Despesas Orçamentárias estruturam-se em Despesas Correntes e Despesas de 

Capital e estão detalhadas por grupo de natureza de despesa, na seguinte conformidade: 

I - DESPESAS CORRENTES  

Compreendendo as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da 

Dívida e Outras Despesas Correntes, esta Categoria teve sua realização no total de R$ 

223.388.664.583, correspondente a 92,30% da Despesa Orçamentária, incluídas as 

intraorçamentárias. 

Em comparação com o valor das Despesas Correntes realizadas no exercício 

anterior, no montante de R$ 212.886.864.688, houve um acréscimo de R$ 10.501.799.895, ou 4,93%. 

As Despesas com Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$ 116.626.628.879, é o 

grupo mais representativo dentro das Despesas Correntes, correspondendo a 52,21% destas e 

48,19% da Despesa Total. Para melhor visualização da execução dessas despesas, apresentamos 

no tópico 3.1.2.7, o demonstrativo da despesa com pessoal e encargos sociais. 

Os dispêndios com Juros e Encargos da Dívida totalizaram R$ 11.261.440.152, 

representando 5,04% das Despesas Correntes.  

As Outras Despesas Correntes somaram a importância de R$ 95.500.595.552, 

correspondendo a 42,75% de sua categoria. 

O maior componente de Outras Despesas Correntes refere-se às despesas 

realizadas mediante transferências de recursos financeiros do Estado aos Municípios, no montante 

de R$ 44.438.739.453, representando 46,53% deste grupo. No item 3.1.2.6 deste relatório 

apresentamos, de forma detalhada, o demonstrativo das transferências aos municípios. 

Representando 16,56% das Outras Despesas Correntes, destacam-se Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no valor de R$ 15.817.280.316. 

Merecem destaque, ainda, os seguintes itens: Contribuições no valor de R$ 

6.991.185.016, Subvenções Sociais no valor de R$ 5.368.255.923 e  Material de Consumo no valor 

de R$ 4.335.428.260. 

II - DESPESAS DE CAPITAL 

As Despesas de Capital, que se desdobram em Investimentos, Inversões Financeiras 

e Amortização da Dívida, atingiram a importância de R$ 18.648.628.960 representando 7,70% da 

Despesa Orçamentária, incluídas as intraorçamentárias. 

Em comparação com o valor das Despesas de Capital realizadas no exercício 

anterior, no montante de R$ 19.095.379.004, verifica-se um decréscimo de R$ 446.750.044, ou 

2,34% negativo. 

Dentro das Despesas de Capital, a maior parcela de gastos foi alocada no grupo 

Investimentos, cujo montante de R$ 9.014.951.497, representa 48,33% desta categoria econômica. 
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O maior componente de Investimentos refere-se ao item Obras e Instalações no valor 

de R$ 3.715.812.736, representando 41,22% deste grupo. 

Outro item a destacar são as Sentenças Judiciais, no valor de R$ 1.683.999.711, 

correspondendo a 18,68% dos Investimentos. 

As Inversões Financeiras importaram em R$ 3.406.164.119, registrando 18,26% de 

participação no total das Despesas de Capital. 

Dentro deste grupo de despesa merece destaque o item Constituição ou Aumento de 

Capital de Empresas – Subscrição de Ações, cuja participação de R$ 2.492.105.789, representa 

73,16% das Inversões Financeiras. 

O grupo de natureza da despesa Amortização da Dívida, cujo montante totalizou R$ 

6.227.513.343, representou 33,39% de sua categoria econômica. 
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ORCAMENTÁRIA

3 - DESPESAS CORRENTES   221.212.275.215       7.977.071.264       7.752.340.873       4.589.539.298                             -       1.302.004.881       9.790.390.079       9.889.576.234   227.229.363.630   223.388.664.583       3.840.699.047 

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   114.654.058.051       2.961.253.367       2.764.316.244       2.586.070.083                             -          832.186.838       4.612.639.854       4.647.206.034   118.234.685.915   116.626.628.879       1.608.057.036 

3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO            60.000.000                             -                             -              2.000.000                             -                             -                             -                             -            62.000.000            58.975.312              3.024.688 

312041 - CONTRIBUICOES            60.000.000                             -                             -              2.000.000                             -                             -                             -                             -            62.000.000            58.975.312              3.024.688 

3190 - APLICACOES DIRETAS     87.998.537.063       1.502.205.657       2.180.320.779       2.539.322.955                             -          456.191.768       3.097.932.972       3.465.443.320     89.948.426.316     88.541.423.642       1.407.002.674 

319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR     27.162.650.152          273.403.790            35.316.530       2.086.727.500                             -            39.054.276          213.407.941          111.519.152     29.628.407.977     29.149.467.907          478.940.070 

319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR       7.537.599.927                 172.700                             -            63.500.000                             -                             -            18.068.600          145.399.476       7.473.941.751       7.317.079.462          156.862.289 

319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              8.288.678                             -                 427.000                             -                             -                             -                 815.227                             -              8.676.905                   51.507              8.625.398 

319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA            90.961.960              1.458.723              6.430.618                 273.248                             -                 804.316            78.722.917            75.065.798            90.724.749            86.121.004              4.603.745 

319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR              2.998.867                             -                   60.200                             -                             -                             -                   10.660                 415.962              2.533.365              2.502.638                   30.727 

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL     42.272.225.665       1.080.158.453       1.985.672.281            60.761.013                             -          366.021.931       2.088.148.365       2.314.978.644     41.566.664.503     41.103.300.609          463.363.893 

319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA       6.443.402.109                             -          112.537.770                             -                             -                             -                             -            93.600.000       6.237.264.339       6.050.037.175          187.227.164 

319013 - OBRIGACOES PATRONAIS       3.008.556.573            42.434.560            21.688.390              5.301.464                             -            36.496.087          606.613.775          635.319.649       3.042.394.420       2.972.926.120            69.468.300 

319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL          376.325.592                 297.000                   64.500              1.093.285                             -                             -            19.238.105            17.046.826          379.842.656          357.068.791            22.773.865 

319049 - AUXILIO TRANSPORTE          559.720.731              2.428.367              9.039.490              3.416.445                             -                             -            66.750.876            67.208.665          556.068.264          553.766.757              2.301.507 

319059 - PENSOES ESPECIAIS            56.032.399                   61.000              3.133.000                             -                             -                             -                 100.000                     7.083            53.053.316            52.647.181                 406.135 

319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          479.774.410          101.791.064              5.951.000          318.250.000                             -            13.815.158              6.056.507              4.882.066          908.854.073          896.454.492            12.399.581 

3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA     26.595.520.988       1.459.047.710          583.995.465            44.747.128                             -          375.995.070       1.514.706.881       1.181.762.714     28.224.259.599     28.026.229.925          198.029.674 

319107 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA              5.401.282                   14.000                             -                             -                             -                             -                     1.230                             -              5.416.512              5.416.512                             - 

319108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR                             -                             -                             -                             -                             -                             -                        190                        100                          90                             -                          90 

319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL          892.231.389            30.405.648          119.985.641                             -                             -                             -              9.437.377            29.522.747          782.566.026          767.047.155            15.518.871 

319113 - OBRIGACOES PATRONAIS     25.694.308.239       1.428.628.062          464.009.824            44.747.128                             -          375.995.070       1.505.204.985       1.151.930.817     27.432.942.843     27.250.495.076          182.447.766 

319116 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL              1.989.602                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -              1.989.602              1.989.602                             - 

319149 - AUXILIO - TRANSPORTE              1.590.476                             -                             -                             -                             -                             -                   63.100                 309.050              1.344.526              1.281.580                   62.946 

32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA     11.522.364.898          102.108.971          362.899.935                             -                             -                             -          174.782.188          169.564.376     11.266.791.746     11.261.440.152              5.351.594 

3290 - APLICACOES DIRETAS     11.509.219.999          102.108.971          362.899.935                             -                             -                             -          167.382.188          167.382.188     11.248.429.035     11.243.133.857              5.295.178 

329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO     11.389.850.039          102.108.971          362.899.935                             -                             -                             -          133.550.000          166.970.187     11.095.638.888     11.090.930.050              4.708.838 

329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO          119.369.960                             -                             -                             -                             -                             -            33.832.188                 412.001          152.790.147          152.203.806                 586.341 

3291 - APLICACOES DIRETAS INTRA-ORCAMENTARIAS            13.144.899                             -                             -                             -                             -                             -              7.400.000              2.182.188            18.362.711            18.306.295                   56.416 

329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO            11.091.688                             -                             -                             -                             -                             -              6.550.000              1.770.187            15.871.501            15.843.293                   28.208 

329122 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO              2.053.211                             -                             -                             -                             -                             -                 850.000                 412.001              2.491.210              2.463.002                   28.208 

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES     95.035.852.266       4.913.708.926       4.625.124.694       2.003.469.215                             -          469.818.043       5.002.968.037       5.072.805.824     97.727.885.969     95.500.595.552       2.227.290.417 

3320 - TRANSFERENCIAS A UNIAO            32.538.237                             -                 103.923            37.499.169                             -                             -                             -                 340.000            69.593.483            67.820.047              1.773.436 

332041 - CONTRIBUICOES            32.538.237                             -                 103.923            37.499.169                             -                             -                             -                 340.000            69.593.483            67.820.047              1.773.436 

Despesa Realizada por Categoria Econômica Consolidado - 1/4
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3340 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS     43.647.554.839          396.253.639            37.926.910          618.941.527                             -              2.800.000          130.459.732          123.335.131     44.634.747.696     44.438.739.453          196.008.243 

334030 - MATERIAL DE CONSUMO          289.839.200          112.503.552                 577.546              9.000.096                             -              1.500.000            70.253.737            40.958.265          441.560.774          439.305.833              2.254.941 

334033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          578.531.003            72.790.138                             -                             -                             -                             -              1.701.839            25.873.883          627.149.097          627.149.096                            1 

334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA          187.342.301          210.959.949            37.349.364              3.541.431                             -                             -            55.489.469            56.502.983          363.480.803          301.802.539            61.678.264 

334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS     42.591.842.335                             -                             -          606.400.000                             -              1.300.000              3.014.687                             -     43.202.557.022     43.070.481.985          132.075.037 

3341 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO          486.549.085                             -            15.575.060            24.700.000                             -                             -              6.800.000            12.282.688          490.191.337          470.030.679            20.160.658 

334130 - MATERIAL DE CONSUMO            87.199.969                             -                             -                             -                             -                             -                             -              5.132.688            82.067.281            82.066.880                        401 

334139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA          399.349.116                             -            15.575.060            24.700.000                             -                             -              6.800.000              7.150.000          408.124.056          387.963.799            20.160.257 

3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS       4.969.919.770          325.896.567            17.249.953          160.376.288                             -                 473.445          576.302.562          226.499.753       5.789.218.926       5.752.667.025            36.551.901 

335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC          335.666.472              3.129.865                 612.419            59.000.000                             -                             -            34.206.773            32.265.417          399.125.274          381.938.539            17.186.735 

335041 - CONTRIBUICOES              4.410.458                             -                 106.001                             -                             -                             -                             -              1.399.473              2.904.984              2.472.563                 432.421 

335043 - SUBVENCOES SOCIAIS       4.629.842.840          322.766.702            16.531.533          101.376.288                             -                 473.445          542.095.789          192.834.863       5.387.188.669       5.368.255.923            18.932.746 

3360 - TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS            12.000.000                             -              4.031.327                             -                             -                             -                             -                   50.986              7.917.687              7.917.687                             - 

336045 - SUBVENCOES ECONOMICAS            12.000.000                             -              4.031.327                             -                             -                             -                             -                   50.986              7.917.687              7.917.687                             - 

3367 - EXECUCAO DE CONTRATO DE PPP          100.337.825            12.073.626            21.887.825                             -                             -                             -                             -                             -            90.523.626            90.523.625                            1 

336745 - SUBVENCOES ECONOMICAS            73.337.825              3.500.000            21.887.825                             -                             -                             -                             -                             -            54.950.000            54.950.000                             - 

336783 - DESP.DECOR.CONTR.PPP-EXCETO SUB.ECON.E APORT            27.000.000              8.573.626                             -                             -                             -                             -                             -                             -            35.573.626            35.573.625                            1 

3370 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS          137.787.618              7.405.930                             -                             -                             -                             -                             -              5.019.380          140.174.168          140.174.168                             - 

337041 - CONTRIBUICOES          137.787.618              7.405.930                             -                             -                             -                             -                             -              5.019.380          140.174.168          140.174.168                             - 

3380 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                 962.009                             -                 962.009                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

338041 - CONTRIBUICOES                 962.009                             -                 962.009                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

3390 - APLICACOES DIRETAS     44.610.437.650       4.157.855.535       4.421.218.693       1.152.952.231                             -          466.544.173       4.176.559.380       4.491.784.256     45.651.346.019     43.692.471.309       1.958.874.710 

339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          271.330.155              1.392.172              7.379.676                 375.000                             -                             -              8.504.519            28.356.088          245.866.081          226.255.371            19.610.711 

339014 - DIARIAS-CIVIL          165.398.712              6.672.186              5.447.159              1.688.857                             -              1.860.580          117.998.621            94.919.136          193.252.662          182.927.887            10.324.775 

339015 - DIARIAS MILITAR          314.194.681                             -              2.777.845            12.474.128                             -                             -                 383.257              2.779.970          321.494.251          286.340.791            35.153.460 

339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          120.712.385                             -              2.847.504            11.500.000                             -            26.446.108          102.139.536            83.609.816          174.340.709          135.171.950            39.168.759 

339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES       1.156.699.244                             -          367.684.569            22.000.000                             -          141.440.967          117.840.667          121.530.002          948.766.307          883.717.957            65.048.350 

339030 - MATERIAL DE CONSUMO       4.231.177.641          733.520.726          534.051.878          228.489.993                             -            52.006.928          816.951.616          981.714.849       4.546.380.177       4.335.428.260          210.951.916 

339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA            32.636.702              1.338.380            11.477.523              7.200.000                             -                             -            15.520.663              2.086.669            43.131.553            32.869.609            10.261.944 

339032 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUIT            32.270.000                 550.000                 834.185                             -                             -                             -              1.731.000              6.328.259            27.388.556            26.563.545                 825.011 

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          822.065.582            29.603.797            22.053.198            10.527.283                             -                 682.745          116.590.648          154.112.616          803.304.241          778.536.953            24.767.288 

339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA          351.230.705          124.989.964          130.273.980            82.051.142                             -              4.819.893            32.515.582            91.448.338          373.884.968          244.841.288          129.043.680 

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA          907.551.008            17.260.907            47.489.718            42.067.796                             -                 667.936            83.197.045          143.541.750          859.713.225          804.051.758            55.661.467 

339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID       2.420.632.218            78.780.509            66.199.696            28.088.199                             -            10.163.555          198.347.532          229.719.111       2.440.093.207       2.401.183.040            38.910.167 

339038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL                             -                             -                             -                             -                             -                             -                   25.000                   25.000                             -                             -                             - 

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA     15.702.171.492       1.318.252.639          960.788.368          435.360.356                             -          160.008.710       1.545.910.147       1.522.956.865     16.677.958.111     15.817.280.316          860.677.795 

339041 - CONTRIBUICOES       6.560.982.241          684.614.200            87.382.501              3.387.483                             -                 439.172            39.648.422            57.425.716       7.144.263.301       6.991.185.016          153.078.285 

339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS            30.038.584                     5.033              2.763.866                             -                             -                             -                             -              3.513.000            23.766.751            23.592.161                 174.590 

339046 - AUXILIO ALIMENTACAO          721.891.219            11.558.914            10.200.931                             -                             -              4.700.000              6.348.436            16.985.120          717.312.518          703.557.681            13.754.837 
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       1.666.583.459              8.880.160          121.953.262            13.332.890                             -                 523.089          145.068.352            64.770.977       1.647.663.711       1.599.414.949            48.248.763 

339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS          173.107.012            48.773.000            49.397.935                             -                             -                             -              4.015.098              5.145.366          171.351.809          171.172.127                 179.682 

339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA       1.626.827.075            56.823.919            33.112.895                 961.247                             -                 817.919          197.487.303          190.493.886       1.659.310.682       1.619.492.113            39.818.569 

339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA       2.216.038.864            66.038.145          226.159.626          163.462.067                             -            44.169.438          357.142.251          603.850.416       2.016.840.723       1.869.247.833          147.592.890 

339091 - SENTENCAS JUDICIAIS       2.861.212.361          686.013.439       1.275.000.000                 164.000                             -              1.350.339          117.017.924            12.721.052       2.378.037.011       2.373.614.881              4.422.130 

339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              6.093.932            49.525.122            33.733.658            42.840.334                             -            13.548.535            87.482.081            15.023.003          150.733.343          139.745.240            10.988.102 

339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES       2.101.725.207          206.195.356          394.297.611            19.148.817                             -              2.898.260            52.884.033            47.130.477       1.941.423.586       1.914.052.787            27.370.798 

339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO          117.867.171            27.066.967            27.911.109            27.832.639                             -                             -            11.809.646            11.596.775          145.068.539          132.227.798            12.840.741 

3391 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS       1.037.765.233            14.223.629          106.168.994              9.000.000                             -                        425          112.846.363          213.493.630          854.173.026          840.251.559            13.921.468 

339108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR                 699.402                             -                   34.969                             -                             -                             -                             -                             -                 664.433                 664.433                             - 

339114 - DIARIAS - CIVIL              1.160.391                             -                   55.528                             -                             -                             -                   20.000                             -              1.124.863                 871.322                 253.541 

339130 - MATERIAL DE CONSUMO          149.964.276              5.560.765            18.622.546                             -                             -                             -            15.411.636            19.558.297          132.755.834          132.638.185                 117.649 

339133 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            19.075.353                     7.940                   20.786                             -                             -                             -                 314.000            18.043.932              1.332.575              1.306.276                   26.299 

339135 - SERVICOS DE CONSULTORIA                     2.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                     2.000                             -                     2.000 

339136 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   89.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                   89.000                   77.494                   11.506 

339137 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID            34.978.044                             -            14.003.234              9.000.000                             -                             -                   11.800                             -            29.986.610            29.974.810                   11.800 

339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS          447.564.167              8.654.924            47.662.389                             -                             -                        425            48.407.365          120.947.147          336.017.345          327.470.316              8.547.029 

339143 - SUBVENCOES SOCIAIS            24.843.644                             -                 110.832                             -                             -                             -                 336.712              1.960.695            23.108.829            22.950.164                 158.665 

339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     2.000                             -                             -                             -                             -                             -              1.888.587                             -              1.890.587              1.293.222                 597.365 

339150 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA              2.396.748                             -                 119.837                             -                             -                             -                             -                             -              2.276.911              1.592.136                 684.775 

339188 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO                 965.583                             -                   14.717                             -                             -                             -            39.282.517            39.372.800                 860.583                 858.783                     1.800 

339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   50.000                             -                             -                             -                             -                             -                   17.472                             -                   67.472                     1.560                   65.912 

339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES          355.974.625                             -            25.524.156                             -                             -                             -              7.156.274            13.610.759          323.995.984          320.552.857              3.443.127 

4 - DESPESAS DE CAPITAL     24.667.065.489       3.539.673.257       3.411.784.762       1.296.242.050                             -       1.125.666.242       1.431.623.654       1.985.445.830     26.663.040.100     18.648.628.960       8.014.411.140 

44 - INVESTIMENTOS     12.729.749.936       3.434.340.497       2.465.286.237          683.817.540                             -          896.633.201       1.132.751.010       1.588.603.195     14.823.402.752       9.014.951.497       5.808.451.255 

4420 - TRANSFERENCIAS A UNIAO          502.221.374                             -          395.436.245                             -                             -                             -                             -            10.584.548            96.200.581            95.900.000                 300.581 

442042 - AUXILIOS          502.221.374                             -          395.436.245                             -                             -                             -                             -            10.584.548            96.200.581            95.900.000                 300.581 

4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS          964.925.818          844.843.819          405.530.985            10.552.768                             -                 637.040            82.418.265          121.508.606       1.376.338.119       1.070.597.757          305.740.362 

444051 - OBRAS E INSTALACOES          912.655.494          728.471.689          369.605.800            10.000.000                             -                 637.040            37.805.571          117.643.344       1.202.320.650          912.858.103          289.462.547 

444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            52.270.324          115.845.888            35.925.185                 552.768                             -                             -            31.643.886              3.865.262          160.522.419          147.364.147            13.158.272 

444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             -                 526.242                             -                             -                             -                             -            12.968.808                             -            13.495.050            10.375.507              3.119.543 

4450 - TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          267.085.010            43.349.104          197.083.238                 432.112                             -                             -            46.607.432            13.161.400          147.229.020          136.655.300            10.573.720 

445042 - AUXILIOS          267.085.010            43.349.104          197.083.238                 432.112                             -                             -            46.607.432            13.161.400          147.229.020          136.655.300            10.573.720 

4490 - APLICACOES DIRETAS     10.845.317.734       2.545.264.156       1.412.793.679          672.832.660                             -          895.996.161          951.350.645       1.345.536.404     13.152.431.273       7.668.527.512       5.483.903.761 

449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                             -          350.000.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -          350.000.000          324.452.996            25.547.004 

449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA            61.389.066                             -              4.466.694              5.119.820                             -                             -              2.000.374            19.403.977            44.638.589            35.163.510              9.475.079 

449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                             -                             -                             -                             -                             -                             -              5.062.056              5.014.188                   47.869                   47.869                          (0)

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA            59.936.660              2.655.010              8.616.904                 748.500                             -                             -            14.714.374              7.323.633            62.114.007            30.174.661            31.939.346 

449042 - AUXILIOS          415.323.777            10.756.244            12.164.248            15.832.359                             -                             -            21.100.699            16.249.499          434.599.332          375.991.616            58.607.716 
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449051 - OBRAS E INSTALACOES       8.340.438.598          338.185.539       1.014.075.849          328.441.575                             -          781.882.567          427.953.003       1.079.913.112       8.122.912.320       3.715.812.736       4.407.099.584 

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       1.654.442.203          126.597.687          306.322.400          276.513.504                             -            70.345.806          329.580.685          153.257.311       1.997.900.174       1.186.392.818          811.507.356 

449088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO          190.517.971            73.640.492            45.373.693            36.107.500                             -            43.374.599          124.033.316            39.188.593          383.111.591          272.492.341          110.619.250 

449091 - SENTENCAS JUDICIAIS            55.545.491       1.637.664.440                             -                             -                             -                             -                             -                             -       1.693.209.931       1.683.999.711              9.210.220 

449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             -              2.744.744                             -              8.554.768                             -                   32.309              9.928.169              2.438.207            18.821.783            17.931.949                 889.835 

449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES            67.723.968              3.020.000            21.773.891              1.514.634                             -                 360.881            16.977.969            22.747.884            45.075.677            26.067.306            19.008.371 

4491 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS          150.200.000                 883.418            54.442.090                             -                             -                             -            52.374.668            97.812.237            51.203.759            43.270.929              7.932.830 

449139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             -                 370.000                             -                             -                             -                             -                 200.000                             -                 570.000                 346.543                 223.457 

449151 - OBRAS E INSTALACOES          122.200.000                             -            52.260.381                             -                             -                             -              7.706.268            51.977.347            25.668.540            18.608.707              7.059.833 

449152 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            28.000.000                 310.777              2.181.709                             -                             -                             -            44.410.400            45.834.890            24.704.578            24.148.992                 555.586 

449188 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO                             -                 202.641                             -                             -                             -                             -                   58.000                             -                 260.641                 166.687                   93.954 

45 - INVERSOES FINANCEIRAS       5.762.567.694            46.176.866          946.498.525          612.424.510                             -          229.033.041          223.472.644          322.142.635       5.605.033.595       3.406.164.119       2.198.869.476 

4567 - EXECUCAO DE CONTRATO DE PPP          707.359.070                             -            33.359.000                             -                             -                             -                             -                             -          674.000.070                             -          674.000.070 

456782 - APORTE DE RECURSO-PARC.PUBLICO P/PRIVADO PPP          695.800.070                             -            21.800.000                             -                             -                             -                             -                             -          674.000.070                             -          674.000.070 

456783 - DESP.DECOR.CONTR.PPP-EXCETO SUB.ECON.E APORT            11.559.000                             -            11.559.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

4590 - APLICACOES DIRETAS       3.841.337.938            15.001.000          706.763.514          453.044.510                             -          150.207.480          223.472.644          322.142.635       3.654.157.423       2.554.471.228       1.099.686.195 

459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS              9.500.050                             -              5.000.000            14.951.648                             -                             -                             -                             -            19.451.698            17.924.648              1.527.050 

459063 - AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO            78.462.511                             -                             -                             -                             -            51.537.489                             -                             -          130.000.000            44.440.791            85.559.209 

459065 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS       3.753.375.377            15.001.000          701.763.514          438.092.862                             -            98.669.991          223.472.644          322.142.635       3.504.705.725       2.492.105.789       1.012.599.936 

4591 - APLIC.DIRETAS-OP.ENTRE ENTID.INTEGR.ORCAMENT       1.213.870.686            31.175.866          206.376.011          159.380.000                             -            78.825.561                             -                             -       1.276.876.102          851.692.892          425.183.210 

459161 - AQUISICAO DE IMOVEIS                          10                             -                          10                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

459165 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS       1.213.870.676            31.175.866          206.376.001          159.380.000                             -            78.825.561                             -                             -       1.276.876.102          851.692.892          425.183.210 

46 - AMORTIZACAO DE DIVIDA       6.174.747.859            59.155.894                             -                             -                             -            75.400.000            74.700.000       6.234.603.753       6.227.513.343              7.090.410 

4690 - APLICACOES DIRETAS       6.170.796.376            59.155.894                             -                             -                             -                             -            74.700.000            74.700.000       6.229.952.270       6.223.077.293              6.874.977 

469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA       6.170.796.376            59.155.894                             -                             -                             -                             -            74.700.000            74.700.000       6.229.952.270       6.223.077.293              6.874.977 

4691 - APLICACOES DIRETAS INTRA-ORCAMENTARIAS              3.951.483                             -                             -                             -                             -                             -                 700.000                             -              4.651.483              4.436.050                 215.433 

469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA              3.951.483                             -                             -                             -                             -                             -                 700.000                             -              4.651.483              4.436.050                 215.433 

9 - RESERVA DE CONTINGENCIA            46.500.000                             -            46.500.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA            46.500.000                             -            46.500.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA            46.500.000                             -            46.500.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA            46.500.000                             -            46.500.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

TOTAL   245.925.840.704     11.516.744.521     11.210.625.635       5.885.781.348                             -       2.427.671.123     11.222.013.733     11.875.022.064   253.892.403.730   242.037.293.542     11.855.110.188 
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3 - DESPESAS CORRENTES   159.891.365.306       5.760.845.800       5.508.676.810       1.759.434.912                             -          524.231.761       4.019.105.887       4.251.292.847   162.195.014.009   160.266.441.425       1.928.572.584 

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     65.526.103.914       2.107.644.439       1.900.235.992          357.824.523                             -          371.737.312       1.387.635.197       1.414.777.167     66.435.932.226     65.879.846.972          556.085.254 

3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

312041 - CONTRIBUICOES                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

3190 - APLICACOES DIRETAS     41.716.046.821          649.192.451       1.358.948.087          351.107.363                             -          122.778.792          900.505.204       1.089.231.652     41.291.450.892     40.885.961.975          405.488.917 

319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR       1.928.920.344          271.870.000            35.316.530              1.437.500                             -            39.054.276            70.705.211            90.875.559       2.185.795.242       2.166.043.898            19.751.344 

319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR            31.564.557                 172.700                             -                             -                             -                             -                   72.300              4.234.410            27.575.147            27.555.462                   19.685 

319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                 815.227                             -                 815.227                             -                 815.227 

319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA            27.759.137                 222.400              5.620.800                 188.068                             -                             -              3.860.173              2.953.138            23.455.840            23.142.494                 313.346 

319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR              2.774.685                             -                   60.200                             -                             -                             -                     9.260                 415.150              2.308.595              2.300.696                     7.899 

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL     31.270.735.905          271.820.000       1.187.049.814            24.549.906                             -            79.344.516          731.283.682          797.088.224     30.393.595.971     30.239.371.963          154.224.008 

319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA       6.443.402.109                             -          112.537.770                             -                             -                             -                             -            93.600.000       6.237.264.339       6.050.037.175          187.227.164 

319013 - OBRIGACOES PATRONAIS          644.748.988                 887.920                 174.983              3.265.444                             -                             -            24.277.521            24.414.788          648.590.102          639.168.356              9.421.746 

319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL          283.700.731                             -                   64.500                             -                             -                             -                 855.955              8.398.832          276.093.354          254.471.628            21.621.726 

319049 - AUXILIO TRANSPORTE          555.523.564              2.428.367              9.039.490              3.416.445                             -                             -            66.682.776            67.207.137          551.804.525          550.724.280              1.080.245 

319059 - PENSOES ESPECIAIS            55.821.652                             -              3.133.000                             -                             -                             -                             -                             -            52.688.652            52.349.619                 339.033 

319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          471.095.149          101.791.064              5.951.000          318.250.000                             -              4.380.000              1.943.099                   44.414          891.463.898          880.796.405            10.667.493 

3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA     23.810.057.093       1.458.451.988          541.287.905              6.717.160                             -          248.958.520          487.129.993          325.545.515     25.144.481.334     24.993.884.997          150.596.337 

319107 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA              5.401.282                   14.000                             -                             -                             -                             -                     1.230                             -              5.416.512              5.416.512                             - 

319108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR                             -                             -                             -                             -                             -                             -                        190                        100                          90                             -                          90 

319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL          892.231.389            30.405.648          119.985.641                             -                             -                             -                             -            20.085.370          782.566.026          767.047.155            15.518.871 

319113 - OBRIGACOES PATRONAIS     22.908.844.344       1.428.032.340          421.302.264              6.717.160                             -          248.958.520          487.128.573          305.214.095     24.353.164.578     24.218.150.149          135.014.429 

319116 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL              1.989.602                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -              1.989.602              1.989.602                             - 

319149 - AUXILIO - TRANSPORTE              1.590.476                             -                             -                             -                             -                             -                             -                 245.950              1.344.526              1.281.580                   62.946 

32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA     11.511.093.156          102.000.000          362.899.935                             -                             -          174.782.188          169.564.376     11.255.411.033     11.250.059.439              5.351.594 

3290 - APLICACOES DIRETAS     11.497.948.257          102.000.000          362.899.935                             -                             -                             -          167.382.188          167.382.188     11.237.048.322     11.231.753.144              5.295.178 

329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO     11.378.578.297          102.000.000          362.899.935                             -                             -                             -          133.550.000          166.970.187     11.084.258.175     11.079.549.338              4.708.837 

329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO          119.369.960                             -                             -                             -                             -                             -            33.832.188                 412.001          152.790.147          152.203.806                 586.341 

3291 - APLICACOES DIRETAS INTRA-ORCAMENTARIAS            13.144.899                             -                             -                             -                             -                             -              7.400.000              2.182.188            18.362.711            18.306.295                   56.416 

329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO            11.091.688                             -                             -                             -                             -                             -              6.550.000              1.770.187            15.871.501            15.843.293                   28.208 

329122 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO              2.053.211                             -                             -                             -                             -                             -                 850.000                 412.001              2.491.210              2.463.002                   28.208 

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES     82.854.168.236       3.551.201.361       3.245.540.883       1.401.610.389                             -          152.494.449       2.456.688.502       2.666.951.304     84.503.670.750     83.136.535.013       1.367.135.737 

3320 - TRANSFERENCIAS A UNIAO            17.538.237                             -                 103.923              6.890.806                             -                             -                             -                 340.000            23.985.120            22.211.684              1.773.436 

332041 - CONTRIBUICOES            17.538.237                             -                 103.923              6.890.806                             -                             -                             -                 340.000            23.985.120            22.211.684              1.773.436 

3340 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS     43.633.954.839          376.206.954            37.886.910          618.941.527                             -              2.800.000          128.453.732          122.285.131     44.600.185.011     44.413.109.688          187.075.323 

334030 - MATERIAL DE CONSUMO          288.339.200          111.993.552                 537.546              9.000.096                             -              1.500.000            69.163.737            40.958.265          438.500.774          436.807.442              1.693.332 

334033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          578.531.003            72.790.138                             -                             -                             -                             -              1.701.839            25.873.883          627.149.097          627.149.096                            1 

334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA          176.842.301          191.423.264            37.349.364              3.541.431                             -                             -            55.489.469            55.452.983          334.494.118          281.139.571            53.354.547 

334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS     42.590.242.335                             -                             -          606.400.000                             -              1.300.000              2.098.687                             -     43.200.041.022     43.068.013.579          132.027.443 
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3341 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO          486.549.085                             -            15.575.060            24.700.000                             -                             -              6.800.000            12.282.688          490.191.337          470.030.679            20.160.658 

334130 - MATERIAL DE CONSUMO            87.199.969                             -                             -                             -                             -                             -                             -              5.132.688            82.067.281            82.066.880                        401 

334139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA          399.349.116                             -            15.575.060            24.700.000                             -                             -              6.800.000              7.150.000          408.124.056          387.963.799            20.160.257 

3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS       4.553.737.366          319.030.551            11.051.347          101.376.288                             -                 473.445          538.943.039          178.273.933       5.324.235.409       5.296.068.773            28.166.636 

335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC            20.656.638                             -                 612.419                             -                             -                             -              6.663.373              8.592.000            18.115.592              9.051.343              9.064.249 

335041 - CONTRIBUICOES              4.060.458                             -                   71.001                             -                             -                             -                             -              1.284.473              2.704.984              2.272.563                 432.421 

335043 - SUBVENCOES SOCIAIS       4.529.020.270          319.030.551            10.367.927          101.376.288                             -                 473.445          532.279.666          168.397.460       5.303.414.833       5.284.744.867            18.669.966 

3360 - TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS            12.000.000                             -              4.031.327                             -                             -                             -                             -                   50.986              7.917.687              7.917.687                             - 

336045 - SUBVENCOES ECONOMICAS            12.000.000                             -              4.031.327                             -                             -                             -                             -                   50.986              7.917.687              7.917.687                             - 

3367 - EXECUCAO DE CONTRATO DE PPP          100.337.825            12.073.626            21.887.825                             -                             -                             -                             -                             -            90.523.626            90.523.625                            1 

336745 - SUBVENCOES ECONOMICAS            73.337.825              3.500.000            21.887.825                             -                             -                             -                             -                             -            54.950.000            54.950.000                             - 

336783 - DESP.DECOR.CONTR.PPP-EXCETO SUB.ECON.E APORT            27.000.000              8.573.626                             -                             -                             -                             -                             -                             -            35.573.626            35.573.625                            1 

3370 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS          137.787.618              7.405.930                             -                             -                             -                             -                             -              5.019.380          140.174.168          140.174.168                             - 

337041 - CONTRIBUICOES          137.787.618              7.405.930                             -                             -                             -                             -                             -              5.019.380          140.174.168          140.174.168                             - 

3380 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                 962.009                             -                 962.009                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

338041 - CONTRIBUICOES                 962.009                             -                 962.009                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

3390 - APLICACOES DIRETAS     32.883.388.827       2.822.260.671       3.047.873.488          640.701.768                             -          149.221.004       1.683.558.446       2.145.309.256     32.985.947.972     31.869.477.556       1.116.470.416 

339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS          260.556.229              1.243.172              6.943.032                 375.000                             -                             -              3.856.599            23.908.559          235.179.409          216.906.660            18.272.749 

339014 - DIARIAS-CIVIL          126.626.927              5.281.982              3.565.233              1.171.399                             -              1.481.836            22.335.351              3.769.933          149.562.329          143.169.588              6.392.741 

339015 - DIARIAS MILITAR          314.095.661                             -              2.769.793            12.474.128                             -                             -                 375.205              2.761.470          321.413.731          286.272.529            35.141.202 

339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES              1.583.835                             -                 109.898                             -                             -                             -                             -                 169.382              1.304.555                 740.634                 563.921 

339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                 720.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                 720.000                 370.225                 349.775 

339030 - MATERIAL DE CONSUMO       2.779.942.994            96.829.576            96.335.118          197.811.079                             -            44.988.378          289.192.062          223.606.912       3.088.822.059       2.979.664.223          109.157.836 

339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA            32.366.609              1.338.380            11.477.123              7.200.000                             -                             -            13.901.388                 326.234            43.003.020            32.753.336            10.249.684 

339032 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUIT            21.270.000                 550.000                 834.185                             -                             -                             -                 450.000              2.067.500            19.368.315            18.637.262                 731.053 

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          571.940.948            16.396.359              9.500.394              3.354.205                             -                 189.000            33.304.616            37.846.937          577.837.797          566.183.467            11.654.330 

339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA            68.525.292            15.589.500            13.663.136                 600.000                             -                   83.314              3.483.721            19.474.626            55.144.065            46.885.195              8.258.870 

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA          691.132.643            15.404.264            40.554.288            25.638.700                             -                 238.000              9.025.522            23.795.566          677.089.275          643.068.788            34.020.487 

339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID       1.301.266.804            23.817.907            24.135.055            11.947.710                             -                 292.874            26.705.685            96.568.954       1.243.326.971       1.224.328.102            18.998.869 

339038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA     10.314.074.764          886.303.947          671.879.053          176.942.772                             -            60.386.342          793.182.767       1.017.088.637     10.541.922.902     10.009.640.485          532.282.417 

339041 - CONTRIBUICOES       6.554.863.286          684.614.200            87.240.200              3.387.483                             -                             -            38.603.042            56.321.005       7.137.906.806       6.986.337.715          151.569.091 

339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS            30.038.584                     5.033              2.763.866                             -                             -                             -                             -              3.513.000            23.766.751            23.592.161                 174.590 

339046 - AUXILIO ALIMENTACAO          617.540.171            11.558.914            10.165.827                             -                             -              4.700.000              2.578.436              5.755.717          620.455.977          606.705.383            13.750.594 

339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       1.478.503.581                             -          107.378.653            12.247.921                             -                 100.000                 901.065            18.066.069       1.366.307.845       1.332.945.376            33.362.469 

339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS          171.224.577            48.773.000            49.355.471                             -                             -                             -              3.728.525              3.723.707          170.646.924          170.598.703                   48.221 

339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA          950.730.172            43.435.450            23.826.781                 865.808                             -                 206.064            78.059.746            35.312.036       1.014.158.423          995.540.651            18.617.772 

339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA       1.734.847.945            26.300.959          178.022.938          133.907.226                             -            20.811.361          262.938.915          535.371.862       1.465.411.606       1.386.983.566            78.428.040 

339091 - SENTENCAS JUDICIAIS       2.743.479.075          686.013.439       1.275.000.000                             -                             -                             -                   57.635                             -       2.154.550.149       2.154.550.148                            1 
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 218.000            49.122.642            33.428.044            40.179.556                             -            13.347.843            62.677.470              1.058.842          131.058.625          121.046.379            10.012.246 

339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES       2.058.929.179          204.253.791          392.488.252            12.504.781                             -              2.395.992            29.736.527            27.412.549       1.887.919.469       1.865.621.825            22.297.644 

339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO            58.911.551              5.428.156              6.437.148                   94.000                             -                             -              8.464.169              7.389.759            59.070.969            56.935.156              2.135.813 

3391 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS       1.027.912.430            14.223.629          106.168.994              9.000.000                             -                             -            98.933.285          203.389.930          840.510.420          827.021.154            13.489.266 

339108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR                 699.402                             -                   34.969                             -                             -                             -                             -                             -                 664.433                 664.433                             - 

339114 - DIARIAS - CIVIL              1.160.391                             -                   55.528                             -                             -                             -                   20.000                             -              1.124.863                 871.322                 253.541 

339130 - MATERIAL DE CONSUMO          149.964.276              5.560.765            18.622.546                             -                             -                             -            15.411.636            19.558.297          132.755.834          132.638.185                 117.649 

339133 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            19.075.353                     7.940                   20.786                             -                             -                             -                 314.000            18.043.932              1.332.575              1.306.276                   26.299 

339135 - SERVICOS DE CONSULTORIA                     2.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                     2.000                             -                     2.000 

339136 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   89.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                   89.000                   77.494                   11.506 

339137 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID            34.978.044                             -            14.003.234              9.000.000                             -                             -                   11.800                             -            29.986.610            29.974.810                   11.800 

339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS          437.711.364              8.654.924            47.662.389                             -                             -                             -            41.650.561          113.899.285          326.455.175          317.922.003              8.533.172 

339143 - SUBVENCOES SOCIAIS            24.843.644                             -                 110.832                             -                             -                             -                 336.712              1.960.695            23.108.829            22.950.164                 158.665 

339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     2.000                             -                             -                             -                             -                             -              1.888.587                             -              1.890.587              1.293.222                 597.365 

339150 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA              2.396.748                             -                 119.837                             -                             -                             -                             -                             -              2.276.911              1.592.136                 684.775 

339188 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO                 965.583                             -                   14.717                             -                             -                             -            39.282.517            39.372.800                 860.583                 858.783                     1.800 

339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   50.000                             -                             -                             -                             -                             -                   17.472                             -                   67.472                     1.560                   65.912 

339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES          355.974.625                             -            25.524.156                             -                             -                             -                             -            10.554.921          319.895.548          316.870.766              3.024.782 

4 - DESPESAS DE CAPITAL     16.805.715.154       2.880.724.419       2.427.791.525          883.732.893                             -          271.182.460          729.327.310          889.811.012     18.253.079.699     14.698.792.657       3.554.287.042 

44 - INVESTIMENTOS       5.028.777.222       2.781.547.553       1.481.293.000          271.308.383                             -            93.686.908          430.454.666          492.968.377       6.631.513.355       5.197.626.980       1.433.886.375 

4420 - TRANSFERENCIAS A UNIAO          502.221.374                             -          395.436.245                             -                             -                             -                             -            10.584.548            96.200.581            95.900.000                 300.581 

442042 - AUXILIOS          502.221.374                             -          395.436.245                             -                             -                             -                             -            10.584.548            96.200.581            95.900.000                 300.581 

4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS          893.924.885          843.028.819          367.696.395            10.552.768                             -                 637.040            53.536.360          105.699.931       1.328.283.546       1.038.085.471          290.198.075 

444051 - OBRAS E INSTALACOES          869.914.875          726.656.689          351.307.895            10.000.000                             -                 637.040              9.006.166          102.413.375       1.162.493.500          885.737.202          276.756.298 

444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            24.010.010          115.845.888            16.388.500                 552.768                             -                             -            31.561.386              3.286.556          152.294.996          141.972.762            10.322.234 

444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             -                 526.242                             -                             -                             -                             -            12.968.808                             -            13.495.050            10.375.507              3.119.543 

4450 - TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          267.085.010            43.349.104          197.083.238                 432.112                             -                             -            46.607.432            13.161.400          147.229.020          136.655.300            10.573.720 

445042 - AUXILIOS          267.085.010            43.349.104          197.083.238                 432.112                             -                             -            46.607.432            13.161.400          147.229.020          136.655.300            10.573.720 

4490 - APLICACOES DIRETAS       3.215.345.953       1.894.286.212          466.635.032          260.323.503                             -            93.049.868          279.908.786          266.696.551       5.009.582.739       3.884.701.569       1.124.881.170 

449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA            61.318.453                             -              4.466.694                             -                             -                             -                 337.411            19.319.411            37.869.759            33.682.101              4.187.658 

449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA            35.763.198                             -              1.430.250                 100.000                             -                             -                 454.898              2.655.900            32.231.946            15.908.103            16.323.843 

449042 - AUXILIOS          412.323.777            10.756.244            12.164.248            15.832.359                             -                             -            21.100.699            16.249.499          431.599.332          375.341.616            56.257.716 

449051 - OBRAS E INSTALACOES       1.177.539.496          116.862.207          188.697.861            46.645.362                             -              7.649.034          107.953.059          166.989.869       1.100.961.428          877.147.940          223.813.488 

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       1.302.118.266            55.131.607          216.966.741          172.828.986                             -            54.498.527          100.627.616            46.521.785       1.421.716.476          700.943.663          720.772.813 

449088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO          170.737.272            70.851.714            42.889.238            23.999.315                             -            30.865.121            36.092.612            12.999.493          276.657.303          182.378.560            94.278.743 

449091 - SENTENCAS JUDICIAIS            55.545.491       1.637.664.440                             -                             -                             -                             -                             -                             -       1.693.209.931       1.683.999.711              9.210.220 

449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             -                             -                             -                             -                             -                             -              2.597.695              1.960.594                 637.101                 600.917                   36.184 

449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                             -              3.020.000                   20.000                 917.481                             -                   37.186            10.744.796                             -            14.699.463            14.698.957                        506 
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4491 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS          150.200.000                 883.418            54.442.090                             -                             -                             -            50.402.088            96.825.947            50.217.469            42.284.639              7.932.830 

449139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             -                 370.000                             -                             -                             -                             -                 200.000                             -                 570.000                 346.543                 223.457 

449151 - OBRAS E INSTALACOES          122.200.000                             -            52.260.381                             -                             -                             -              5.733.688            50.991.057            24.682.250            17.622.418              7.059.832 

449152 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            28.000.000                 310.777              2.181.709                             -                             -                             -            44.410.400            45.834.890            24.704.578            24.148.992                 555.586 

449188 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO                             -                 202.641                             -                             -                             -                             -                   58.000                             -                 260.641                 166.687                   93.954 

45 - INVERSOES FINANCEIRAS       5.684.105.173            46.176.866          946.498.525          612.424.510                             -          177.495.552          223.472.644          322.142.635       5.475.033.585       3.361.723.328       2.113.310.257 

4567 - EXECUCAO DE CONTRATO DE PPP          707.359.070                             -            33.359.000                             -                             -                             -                             -                             -          674.000.070                             -          674.000.070 

456782 - APORTE DE RECURSO-PARC.PUBLICO P/PRIVADO PPP          695.800.070                             -            21.800.000                             -                             -                             -                             -                             -          674.000.070                             -          674.000.070 

456783 - DESP.DECOR.CONTR.PPP-EXCETO SUB.ECON.E APORT            11.559.000                             -            11.559.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

4590 - APLICACOES DIRETAS       3.762.875.417            15.001.000          706.763.514          453.044.510                             -            98.669.991          223.472.644          322.142.635       3.524.157.413       2.510.030.436       1.014.126.977 

459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS              9.500.040                             -              5.000.000            14.951.648                             -                             -                             -                             -            19.451.688            17.924.648              1.527.040 

459063 - AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

459065 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS       3.753.375.377            15.001.000          701.763.514          438.092.862                             -            98.669.991          223.472.644          322.142.635       3.504.705.725       2.492.105.789       1.012.599.936 

4591 - APLIC.DIRETAS-OP.ENTRE ENTID.INTEGR.ORCAMENT       1.213.870.686            31.175.866          206.376.011          159.380.000                             -            78.825.561                             -                             -       1.276.876.102          851.692.892          425.183.210 

459161 - AQUISICAO DE IMOVEIS                          10                             -                          10                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

459165 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS       1.213.870.676            31.175.866          206.376.001          159.380.000                             -            78.825.561                             -                             -       1.276.876.102          851.692.892          425.183.210 

46 - AMORTIZACAO DE DIVIDA       6.092.832.759            53.000.000                             -                             -                             -                             -            75.400.000            74.700.000       6.146.532.759       6.139.442.349              7.090.410 

4690 - APLICACOES DIRETAS       6.088.881.276            53.000.000                             -                             -                             -                             -            74.700.000            74.700.000       6.141.881.276       6.135.006.299              6.874.977 

469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA       6.088.881.276            53.000.000                             -                             -                             -                             -            74.700.000            74.700.000       6.141.881.276       6.135.006.299              6.874.977 

4691 - APLICACOES DIRETAS INTRA-ORCAMENTARIAS              3.951.483                             -                             -                             -                             -                             -                 700.000                             -              4.651.483              4.436.050                 215.433 

469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA              3.951.483                             -                             -                             -                             -                             -                 700.000                             -              4.651.483              4.436.050                 215.433 

9 - RESERVA DE CONTINGENCIA            46.500.000                             -            46.500.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA            46.500.000                             -            46.500.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA            46.500.000                             -            46.500.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA            46.500.000                             -            46.500.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

Total   176.743.580.460       8.641.570.219       7.982.968.335       2.643.167.805                             -          795.414.221       4.748.433.197       5.141.103.859   180.448.093.708   174.965.234.082       5.482.859.626 

Despesa Realizada por Categoria Econômica Administração Direta - 4/4



Balanço Geral                                                           Contas do Exercício de 2018  

97 

 

Especificação Dotação Inicial Suplementação 

Decretada

 Redução 

Decretada

Sup Automática Crédito Especial Créditos 

Concedidos por 

Superavit 

Financeiro

Alter Int 

Supletiva 

Alter Int 

Redutiva 

Dotação Atual Despesa 

Realizada

ECONOMIA 

ORCAMENTÁRIA

3 - DESPESAS CORRENTES     61.320.909.909       2.216.225.464       2.243.664.063       2.830.104.386                             -          777.773.120       5.771.284.192       5.638.283.387     65.034.349.621     63.122.223.158       1.912.126.463 

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     49.127.954.137          853.608.928          864.080.252       2.228.245.560                             -          460.449.526       3.225.004.657       3.232.428.867     51.798.753.689     50.746.781.907       1.051.971.782 

3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO            60.000.000                             -                             -              2.000.000                             -                             -                             -                             -            62.000.000            58.975.312              3.024.688 

312041 - CONTRIBUICOES            60.000.000                             -                             -              2.000.000                             -                             -                             -                             -            62.000.000            58.975.312              3.024.688 

3190 - APLICACOES DIRETAS     46.282.490.242          853.013.206          821.372.692       2.188.215.592                             -          333.412.976       2.197.427.768       2.376.211.668     48.656.975.424     47.655.461.667       1.001.513.757 

319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR     25.233.729.808              1.533.790                             -       2.085.290.000                             -                             -          142.702.730            20.643.593     27.442.612.735     26.983.424.009          459.188.726 

319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR       7.506.035.370                             -                             -            63.500.000                             -                             -            17.996.300          141.165.066       7.446.366.604       7.289.524.000          156.842.604 

319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              8.288.678                             -                 427.000                             -                             -                             -                             -                             -              7.861.678                   51.507              7.810.171 

319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA            63.202.823              1.236.323                 809.818                   85.180                             -                 804.316            74.862.744            72.112.660            67.268.909            62.978.511              4.290.398 

319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR                 224.182                             -                             -                             -                             -                             -                     1.400                        812                 224.770                 201.942                   22.828 

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL     11.001.489.760          808.338.453          798.622.467            36.211.107                             -          286.677.415       1.356.864.683       1.517.890.420     11.173.068.532     10.863.928.646          309.139.885 

319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

319013 - OBRIGACOES PATRONAIS       2.363.807.585            41.546.640            21.513.407              2.036.020                             -            36.496.087          582.336.254          610.904.861       2.393.804.318       2.333.757.764            60.046.554 

319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL            92.624.861                 297.000                             -              1.093.285                             -                             -            18.382.150              8.647.994          103.749.302          102.597.163              1.152.139 

319049 - AUXILIO TRANSPORTE              4.197.167                             -                             -                             -                             -                             -                   68.100                     1.528              4.263.739              3.042.477              1.221.262 

319059 - PENSOES ESPECIAIS                 210.747                   61.000                             -                             -                             -                             -                 100.000                     7.083                 364.664                 297.562                   67.102 

319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS              8.679.261                             -                             -                             -                             -              9.435.158              4.113.408              4.837.652            17.390.175            15.658.087              1.732.088 

3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA       2.785.463.895                 595.722            42.707.560            38.029.968                             -          127.036.550       1.027.576.888          856.217.199       3.079.778.265       3.032.344.928            47.433.337 

319107 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

319108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                             -                             -                             -                             -                             -                             -              9.437.377              9.437.377                             -                             -                             - 

319113 - OBRIGACOES PATRONAIS       2.785.463.895                 595.722            42.707.560            38.029.968                             -          127.036.550       1.018.076.412          846.716.722       3.079.778.265       3.032.344.928            47.433.337 

319116 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

319149 - AUXILIO - TRANSPORTE                             -                             -                             -                             -                             -                             -                   63.100                   63.100                             -                             -                             - 

32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA            11.271.742                 108.971                             -                             -                             -                             -                             -                             -            11.380.713            11.380.712                            1 

3290 - APLICACOES DIRETAS            11.271.742                 108.971                             -                             -                             -                             -                             -                             -            11.380.713            11.380.712                            1 

329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO            11.271.742                 108.971                             -                             -                             -                             -                             -                             -            11.380.713            11.380.712                            1 

329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

3291 - APLICACOES DIRETAS INTRA-ORCAMENTARIAS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

329121 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

329122 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES     12.181.684.030       1.362.507.565       1.379.583.811          601.858.826                             -          317.323.594       2.546.279.535       2.405.854.520     13.224.215.219     12.364.060.538          860.154.681 

3320 - TRANSFERENCIAS A UNIAO            15.000.000                             -                             -            30.608.363                             -                             -                             -                             -            45.608.363            45.608.363                             - 

332041 - CONTRIBUICOES            15.000.000                             -                             -            30.608.363                             -                             -                             -                             -            45.608.363            45.608.363                             - 

3340 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS            13.600.000            20.046.685                   40.000                             -                             -                             -              2.006.000              1.050.000            34.562.685            25.629.765              8.932.920 

334030 - MATERIAL DE CONSUMO              1.500.000                 510.000                   40.000                             -                             -                             -              1.090.000                             -              3.060.000              2.498.391                 561.609 

334033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

334039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA            10.500.000            19.536.685                             -                             -                             -                             -                             -              1.050.000            28.986.685            20.662.968              8.323.717 

334081 - DISTRIBUICAO DE RECEITAS              1.600.000                             -                             -                             -                             -                             -                 916.000                             -              2.516.000              2.468.406                   47.594 
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3341 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

334130 - MATERIAL DE CONSUMO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

334139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

3350 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          416.182.404              6.866.016              6.198.606            59.000.000                             -                             -            37.359.523            48.225.820          464.983.517          456.598.252              8.385.265 

335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC          315.009.834              3.129.865                             -            59.000.000                             -                             -            27.543.400            23.673.417          381.009.682          372.887.196              8.122.485 

335041 - CONTRIBUICOES                 350.000                             -                   35.000                             -                             -                             -                             -                 115.000                 200.000                 200.000                             - 

335043 - SUBVENCOES SOCIAIS          100.822.570              3.736.151              6.163.606                             -                             -                             -              9.816.123            24.437.403            83.773.836            83.511.056                 262.780 

3360 - TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

336045 - SUBVENCOES ECONOMICAS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

3367 - EXECUCAO DE CONTRATO DE PPP                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

336745 - SUBVENCOES ECONOMICAS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

336783 - DESP.DECOR.CONTR.PPP-EXCETO SUB.ECON.E APORT                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

3370 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

337041 - CONTRIBUICOES                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

3380 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

338041 - CONTRIBUICOES                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

3390 - APLICACOES DIRETAS     11.727.048.823       1.335.594.864       1.373.345.205          512.250.463                             -          317.323.169       2.493.000.934       2.346.475.000     12.665.398.047     11.822.993.753          842.404.294 

339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            10.773.926                 149.000                 436.644                             -                             -                             -              4.647.920              4.447.529            10.686.672              9.348.710              1.337.962 

339014 - DIARIAS-CIVIL            38.771.785              1.390.204              1.881.926                 517.458                             -                 378.744            95.663.270            91.149.203            43.690.333            39.758.298              3.932.035 

339015 - DIARIAS MILITAR                   99.020                             -                     8.052                             -                             -                             -                     8.052                   18.500                   80.520                   68.262                   12.258 

339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          119.128.550                             -              2.737.606            11.500.000                             -            26.446.108          102.139.536            83.440.434          173.036.154          134.431.316            38.604.838 

339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES       1.155.979.244                             -          367.684.569            22.000.000                             -          141.440.967          117.840.667          121.530.002          948.046.307          883.347.732            64.698.575 

339030 - MATERIAL DE CONSUMO       1.451.234.647          636.691.150          437.716.760            30.678.914                             -              7.018.550          527.759.554          758.107.937       1.457.558.118       1.355.764.038          101.794.080 

339031 - PREMIACOES CULTURAIS ART.CIENT.DESPOR. OUTRA                 270.093                             -                        400                             -                             -                             -              1.619.275              1.760.435                 128.533                 116.273                   12.260 

339032 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUIT            11.000.000                             -                             -                             -                             -                             -              1.281.000              4.260.759              8.020.241              7.926.283                   93.958 

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          250.124.634            13.207.438            12.552.804              7.173.078                             -                 493.745            83.286.032          116.265.679          225.466.444          212.353.486            13.112.958 

339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA          282.705.413          109.400.464          116.610.844            81.451.142                             -              4.736.579            29.031.861            71.973.712          318.740.903          197.956.094          120.784.809 

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA          216.418.365              1.856.643              6.935.430            16.429.096                             -                 429.936            74.171.523          119.746.184          182.623.950          160.982.970            21.640.980 

339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID       1.119.365.414            54.962.602            42.064.641            16.140.489                             -              9.870.681          171.641.847          133.150.157       1.196.766.236       1.176.854.937            19.911.298 

339038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL                             -                             -                             -                             -                             -                             -                   25.000                   25.000                             -                             -                             - 

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA       5.388.096.728          431.948.692          288.909.315          258.417.584                             -            99.622.368          752.727.380          505.868.228       6.136.035.209       5.807.639.831          328.395.377 

339041 - CONTRIBUICOES              6.118.955                             -                 142.301                             -                             -                 439.172              1.045.380              1.104.711              6.356.495              4.847.302              1.509.193 

339045 - SUBVENCOES ECONOMICAS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339046 - AUXILIO ALIMENTACAO          104.351.048                             -                   35.104                             -                             -                             -              3.770.000            11.229.403            96.856.541            96.852.298                     4.243 

339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          188.079.878              8.880.160            14.574.609              1.084.969                             -                 423.089          144.167.287            46.704.908          281.355.866          266.469.573            14.886.294 

339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS              1.882.435                             -                   42.464                             -                             -                             -                 286.573              1.421.659                 704.885                 573.424                 131.461 

339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA          676.096.903            13.388.469              9.286.114                   95.439                             -                 611.855          119.427.557          155.181.850          645.152.259          623.951.461            21.200.798 

339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA          481.190.919            39.737.186            48.136.688            29.554.841                             -            23.358.077            94.203.336            68.478.554          551.429.117          482.264.267            69.164.849 

339091 - SENTENCAS JUDICIAIS          117.733.286                             -                             -                 164.000                             -              1.350.339          116.960.289            12.721.052          223.486.862          219.064.733              4.422.129 
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              5.875.932                 402.480                 305.614              2.660.778                             -                 200.692            24.804.611            13.964.161            19.674.718            18.698.861                 975.856 

339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES            42.796.028              1.941.565              1.809.359              6.644.036                             -                 502.268            23.147.506            19.717.928            53.504.117            48.430.962              5.073.154 

339096 - RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO            58.955.620            21.638.811            21.473.961            27.738.639                             -                             -              3.345.477              4.207.016            85.997.570            75.292.642            10.704.928 

3391 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS              9.852.803                             -                             -                             -                             -                        425            13.913.078            10.103.700            13.662.606            13.230.405                 432.202 

339108 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339114 - DIARIAS - CIVIL                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339130 - MATERIAL DE CONSUMO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339133 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339135 - SERVICOS DE CONSULTORIA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339136 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339137 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339139 - OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTARIAS              9.852.803                             -                             -                             -                             -                        425              6.756.804              7.047.862              9.562.170              9.548.314                   13.857 

339143 - SUBVENCOES SOCIAIS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339147 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339150 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339188 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

339193 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                             -                             -                             -                             -                             -                             -              7.156.274              3.055.838              4.100.436              3.682.091                 418.345 

4 - DESPESAS DE CAPITAL       7.861.350.335          658.948.838          983.993.237          412.509.157                             -          854.483.782          702.296.344       1.095.634.818       8.409.960.401       3.949.836.303       4.460.124.098 

44 - INVESTIMENTOS       7.700.972.714          652.792.944          983.993.237          412.509.157                             -          802.946.293          702.296.344       1.095.634.818       8.191.889.397       3.817.324.518       4.374.564.879 

4420 - TRANSFERENCIAS A UNIAO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

442042 - AUXILIOS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

4440 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS            71.000.933              1.815.000            37.834.590                             -                             -                             -            28.881.905            15.808.675            48.054.573            32.512.286            15.542.287 

444051 - OBRAS E INSTALACOES            42.740.619              1.815.000            18.297.905                             -                             -                             -            28.799.405            15.229.969            39.827.150            27.120.901            12.706.249 

444052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            28.260.314                             -            19.536.685                             -                             -                             -                   82.500                 578.706              8.227.423              5.391.385              2.836.038 

444092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

4450 - TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

445042 - AUXILIOS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

4490 - APLICACOES DIRETAS       7.629.971.781          650.977.944          946.158.647          412.509.157                             -          802.946.293          671.441.859       1.078.839.853       8.142.848.534       3.783.825.942       4.359.022.592 

449020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                             -          350.000.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -          350.000.000          324.452.996            25.547.004 

449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA                   70.613                             -                             -              5.119.820                             -                             -              1.662.963                   84.566              6.768.830              1.481.409              5.287.421 

449036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                             -                             -                             -                             -                             -                             -              5.062.056              5.014.188                   47.869                   47.869                          (0)

449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA            24.173.462              2.655.010              7.186.654                 648.500                             -                             -            14.259.476              4.667.733            29.882.061            14.266.557            15.615.504 

449042 - AUXILIOS              3.000.000                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -              3.000.000                 650.000              2.350.000 

449051 - OBRAS E INSTALACOES       7.162.899.102          221.323.332          825.377.988          281.796.213                             -          774.233.533          319.999.944          912.923.243       7.021.950.892       2.838.664.796       4.183.286.096 

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          352.323.937            71.466.080            89.355.659          103.684.518                             -            15.847.279          228.953.069          106.735.526          576.183.698          485.449.154            90.734.543 

449088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO            19.780.699              2.788.778              2.484.455            12.108.185                             -            12.509.478            87.940.704            26.189.100          106.454.288            90.113.781            16.340.507 

449091 - SENTENCAS JUDICIAIS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             -              2.744.744                             -              8.554.768                             -                   32.309              7.330.474                 477.613            18.184.682            17.331.032                 853.651 

449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES            67.723.968                             -            21.753.891                 597.153                             -                 323.695              6.233.173            22.747.884            30.376.214            11.368.348            19.007.866 
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4491 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIAS                             -                             -                             -                             -                             -                             -              1.972.580                 986.290                 986.290                 986.289                            1 

449139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

449151 - OBRAS E INSTALACOES                             -                             -                             -                             -                             -                             -              1.972.580                 986.290                 986.290                 986.289                            1 

449152 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

449188 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

45 - INVERSOES FINANCEIRAS            78.462.521                             -                             -                             -                             -            51.537.489                             -                             -          130.000.010            44.440.791            85.559.219 

4567 - EXECUCAO DE CONTRATO DE PPP                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

456782 - APORTE DE RECURSO-PARC.PUBLICO P/PRIVADO PPP                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

456783 - DESP.DECOR.CONTR.PPP-EXCETO SUB.ECON.E APORT                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

4590 - APLICACOES DIRETAS            78.462.521                             -                             -                             -                             -            51.537.489                             -                             -          130.000.010            44.440.791            85.559.219 

459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS                          10                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                          10                             -                          10 

459063 - AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO            78.462.511                             -                             -                             -                             -            51.537.489                             -                             -          130.000.000            44.440.791            85.559.209 

459065 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

4591 - APLIC.DIRETAS-OP.ENTRE ENTID.INTEGR.ORCAMENT                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

459161 - AQUISICAO DE IMOVEIS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

459165 - CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

46 - AMORTIZACAO DE DIVIDA            81.915.100              6.155.894                             -                             -                             -                             -                             -                             -            88.070.994            88.070.994                             - 

4690 - APLICACOES DIRETAS            81.915.100              6.155.894                             -                             -                             -                             -                             -                             -            88.070.994            88.070.994                             - 

469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA            81.915.100              6.155.894                             -                             -                             -                             -                             -                             -            88.070.994            88.070.994                             - 

4691 - APLICACOES DIRETAS INTRA-ORCAMENTARIAS                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

9 - RESERVA DE CONTINGENCIA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             - 

TOTAL     69.182.260.244       2.875.174.302       3.227.657.300       3.242.613.543                             -       1.632.256.902       6.473.580.536       6.733.918.205     73.444.310.022     67.072.059.461       6.372.250.561 
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3.1.2.2.3 Despesa por Função 

Despesa por função é maior nível de agregação das diversas áreas e se relaciona 

com a missão institucional do setor público. Conforme demonstrado nos quadros a seguir, verifica-se 

que dos projetos e atividades desenvolvidos pelas unidades administrativas responsáveis pela 

execução da despesa, e classificadas na forma da Portaria n.º 42/99 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, os mais significativos foram nas áreas relacionadas com as funções: 28 - 

Encargos Especiais R$ 63.792.517.315 (26,36%); 12 - Educação R$ 44.472.628.453 (18,37%); 09 - 

Previdência Social R$ 36.166.430.531 (14,94%); 10 - Saúde R$ 26.432.770.866 (10,92%) e 06 – 

Segurança Pública R$ 21.040.994.985 (8,69%). 

Com referência a função Encargos Especiais, cumpre destacar que a maior 

concentração dos seus gastos encontra-se alocada nos Programas: Transferências Constitucionais a 

Municípios e Serviço da Dívida. 
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01 LEGISLATIVA 2.196.114.002     41.550.000          32.719.982          60.900.000          -                       -                       98.413.300          98.413.300          2.265.844.020     2.091.598.251     174.245.769        

02 JUDICIARIA 11.735.140.025   261.486.000        155.486.000        500.127.388        -                       319.000.000        113.442.384        113.442.384        12.660.267.413   12.518.567.844   141.699.569        

03 ESSENCIAL A JUSTICA 4.629.542.114     558.145.465        19.499.210          53.989.248          -                       42.055.719          114.785.082        119.827.889        5.259.190.529     5.045.670.902     213.519.627        

04 ADMINISTRACAO 5.006.269.721     950.474.564        515.996.482        43.061.527          -                       83.816.836          821.351.099        831.351.099        5.557.626.166     5.155.546.832     402.079.334        

06 SEGURANCA PUBLICA 21.388.091.639   487.033.064        616.336.191        120.555.657        -                       98.937.819          213.749.243        213.749.243        21.478.281.988   21.040.994.985   437.287.003        

08 ASSISTENCIA SOCIAL 802.295.594        18.440.111          84.817.343          31.844.368          -                       1.948.264            37.624.930          39.276.557          768.059.367        723.699.026        44.360.341          

09 PREVIDENCIA SOCIAL 34.437.735.989   222.634.071        4.674.530            2.151.958.000     -                       35.000.000          218.588.595        218.387.971        36.842.854.154   36.166.430.531   676.423.623        

10 SAUDE 25.799.970.817   1.698.727.650     1.268.121.536     605.255.896        -                       11.119.658          1.446.699.133     1.481.472.828     26.812.178.790   26.432.770.866   379.407.924        

11 TRABALHO 169.668.521        199.061.464        15.135.291          -                       -                       4.499.998            23.229.412          27.829.410          353.494.694        327.415.190        26.079.504          

12 EDUCACAO 43.283.353.480   3.409.515.149     2.259.008.104     191.038.489        -                       512.468.485        6.488.525.811     6.497.542.915     45.128.350.395   44.472.628.453   655.721.942        

13 CULTURA 768.325.552        67.029.435          49.825.654          39.981.867          -                       1.508.511            21.250.404          21.250.404          827.019.711        799.090.361        27.929.350          

14 DIREITOS DA CIDADANIA 6.270.472.597     103.624.439        318.956.482        58.182.743          -                       19.009.253          232.895.127        224.593.681        6.140.633.996     5.630.293.437     510.340.559        

16 HABITACAO 1.727.839.230     48.938.454          982.938.892        338.799               -                       -                       16.543.655          16.543.655          794.177.591        772.150.429        22.027.162          

17 SANEAMENTO 766.800.645        108.204.888        123.027.932        9.774.502            -                       1.809.558            5.337.824            25.022.758          743.876.727        650.783.259        93.093.468          

18 GESTAO AMBIENTAL 2.130.465.731     154.735.363        176.292.637        222.951.171        -                       186.184.043        134.302.596        270.808.895        2.381.537.372     1.638.576.320     742.961.052        

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 1.706.173.384     377.477.375        513.598.475        24.017.254          -                       247.078.542        115.000.168        114.900.168        1.841.248.080     1.620.449.384     220.798.696        

20 AGRICULTURA 1.075.153.773     37.570.995          161.807.122        36.968.315          -                       14.349.167          43.316.099          51.551.772          993.999.455        910.704.212        83.295.243          

21 ORGANIZACAO AGRARIA 73.908.166          2.397.400            4.091.092            3.236.561            -                       -                       1.995.000            1.995.000            75.451.035          66.306.967          9.144.068            

22 INDUSTRIA 30                        -                       6                          -                       -                       -                       -                       -                       24                        -                       24                        

23 COMERCIO E SERVICOS 653.615.591        53.174.000          49.792.142          28.962.799          -                       17.433.679          31.356.727          31.356.727          703.393.927        533.538.976        169.854.951        

24 COMUNICACOES 103.179.258        -                       36.490.061          -                       -                       -                       -                       -                       66.689.197          62.177.719          4.511.478            

25 ENERGIA 61.495.649          14.497.594          19.979.438          -                       -                       -                       5.331.615            5.331.615            56.013.805          44.534.034          11.479.771          

26 TRANSPORTE 17.728.657.807   609.540.175        1.782.452.712     1.056.782.958     -                       831.451.591        776.505.633        1.202.658.985     18.017.826.467   11.406.034.089   6.611.792.378     

27 DESPORTO E LAZER 179.408.030        2.422.000            24.714.573          20.475.000          -                       -                       25.180.509          25.180.509          177.590.457        134.814.160        42.776.297          

28 ENCARGOS ESPECIAIS 63.185.663.359   2.090.064.865     1.948.363.748     625.378.806        -                       -                       236.589.388        242.534.300        63.946.798.370   63.792.517.315   154.281.055        

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 46.500.000          -                       46.500.000          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

245.925.840.704 11.516.744.521   11.210.625.635   5.885.781.348     -                       2.427.671.123     11.222.013.733   11.875.022.064   253.892.403.730 242.037.293.542 11.855.110.188   

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO

CONSOLIDADO 2018

TOTAL
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CÓDIGO NOME
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA

REDUÇÃO 

DECRETADA

SUPL 

AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

CRÉDITOS P/ 

SUPERAVIT 

FINANCEIRO

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

REALIZADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

01 LEGISLATIVA 2.196.114.002     41.550.000          32.719.982          60.900.000          -                       -                       98.413.300          98.413.300          2.265.844.020     2.091.598.251     174.245.769        

02 JUDICIARIA 11.735.140.025   261.486.000        155.486.000        500.127.388        -                       319.000.000        113.442.384        113.442.384        12.660.267.413   12.518.567.844   141.699.569        

03 ESSENCIAL A JUSTICA 4.629.542.114     558.145.465        19.499.210          53.989.248          -                       42.055.719          114.785.082        119.827.889        5.259.190.529     5.045.670.902     213.519.627        

04 ADMINISTRACAO 4.065.363.058     925.677.879        477.630.890        19.843.793          -                       33.826.268          802.221.552        802.221.552        4.567.080.108     4.288.175.233     278.904.875        

06 SEGURANCA PUBLICA 21.388.091.639   487.033.064        616.336.191        120.555.657        -                       98.937.819          213.749.243        213.749.243        21.478.281.988   21.040.994.985   437.287.003        

08 ASSISTENCIA SOCIAL 802.295.594        18.440.111          84.817.343          31.844.368          -                       1.948.264            37.624.930          39.276.557          768.059.367        723.699.026        44.360.341          

09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.511.760.141     222.277.000        4.674.530            1.168.000            -                       35.000.000          57.418.100          57.391.000          1.765.557.711     1.751.563.069     13.994.642          

10 SAUDE 19.606.807.825   1.397.806.246     1.015.696.688     403.296.337        -                       -                       1.094.274.032     1.143.321.756     20.343.165.996   20.139.162.797   204.003.199        

11 TRABALHO 169.668.521        199.061.464        15.135.291          -                       -                       4.499.998            23.229.412          27.829.410          353.494.694        327.415.190        26.079.504          

12 EDUCACAO 30.793.891.460   1.813.567.779     1.021.443.590     29.583.513          -                       67.894.864          1.310.329.395     1.542.854.398     31.450.969.023   31.127.248.814   323.720.209        

13 CULTURA 593.434.726        66.863.419          38.410.638          19.363.664          -                       1.390.404            19.943.404          19.943.404          642.641.575        618.292.135        24.349.440          

14 DIREITOS DA CIDADANIA 4.572.522.862     82.097.297          233.610.126        48.065.684          -                       473.445               190.127.327        169.505.625        4.490.170.864     4.047.972.492     442.198.372        

16 HABITACAO 1.727.839.230     48.938.454          982.938.892        338.799               -                       -                       16.543.655          16.543.655          794.177.591        772.150.429        22.027.162          

17 SANEAMENTO 395.780.007        29.533.752          51.523.038          170.000               -                       -                       368.024               20.052.958          354.275.787        308.723.963        45.551.824          

18 GESTAO AMBIENTAL 531.400.126        27.714.766          46.134.281          68.725.990          -                       2.191.808            32.346.262          33.262.909          582.981.762        493.294.914        89.686.848          

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 99.196.157          24.842.224          20.773.024          511.706               -                       1.203.675            9.573.596            9.473.596            105.080.738        95.609.453          9.471.285            

20 AGRICULTURA 1.002.725.276     37.570.995          161.435.321        34.668.315          -                       9.459.071            35.302.419          43.538.092          914.752.663        847.677.940        67.074.723          

21 ORGANIZACAO AGRARIA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

22 INDUSTRIA 30                        -                       6                          -                       -                       -                       -                       -                       24                        -                       24                        

23 COMERCIO E SERVICOS 567.515.438        53.126.000          49.744.142          625.773               -                       37.186                 23.570.933          23.570.933          571.560.255        411.906.166        159.654.089        

24 COMUNICACOES 103.179.258        -                       36.490.061          -                       -                       -                       -                       -                       66.689.197          62.177.719          4.511.478            

25 ENERGIA 44.496.839          103.000               5.584.844            -                       -                       -                       4.131.615            4.131.615            39.014.995          38.377.128          637.867               

26 TRANSPORTE 6.888.431.585     259.513.304        893.305.926        603.535.764        -                       177.495.700        289.268.635        375.038.774        6.949.900.288     4.387.075.863     2.562.824.425     

27 DESPORTO E LAZER 179.408.030        2.422.000            24.714.573          20.475.000          -                       -                       25.180.509          25.180.509          177.590.457        134.814.160        42.776.297          

28 ENCARGOS ESPECIAIS 63.092.476.517   2.083.800.000     1.948.363.748     625.378.806        -                       -                       236.589.388        242.534.300        63.847.346.663   63.693.065.609   154.281.054        

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 46.500.000          -                       46.500.000          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

176.743.580.460 8.641.570.219     7.982.968.335     2.643.167.805     -                       795.414.221        4.748.433.197     5.141.103.859     180.448.093.708 174.965.234.082 5.482.859.626     

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2018

TOTAL
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CÓDIGO NOME
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA

REDUÇÃO 

DECRETADA

SUPL 

AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

CRÉDITOS P/ 

SUPERAVIT 

FINANCEIRO

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

REALIZADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

01 LEGISLATIVA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

02 JUDICIARIA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

03 ESSENCIAL A JUSTICA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

04 ADMINISTRACAO 940.906.663        24.796.685          38.365.592          23.217.734          -                       49.990.568          19.129.547          29.129.547          990.546.058        867.371.599        123.174.459        

06 SEGURANCA PUBLICA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

08 ASSISTENCIA SOCIAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

09 PREVIDENCIA SOCIAL 32.925.975.848   357.071               -                       2.150.790.000     -                       -                       161.170.495        160.996.971        35.077.296.443   34.414.867.462   662.428.981        

10 SAUDE 6.193.162.992     300.921.404        252.424.848        201.959.559        -                       11.119.658          352.425.101        338.151.072        6.469.012.794     6.293.608.070     175.404.724        

11 TRABALHO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

12 EDUCACAO 12.489.462.020   1.595.947.370     1.237.564.514     161.454.976        -                       444.573.621        5.178.196.416     4.954.688.517     13.677.381.372   13.345.379.639   332.001.733        

13 CULTURA 174.890.826        166.016               11.415.016          20.618.203          -                       118.107               1.307.000            1.307.000            184.378.136        180.798.226        3.579.910            

14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.697.949.735     21.527.142          85.346.356          10.117.059          -                       18.535.808          42.767.800          55.088.056          1.650.463.132     1.582.320.946     68.142.186          

16 HABITACAO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

17 SANEAMENTO 371.020.638        78.671.136          71.504.894          9.604.502            -                       1.809.558            4.969.800            4.969.800            389.600.940        342.059.296        47.541.644          

18 GESTAO AMBIENTAL 1.599.065.605     127.020.597        130.158.356        154.225.181        -                       183.992.235        101.956.334        237.545.986        1.798.555.610     1.145.281.406     653.274.205        

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 1.606.977.227     352.635.151        492.825.451        23.505.548          -                       245.874.867        105.426.572        105.426.572        1.736.167.342     1.524.839.931     211.327.411        

20 AGRICULTURA 72.428.497          -                       371.801               2.300.000            -                       4.890.096            8.013.680            8.013.680            79.246.792          63.026.272          16.220.520          

21 ORGANIZACAO AGRARIA 73.908.166          2.397.400            4.091.092            3.236.561            -                       -                       1.995.000            1.995.000            75.451.035          66.306.967          9.144.068            

22 INDUSTRIA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 COMERCIO E SERVICOS 86.100.153          48.000                 48.000                 28.337.026          -                       17.396.493          7.785.794            7.785.794            131.833.672        121.632.810        10.200.862          

24 COMUNICACOES -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

25 ENERGIA 16.998.810          14.394.594          14.394.594          -                       -                       -                       1.200.000            1.200.000            16.998.810          6.156.905            10.841.905          

26 TRANSPORTE 10.840.226.222   350.026.871        889.146.786        453.247.194        -                       653.955.891        487.236.998        827.620.211        11.067.926.179   7.018.958.226     4.048.967.953     

27 DESPORTO E LAZER -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

28 ENCARGOS ESPECIAIS 93.186.842          6.264.865            -                       -                       -                       -                       -                       -                       99.451.707          99.451.706          1                          

99 RESERVA DE CONTINGENCIA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

69.182.260.244   2.875.174.302     3.227.657.300     3.242.613.543     -                       1.632.256.902     6.473.580.536     6.733.918.205     73.444.310.022   67.072.059.461   6.372.250.561     

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2018

TOTAL
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3.1.2.2.4 Despesa por Fonte de Recursos 

A despesa por fonte de recursos indica a origem ou a procedência dos recursos. Nos 

quadros a seguir, verifica-se que as despesas foram executadas em diversas fontes de recursos, 

totalizando R$ 242.037.293.542, dos quais R$ 239.954.818.092, referem-se à liquidação com recursos 

arrecadados no ano e R$ 2.082.475.451, à utilização do superávit financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior. 

A maior parcela das despesas foi custeada com recursos do Tesouro do Estado - Fonte 

001 e 041, no montante de R$ 138.550.761.549, correspondente a 57,24% da Despesa Total.  

Das demais fontes, os valores mais expressivos referem-se aos Vinculados Estaduais 

(Fonte 002 e 042) com R$ 47.931.755.843, e aos Recursos Próprios da Administração Indireta (Fontes 

004 e 044) com R$ 38.264.280.077 correspondendo respectivamente a 19,80% e 15,81% do total. 

Em Outras Fontes de Recursos foram realizadas despesas no montante de R$ 

942.336.146, codificadas como Fonte 006 e originadas da desvinculação de receitas de que trata a 

Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016.  

O quadro a seguir demonstra os valores das despesas realizadas por fonte de recursos 

incluindo as despesas intraorçamentárias: 
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CÓDIGO NOME
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA

REDUÇÃO 

DECRETADA

SUPL 

AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

EMPENHADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

  245.925.840.704     11.516.744.521     11.210.625.635       5.885.781.348                           -       11.222.013.733     11.875.022.064   251.464.732.607   239.954.818.092     11.509.914.515 

001 TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 139.743.045.100 10.397.610.948   10.084.950.591   -                       -                       9.399.714.472     9.397.822.876     140.057.597.053 138.550.761.549 1.506.835.504     

002 RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 47.308.916.527   20.157.685          20.157.685          974.116.658        -                       260.371.722        287.105.108        48.256.299.799   47.784.990.008   471.309.791        

003 RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 3.265.913.422     179.459.143        179.459.143        707.752.278        -                       169.436.920        175.346.374        3.967.756.246     3.455.374.861     512.381.385        

004 REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 36.419.984.824   555.656.340        555.656.340        2.562.191.911     -                       474.295.094        505.387.986        38.951.083.843   37.509.237.848   1.441.845.995     

005 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 10.053.364.632   131.734.542        130.143.542        844.543.595        -                       538.495.329        572.953.332        10.865.041.224   8.795.198.859     2.069.842.365     

006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 1.322.542.437     221.844.863        229.977.334        -                       -                       49.855.897          165.406.328        1.198.859.535     942.336.146        256.523.389        

007 OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 7.812.073.762     10.281.000          10.281.000          797.176.906        -                       329.844.299        771.000.060        8.168.094.907     2.916.918.821     5.251.176.086     

021 TESOURO- CRED.ESPECIAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       527.319.759        5.751.781            1.273.522.611     -                       1.072.684.782     440.104.248        2.427.671.123     2.082.475.451     345.195.672        

041 TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       187.567.978        -                       -                       -                       -                       -                       187.567.978        158.634.142        28.933.836          

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       139.365.189        -                       28.251.110          1.517.724            166.098.575        146.765.835        19.332.740          

043 F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       90.000                 -                       5.996.188            86.734                 5.999.454            3.781.911            2.217.543            

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       808.720.562        -                       206.957.882        175.864.990        839.813.454        755.042.229        84.771.225          

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANC. -                       10.000                 10.000                 121.204.618        -                       18.161.996          7.740.723            131.625.891        96.297.705          35.328.186          

046 OUTRAS FONTES DE RECURSOS -                       334.000.000        -                       -                       -                       369.872.044        252.604.276        451.267.768        451.097.125        170.643               

047 REC.OPERAC. DE CREDITO-P/SUPERAVIT FINANCEIRO -                       5.741.781            5.741.781            204.142.242        -                       443.445.562        2.289.801            645.298.003        470.856.504        174.441.499        

245.925.840.704 12.044.064.280   11.216.377.416   7.159.303.959     -                       12.294.698.516   12.315.126.313   253.892.403.730 242.037.293.542 11.855.110.188   

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

TOTAL

CÓDIGO NOME
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA

REDUÇÃO 

DECRETADA

SUPL 

AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

EMPENHADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

  176.743.580.460       8.641.570.219       7.982.968.335       2.643.167.805                           -         4.748.433.197       5.141.103.859   179.652.679.487   174.225.583.070       5.427.096.417 

001 TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 116.797.029.218 8.159.862.162     7.596.922.885     -                       -                       3.770.207.529     4.016.039.488     117.114.136.536 115.917.976.612 1.196.159.924     

002 RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 44.238.316.726   63.000                 63.000                 809.680.395        -                       86.237.398          86.237.398          45.047.997.121   44.713.180.336   334.816.785        

003 RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 3.265.913.422     179.459.143        179.459.143        707.752.278        -                       169.436.920        175.346.374        3.967.756.246     3.455.374.861     512.381.385        

004 REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

005 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 7.993.106.994     101.480.894        105.998.894        510.699.131        -                       398.086.877        414.092.717        8.483.282.285     7.449.712.157     1.033.570.128     

006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 694.562.240        190.705.020        90.524.413          -                       -                       2.026.712            118.714.300        678.055.259        562.890.768        115.164.491        

007 OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 3.754.651.860     10.000.000          10.000.000          615.036.001        -                       322.437.761        330.673.582        4.361.452.040     2.126.448.336     2.235.003.704     

021 TESOURO- CRED.ESPECIAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       386.972.381        5.741.781            295.577.960        -                       378.625.366        260.019.705        795.414.221        739.651.012        55.763.209          

041 TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       47.230.600          -                       -                       -                       -                       -                       47.230.600          29.064.622          18.165.978          

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       121.599.849        -                       1.517.724            1.517.724            121.599.849        104.335.335        17.264.514          

043 F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       90.000                 -                       5.996.188            86.734                 5.999.454            3.781.911            2.217.543            

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANC. -                       -                       -                       72.943.562          -                       9.886.219            4.095.824            78.733.957          69.228.327          9.505.630            

046 OUTRAS FONTES DE RECURSOS -                       334.000.000        -                       -                       -                       351.274.267        252.604.276        432.669.991        432.499.348        170.643               

047 REC.OPERAC. DE CREDITO-P/SUPERAVIT FINANCEIRO -                       5.741.781            5.741.781            100.944.549        -                       9.950.968            1.715.147            109.180.370        100.741.469        8.438.901            

176.743.580.460 9.028.542.600     7.988.710.116     2.938.745.765     -                       5.127.058.563     5.401.123.564     180.448.093.708 174.965.234.082 5.482.859.626     

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

TOTAL
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CÓDIGO NOME
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA

REDUÇÃO 

DECRETADA

SUPL 

AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

EMPENHADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

    69.182.260.244       2.875.174.302       3.227.657.300       3.242.613.543                           -         6.473.580.536       6.733.918.205     71.812.053.120     65.729.235.022       6.082.818.098 

001 TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 22.946.015.882   2.237.748.786     2.488.027.706     -                       -                       5.629.506.943     5.381.783.388     22.943.460.517   22.632.784.937   310.675.580        

002 RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 3.070.599.801     20.094.685          20.094.685          164.436.263        -                       174.134.324        200.867.710        3.208.302.678     3.071.809.673     136.493.005        

003 RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

004 REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 36.419.984.824   555.656.340        555.656.340        2.562.191.911     -                       474.295.094        505.387.986        38.951.083.843   37.509.237.848   1.441.845.995     

005 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 2.060.257.638     30.253.648          24.144.648          333.844.464        -                       140.408.452        158.860.615        2.381.758.939     1.345.486.702     1.036.272.237     

006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 627.980.197        31.139.843          139.452.921        -                       -                       47.829.185          46.692.028          520.804.276        379.445.377        141.358.899        

007 OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 4.057.421.902     281.000               281.000               182.140.905        -                       7.406.538            440.326.478        3.806.642.867     790.470.485        3.016.172.382     

021 TESOURO- CRED.ESPECIAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       140.347.378        10.000                 977.944.651        -                       694.059.416        180.084.543        1.632.256.902     1.342.824.439     289.432.463        

041 TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       140.337.378        -                       -                       -                       -                       -                       140.337.378        129.569.520        10.767.858          

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       17.765.340          -                       26.733.386          -                       44.498.726          42.430.499          2.068.227            

043 F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       808.720.562        -                       206.957.882        175.864.990        839.813.454        755.042.229        84.771.225          

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANCEIRO -                       10.000                 10.000                 48.261.056          -                       8.275.777            3.644.899            52.891.934          27.069.378          25.822.556          

046 OUTRAS FONTES DE RECURSOS -                       -                       -                       -                       -                       18.597.777          -                       18.597.777          18.597.777          -                       

047 REC.OPERAC. DE CREDITO-P/SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       103.197.693        -                       433.494.594        574.654               536.117.633        370.115.035        166.002.598        

69.182.260.244   3.015.521.680     3.227.667.300     4.220.558.194     -                       7.167.639.953     6.914.002.749     73.444.310.022   67.072.059.461   6.372.250.561     TOTAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS
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O quadro a seguir demonstra os valores das despesas realizadas fonte de recursos excluindo as despesas intraorçamentárias: 

 

 

CÓDIGO NOME
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA

REDUÇÃO 

DECRETADA

SUPL 

AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

REALIZADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

  216.911.387.415     10.011.413.898     10.259.643.075       5.672.654.220                           -         9.533.985.821     10.379.771.296   221.490.026.983   210.625.451.073     10.864.575.910 

001 TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 111.665.255.704 8.948.456.832     9.163.968.031     -                       -                       7.791.934.079     7.977.024.316     111.264.654.268 109.979.753.090 1.284.901.178     

002 RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 47.275.186.679   20.157.685          20.157.685          967.399.498        -                       260.370.875        286.985.108        48.215.971.944   47.744.776.979   471.194.965        

003 RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 3.239.521.402     179.459.143        179.459.143        698.752.278        -                       159.831.454        159.233.685        3.938.871.449     3.440.300.532     498.570.917        

004 REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 36.217.224.922   555.655.699        555.656.340        2.524.161.943     -                       440.750.740        497.476.741        38.684.660.223   37.279.675.279   1.404.984.944     

005 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 9.688.582.549     130.143.542        130.143.542        844.543.595        -                       503.371.057        523.631.348        10.512.865.853   8.725.942.860     1.786.922.993     

006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 1.122.542.437     167.259.997        199.977.334        -                       -                       47.883.317          164.420.038        973.288.379        769.186.603        204.101.776        

007 OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 7.703.073.722     10.281.000          10.281.000          637.796.906        -                       329.844.299        771.000.060        7.899.714.867     2.685.815.729     5.213.899.138     

021 TESOURO- CRED.ESPECIAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       527.319.759        5.751.781            1.194.696.625     -                       689.612.232        433.026.768        1.972.850.067     1.627.654.820     345.195.247        

041 TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       187.567.978        -                       -                       -                       -                       -                       187.567.978        158.634.142        28.933.836          

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       139.365.189        -                       28.251.110          1.517.724            166.098.575        146.765.835        19.332.740          

043 F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       90.000                 -                       5.996.188            86.734                 5.999.454            3.781.911            2.217.543            

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       808.720.137        -                       74.385.332          170.328.990        712.776.479        628.005.679        84.770.800          

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANC. -                       10.000                 10.000                 121.204.618        -                       18.161.996          7.740.723            131.625.891        96.297.705          35.328.186          

046 OUTRAS FONTES DE RECURSOS -                       334.000.000        -                       -                       -                       119.372.044        251.062.796        202.309.248        202.138.605        170.643               

047 REC.OPERAC. DE CREDITO-P/SUPERAVIT FINANCEIRO -                       5.741.781            5.741.781            125.316.681        -                       443.445.562        2.289.801            566.472.442        392.030.943        174.441.499        

216.911.387.415 10.538.733.657   10.265.394.856   6.867.350.845     -                       10.223.598.053   10.812.798.064   223.462.877.050 212.253.105.893 11.209.771.157   

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

TOTAL

CÓDIGO NOME
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA

REDUÇÃO 

DECRETADA

SUPL 

AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

REALIZADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

  150.524.443.869       7.136.835.318       7.074.693.335       2.468.070.645                           -         4.103.867.831       4.513.160.279   152.645.364.049   147.815.741.123       4.829.622.926 

001 TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 91.311.372.447   6.711.303.127     6.718.647.885     -                       -                       3.170.371.901     3.453.530.581     91.020.869.009   90.035.752.838   985.116.171        

002 RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 44.205.011.049   63.000                 63.000                 802.963.235        -                       86.237.398          86.237.398          45.007.974.284   44.673.158.835   334.815.449        

003 RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 3.239.521.402     179.459.143        179.459.143        698.752.278        -                       159.831.454        159.233.685        3.938.871.449     3.440.300.532     498.570.917        

004 REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

005 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 7.628.324.911     99.889.894          105.998.894        510.699.131        -                       362.962.605        364.770.733        8.131.106.914     7.380.456.158     750.650.756        

006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 494.562.240        136.120.154        60.524.413          -                       -                       2.026.712            118.714.300        453.470.393        390.727.515        62.742.878          

007 OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 3.645.651.820     10.000.000          10.000.000          455.656.001        -                       322.437.761        330.673.582        4.093.072.000     1.895.345.244     2.197.726.756     

021 TESOURO- CRED.ESPECIAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       386.972.381        5.741.781            216.752.399        -                       128.125.366        258.478.225        467.630.140        411.866.931        55.763.209          

041 TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       47.230.600          -                       -                       -                       -                       -                       47.230.600          29.064.622          18.165.978          

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       121.599.849        -                       1.517.724            1.517.724            121.599.849        104.335.335        17.264.514          

043 F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       90.000                 -                       5.996.188            86.734                 5.999.454            3.781.911            2.217.543            

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANC. -                       -                       -                       72.943.562          -                       9.886.219            4.095.824            78.733.957          69.228.327          9.505.630            

046 OUTRAS FONTES DE RECURSOS -                       334.000.000        -                       -                       -                       100.774.267        251.062.796        183.711.471        183.540.828        170.643               

047 REC.OPERAC. DE CREDITO-P/SUPERAVIT FINANCEIRO -                       5.741.781            5.741.781            22.118.988          -                       9.950.968            1.715.147            30.354.809          21.915.908          8.438.901            

150.524.443.869 7.523.807.699     7.080.435.116     2.684.823.044     -                       4.231.993.197     4.771.638.504     153.112.994.189 148.227.608.054 4.885.386.135     

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

TOTAL
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CÓDIGO NOME
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA

REDUÇÃO 

DECRETADA

SUPL 

AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

REALIZADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

    66.386.943.546       2.874.578.580       3.184.949.740       3.204.583.575                           -         5.430.117.990       5.866.611.017     68.844.662.934     62.809.709.950       6.034.952.984 

001 TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 20.353.883.257   2.237.153.705     2.445.320.146     -                       -                       4.621.562.178     4.523.493.735     20.243.785.259   19.944.000.252   299.785.007        

002 RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 3.070.175.630     20.094.685          20.094.685          164.436.263        -                       174.133.477        200.747.710        3.207.997.660     3.071.618.145     136.379.515        

003 RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

004 REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 36.217.224.922   555.655.699        555.656.340        2.524.161.943     -                       440.750.740        497.476.741        38.684.660.223   37.279.675.279   1.404.984.944     

005 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 2.060.257.638     30.253.648          24.144.648          333.844.464        -                       140.408.452        158.860.615        2.381.758.939     1.345.486.702     1.036.272.237     

006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 627.980.197        31.139.843          139.452.921        -                       -                       45.856.605          45.705.738          519.817.986        378.459.088        141.358.898        

007 OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 4.057.421.902     281.000               281.000               182.140.905        -                       7.406.538            440.326.478        3.806.642.867     790.470.485        3.016.172.382     

021 TESOURO- CRED.ESPECIAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       140.347.378        10.000                 977.944.226        -                       561.486.866        174.548.543        1.505.219.927     1.215.787.889     289.432.038        

041 TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       140.337.378        -                       -                       -                       -                       -                       140.337.378        129.569.520        10.767.858          

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       17.765.340          -                       26.733.386          -                       44.498.726          42.430.499          2.068.227            

043 F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       808.720.137        -                       74.385.332          170.328.990        712.776.479        628.005.679        84.770.800          

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANC. -                       10.000                 10.000                 48.261.056          -                       8.275.777            3.644.899            52.891.934          27.069.378          25.822.556          

046 OUTRAS FONTES DE RECURSOS -                       -                       -                       -                       -                       18.597.777          -                       18.597.777          18.597.777          -                       

047 REC.OPERAC. DE CREDITO-P/SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       103.197.693        -                       433.494.594        574.654               536.117.633        370.115.035        166.002.598        

66.386.943.546   3.014.925.958     3.184.959.740     4.182.527.801     -                       5.991.604.856     6.041.159.560     70.349.882.861   64.025.497.839   6.324.385.022     TOTAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
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O quadro a seguir demonstra os valores das despesas realizadas fonte de recursos somente das despesas intraorçamentárias: 

 

 

CÓDIGO NOME
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA

REDUÇÃO 

DECRETADA

SUPL 

AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

REALIZADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

    29.014.453.289       1.505.330.623          950.982.560          213.127.128                           -         1.688.027.912       1.495.250.768     29.974.705.624     29.329.367.019          645.338.605 

001 TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 28.077.789.396   1.449.154.116     920.982.560        -                       -                       1.607.780.393     1.420.798.560     28.792.942.785   28.571.008.459   221.934.326        

002 RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 33.729.848          -                       -                       6.717.160            -                       847                      120.000               40.327.855          40.213.029          114.826               

003 RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 26.392.020          -                       -                       9.000.000            -                       9.605.466            16.112.689          28.884.797          15.074.329          13.810.468          

004 REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 202.759.902        641                      -                       38.029.968          -                       33.544.354          7.911.245            266.423.620        229.562.569        36.861.051          

005 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 364.782.083        1.591.000            -                       -                       -                       35.124.272          49.321.984          352.175.371        69.255.999          282.919.372        

006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 200.000.000        54.584.866          30.000.000          -                       -                       1.972.580            986.290               225.571.156        173.149.542        52.421.614          

007 OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 109.000.040        -                       -                       159.380.000        -                       -                       -                       268.380.040        231.103.092        37.276.948          

021 TESOURO- CRED.ESPECIAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       78.825.986          -                       383.072.550        7.077.480            454.821.056        454.820.631        425                      

041 TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

043 F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       425                      -                       132.572.550        5.536.000            127.036.975        127.036.550        425                      

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANC. -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

046 OUTRAS FONTES DE RECURSOS -                       -                       -                       -                       -                       250.500.000        1.541.480            248.958.520        248.958.520        -                       

047 REC.OPERAC. DE CREDITO-P/SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       78.825.561          -                       -                       -                       78.825.561          78.825.561          -                       

29.014.453.289   1.505.330.623     950.982.560        291.953.114        -                       2.071.100.462     1.502.328.248     30.429.526.680   29.784.187.649   645.339.031        

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

TOTAL

CÓDIGO NOME
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA

REDUÇÃO 

DECRETADA

SUPL 

AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

REALIZADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

    26.219.136.591       1.504.734.901          908.275.000          175.097.160                           -            644.565.366          627.943.580     27.007.315.438     26.409.841.947          597.473.491 

001 TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 25.485.656.771   1.448.559.035     878.275.000        -                       -                       599.835.628        562.508.907        26.093.267.527   25.882.223.774   211.043.753        

002 RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 33.305.677          -                       -                       6.717.160            -                       -                       -                       40.022.837          40.021.501          1.336                   

003 RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 26.392.020          -                       -                       9.000.000            -                       9.605.466            16.112.689          28.884.797          15.074.329          13.810.468          

004 REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

005 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 364.782.083        1.591.000            -                       -                       -                       35.124.272          49.321.984          352.175.371        69.255.999          282.919.372        

006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 200.000.000        54.584.866          30.000.000          -                       -                       -                       -                       224.584.866        172.163.253        52.421.613          

007 OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 109.000.040        -                       -                       159.380.000        -                       -                       -                       268.380.040        231.103.092        37.276.948          

021 TESOURO- CRED.ESPECIAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       78.825.561          -                       250.500.000        1.541.480            327.784.081        327.784.081        -

041 TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

043 F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANC. -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

046 OUTRAS FONTES DE RECURSOS -                       -                       -                       -                       -                       250.500.000        1.541.480            248.958.520        248.958.520        -                       

047 REC.OPERAC. DE CREDITO-P/SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       78.825.561          -                       -                       -                       78.825.561          78.825.561          -                       

26.219.136.591   1.504.734.901     908.275.000        253.922.721        -                       895.065.366        629.485.060        27.335.099.519   26.737.626.028   597.473.491        

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

TOTAL
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CÓDIGO NOME
DOTAÇÃO 

INICIAL

SUPLEMENTAÇÃ

O DECRETADA

REDUÇÃO 

DECRETADA

SUPL 

AUTOMÁTICA

CRÉDITO 

ESPECIAL

ALT INT 

SUPLETIVA

ALT INT 

REDUTIVA

DOTAÇÃO 

ATUAL

DESPESA 

REALIZADA

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA

      2.795.316.698                 595.722            42.707.560            38.029.968                           -         1.043.462.546          867.307.188       2.967.390.186       2.919.525.072            47.865.114 

001 TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 2.592.132.625     595.081               42.707.560          -                       -                       1.007.944.765     858.289.653        2.699.675.258     2.688.784.686     10.890.572          

002 RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 424.171               -                       -                       -                       -                       847                      120.000               305.018               191.528               113.490               

003 RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPESA -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

004 REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 202.759.902        641                      -                       38.029.968          -                       33.544.354          7.911.245            266.423.620        229.562.569        36.861.051          

005 RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS -                       -                       -                       -                       -                       1.972.580            986.290               986.290               986.289               1                          

007 OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

021 TESOURO- CRED.ESPECIAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       425                      -                       132.572.550        5.536.000            127.036.975        127.036.550        425                      

041 TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

042 REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

043 F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

044 REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       425                      -                       132.572.550        5.536.000            127.036.975        127.036.550        425                      

046 OUTRAS FONTES DE RECURSOS -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

045 REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANC. -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

047 REC.OPERAC. DE CREDITO-P/SUPERAVIT FINANCEIRO -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

2.795.316.698     595.722               42.707.560          38.030.393          -                       1.176.035.096     872.843.188        3.094.427.161     3.046.561.622     47.865.539          TOTAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FONTES DE RECURSOS

FONTES DE RECURSOS/SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
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3.1.2.3 Demonstrativo das Receitas e Despesas Intraorçamentárias 

 

As receitas intraorçamentárias, identificadas a partir do dígito “7 – Receitas Correntes” e “8 

– Receitas de Capital”, constituem contrapartida das despesas realizadas na modalidade de  

aplicação  “91 – Aplicação direta decorrente de operações entre órgãos e entidades integrantes dos 

orçamentos fiscal e da seguridade social”, em consonância às instruções da Portaria Interministerial 

nº 688, de 14 de outubro de 2005, e nº 338, de 26 de abril de 2006, bem como da Portaria Conjunta 

STN/SOF nº 1, de 20 de junho de 2011.  

 

No exercício de 2018, as receitas e as correspondentes despesas intraorçamentárias 

totalizaram R$ 29.784.187.649, envolvendo a movimentação de recursos referentes ao regime próprio 

de previdência (São Paulo Previdência - SPPREV); aos serviços, reformas de unidades escolares e 

gerenciamento de obras da Secretaria da Educação por meio da Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação; à integralização do capital social das empresas dependentes; à descentralização de 

dotações orçamentárias da Unidade FUNDES aos órgãos e entidades, não vinculados 

institucionalmente à Secretaria da Saúde, para a realização das ações e serviços públicos de saúde; 

e às atividades desenvolvidas pela Fundação para Conservação e Produção Florestal com recursos 

de compensação ambiental do Fundo Especial de Despesa para a Preservação da Biodiversidade e 

dos Recursos Naturais da Secretaria do Meio Ambiente. 

 

O quadro a seguir demonstra as receitas e despesas intraorçamentárioas. 

 

 

VALOR VALOR 

RECEITAS CORRENTES 28.884.787.779 DESPESAS CORRENTES 28.884.787.779

RECEITAS DE CONTRIBUICÕESS 27.013.214.049 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.026.229.925

CONTRIBUICÕESS PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1.141.493.096 CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 5.416.512

CONTRIBUICÕESS PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.LEGISL. 119.085.331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 767.047.155

CONTRIBUICÕESS PATRONAIS-ATIVO CIVIL-P.JUDIC. 1.243.574.834 OBRIGACÕESS PATRONAIS 27.250.495.076

CONTRIBUICÕESS PATRONAIS-ATIVO CIVIL-M.PUBLIC. 266.555.540 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.989.602

CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL-EX DIRETA SPPREV 3.795.572.077 AUXILIO - TRANSPORTE 1.281.580

CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL-EX IND-SPPREV 616.801.748 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 18.306.295

CONTRIB.PATRON.ATIVO CIVIL-DEFEN.PUBL-SPPREV 59.381.347 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 15.843.293

COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO RPPS 13.128.676.289 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.463.002

COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO RPPM 6.642.073.787 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 840.251.559

RECEITA AGROPECUÁRIA 1.472.426 OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 664.433

RECEITAS DE SERVIÇO 1.555.802.774 DIARIAS - CIVIL 871.322

SERVICOS DE SAUDE 1.216.733.963 MATERIAL DE CONSUMO 132.638.185

TAXA DE ADMINISTRACAO - SPPREV 94.670.631 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.306.276

OUTROS SERVICOS DO ESTADO 244.398.180 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 77.494

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 314.298.530 SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID. 29.974.810

REEMBOLSO DE AUXILIO FUNERAL - SPPREV 51.849 OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENTÁRIAS 327.470.316

RESSARCIMENTO SUBSÍIDIO USUÁRIO ESTUDANTE-CPTM 160.810.875 SUBVENCÕESS SOCIAIS 22.950.164

RESSARCIMENTO GRATUIDADE USUÁRIO-CPTM        153.435.806 OBRIGACÕESS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.293.222

RECEITAS DE CAPITAL 899.399.871 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.592.136

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 899.399.871 DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    858.783

INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO 353.597.336 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.560

INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES 498.095.556 INDENIZACÕESS E RESTITUICÕESS 320.552.857

OUTRAS DE CAPITAL 8.153.473 DESPESAS DE CAPITAL 899.399.871

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 39.553.506 INVESTIMENTOS 43.270.929

OUTROS SERVIÃOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR═DICA 346.543

OBRAS E INSTALACÕESS 18.608.707

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.148.992

DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÂO 166.687

INVERSOES FINANCEIRAS 851.692.892

AMORTIZACAO DE DIVIDA 4.436.050

TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 29.784.187.649 TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 29.784.187.649

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
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3.1.2.4 Demonstrativo do Diferimento da Receita 

 

Em atenção à recomendação do Tribunal de Contas do Estado, deixa-se de proceder ao 

diferimento de receitas a partir do exercício de 2018.  

 
O diferimento da receita, adotado de 2001 a 2017 no Estado, visava o controle e 

manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas orçamentárias de recursos vinculados a uma 

finalidade específica. O processo de liquidação da despesa orçamentária com fonte vinculada ocorria 

até o limite da arrecadação da receita correspondente; enquanto o valor arrecadado em montante 

superior às despesas era diferido para o exercício seguinte, estornando-se o excedente da receita. O 

resultado econômico do exercício era preservado com registro contábil do diferimento em contas 

interferenciais de variação patrimonial, no Balanço Patrimonial.   

 
Deixando-se de adotar o diferimento em 2018, as receitas vinculadas que superaram seus 

gastos foram registradas como superávit financeiro ao final do ano, e a adoção do novo procedimento 

foi determinante para a obtenção do resultado orçamentário positivo nesse exercício, como 

mencionado no item 3.1.2 – Execução Orçamentária do Exercício de 2018. 

 
Além disso, pela não incorporação de novos saldos de diferimento, o estoque em 2018 foi 

de R$ 3.023.664.658, com uma queda da ordem de 40% em relação ao de 2017, de R$ 

5.002.866.479, conforme gráfico da evolução do estoque de diferimento de receita de 2009 a 2018 e 

a tabela com a discriminação por tipo de administração, demonstrados a seguir. 

 

Variação do montante do Estoque de Diferimento de receita no ultimo decênio: 
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Demonstramos a seguir o saldo do Estoque da conta contábil do Diferimento de 

Receita com o detalhamento do montante de R$ 3.023.664.658 por tipo de Administração e Poder: 

 

 

 

Importa registrar que a utilização dos saldos do estoque será efetivada pelo procedimento 

de retorno do diferimento da receita, no momento da real necessidade orçamentária e financeira para 

cobertura de suas despesas vinculadas, por meio de lançamentos em contas de controle da 

execução do orçamento em contrapartida à baixa do passivo pendente, até que os respectivos saldos 

estejam zerados. 

 
Como cada recurso vinculado é identificado por fonte específica, cadastrado no SIAFEM/SP 

e de gestão única e exclusiva da unidade gestora detentora dos recursos e responsável por seu 

controle e destinação, os saldos do estoque do diferimento estão devidamente especificados e 

apartados. Tais procedimentos permitiram e permitem o registro dos retornos nas subalíneas originais 

da receita vinculada, nos termos do disposto no art. 73 da Lei 4.320/64, que determina que o saldo 

positivo do fundo apurado em balanço será transferido a crédito do mesmo fundo, e no parágrafo 

único do art. 8º da Lei Complementar 101/2000, que estabelece que os recursos legalmente 

vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 

vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

 
Nessa conformidade, o procedimento utilizado observa também a recomendação do 

Tribunal de Contas do Estado para que os saldos existentes ao final de cada exercício devam 

retornar à alínea da receita originária objeto da sua vinculação. 

 
Na sequência apresentamos o detalhamento do estoque por fonte de recursos. 

   ESTOQUE DIFERIMENTO

RECEITA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.231.922.737 2.795.264.714 (13,51) 1.806.961.933     (35,36)

PODER EXECUTIVO 2.106.312.553 1.904.590.870 (9,58) 1.220.243.956     (35,93)

PODER LEGISLATIVO 59.939.936 83.298.910 38,97 83.298.910          0,00

PODER JUDICIÁRIO 1.012.932.571 744.479.926 (26,50) 444.979.926        (40,23)

MINISTÉRIO PÚBLICO 52.737.677 62.895.008 19,26 58.439.140          (7,08)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.707.735.556 2.207.601.765 (18,47) 1.216.702.725     (44,89)

AUTARQUIA 2.139.449.681 1.771.512.158 (17,20) 1.216.702.725     (31,32)

FUNDAÇÃO 522.464.471 409.880.193 (21,55) -                           (100,00)

 EMPRESA ECONOMIA MISTA-DEPENDENTE 45.821.404 26.209.414 (42,80) -                           (100,00)

   ESTOQUE DIFERIMENTO

   RECEITA TOTAL
5.939.658.293 5.002.866.479 (15,77) 3.023.664.658 (39,56)

2016 2017
%                      

2017/2016
2018

%               

2018/2017
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      ESTOQUE DO DIFERIMENTO DE RECEITA - 1/5 EXERCÍCIO 2018

PODER EXECUTIVO 2.436.946.681

   ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.220.243.956

003001099 - FDO.PENITENCIARIO DO E.S.PAULO-FUNPESP 20.657.114

003001100 - FDO.ESTADUAL ASSIST.SOCIAL-FEAS 39.429.232

003001105 - FDO.ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES 71.954

003001111 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA SEFAZ 43.118.101

003001114 - FED-ESCOLA DA DEFENS. PUB.DO ESTADO-FUNDEPE 9.049.069

003001116 - FED/FPBRN-COMPENSACAO AMBIENTAL-LEI 14.626/1 278.689.340

003001117 - FED-FUNDO ESTADUAL DO IDOSO-LEI Nº 14.874/12 24.476.394

003001118 - FED-PBRN TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL 21.329.686

003001119 - DIARIA ESP JORN EXTRA TRAB PM-DEJEM-TJ/FEPOM 36.645

003001121 - FUNDO ESPECIAL DA PGE - FUNPROGESP 4.065.251

003001122 - DEJEM-CAMARA MUNICIPAL/FEPOM 235

003003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 5.786.846

005001099 - FDO.PENITENCIARIO DO E.S.PAULO-FUNPESP 67.887.381

005003001 - FDO.ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES-SEC.DA SAUDE 13.312.870

005003003 - FED-HOSP.CUST.TRAT.PSQUIAT.PROF.A.T.LIMA-SUS 10.077

005003111 - FED-ADM.COORD.ESPORTE E LAZER-SEC.JUVENTUDE 24.748.473

005003112 - FDO.EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS-SEDS 3.454.058

005003219 - PROG.ACEL.CRESC. PAC/SEC.SAN.REC.HIDR. 53.931.511

005003245 - PAC-URB.FAVELAS/ASSENT.PRECARIOS-S.HABITACAO 13.344.306

005003264 - CONV.701333/08_MINIST.CULT/SECRET.CULTURA 1.729.828

005003270 - CV.01/09PRJ.DES.COM.EST.ANTIDROGAS SENAD JUS 2.546

005003280 - MIN.CIDADES-CANALIZ.RIB.VERMELHO-SMA-DAEE 2.574.315

005003285 - CONV.0811/09 SEC.DE DESENVOLVIMENTO-MCT/FINE 457.706

005003306 - PROJ.OBRAS COMPLEM. HIDROVIA TIETE-PARANA/SL 1.000

005003321 - ME-SDPD/CENTRO AVAL/LAB.COND.FUNC.ATL.PARAOL 3.179.171

005003338 - PAC-2-FNDE/EDUCACAO 2.971.967

005003344 - PDDE - ESCOLAS SEM APM 944.002

005003365 - PAC JOGOS OLIMP E PARAOL 2016-SEC PES DEFICI 13.188.493

005003375 - PROGRAMA CULTURA VIVA-PONTOS DE CULTURA 178.629

005003430 - REEST/IMPLEM SUASA CONV 821694/2015-MAPA/SAA 1.015.097

005003431 - CONTRATO Nº 27/2015 - PROGESTÃO - ANA/SSRH 693.750

005003436 - REAPAR POSTO BOMBEIROS JUNDIAÍ-CONV.820912/1 40.067

005003437 - REAPAR 1.CIA.4.BAT.POL.CHOQUE-CONV.824601/15 84.864

005003438 - REAP.1.SUBGR.BOMB.6.GRUP.BOMB-CONV.825807/15 1.397

005003452 - MPV 755 - FUNPEN/FUNPESP 35.444.551

005003517 - CONV.839127/2016-SENAD/MJ-COED/SEDS 144.000

005003523 - CONV.839099/2016-REAPAREL.3ºBAEP-11ºGB-MJ/SS 13.626

005003524 - EMENDA PARLAM CONV.827828/2016-MDSA/SDS 350.000

005003526 - EMENDA PARLAM CONV.837422/2016-MDSA/SDS 150.000
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      ESTOQUE DO DIFERIMENTO DE RECEITA - 2/5 EXERCÍCIO 2018

PODER EXECUTIVO 2.436.946.681

   ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.220.243.956

005003527 - EMENDA PARLAM CONV.837472/2016-MDSA/SDS 100.000

005003530 - EMENDA PARLAM CONV.827898/2016-MDSA/SDS 390.000

005004001 - CONV.MIN.SAUDE-SUS-PREST.SERVICOS 4.550.351

005100078 - INST.ADOLFO LUTZ - IALZIKA 119.876

005102002 - CASA DE GESTANTE E BEBE PUERPERA - CGPB 35.058

005102003 - CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN 49.772

005102005 - APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA 16.666

005102006 - APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA 6.848

005104012 - IMPL.PROG.FORMACAO PROFIS.NIVEL MEDIO-PROFAP 58.701

005105008 - CASA DE GESTANTE E BEBE PUERPERA - GPB 66.780

005105009 - CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN 49.120

005105010 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 1.313

005105012 - AQUIS EQUIP. CRSM- HOSP.PEROLA BYINGTON 131.543

005105014 - CONJ.HOSP. MANDAQUI AQUISICAO EQUIPAMENTO 24.394

005106006 - REDE CEGONHA -CAIMS-HC/UNICAMP 180.347

005106013 - REDE CEGONHA - HC FAEPA RIBEIRAO PRETO 28.600

005106014 - REDE CEGONHA - HC BOTUCATU 17.000

005108001 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE 500.000

005108003 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC SAUDE 300.000

005108005 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INCOR 79.711

005109003 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC SAUDE 251.000

005109005 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC SAUDE 146.056

005109007 - ESTRUT.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL.EM SAUDE 500.000

005109008 - ESTRUT.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL.EM SAUDE 265.000

005109009 - ESTRUT.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL.EM SAUDE 78.314

005109011 - HC- FEMEUSP 500.000

005109012 - HC- FMUSP 200.000

005109013 - HC- FMUSP 1.465.185
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      ESTOQUE DO DIFERIMENTO DE RECEITA - 3/5 EXERCÍCIO 2018

PODER EXECUTIVO 2.436.946.681

   AUTARQUIA 1.216.702.725

002002161 - TAXAS E EMOLU.JUNTA COML.REG.COM.AFINS-JUCES 9.178.973

002002515 - FUNSET-FDO.NAC.SEG.EDUC.TRANS.(LF.2613/98) 9.771

002002542 - MULTAS DE TRANSITO 44.657.924

004001001 - GERAL 498.460.651

004001002 - RECURSOS PROVENIENTES DA PPP - ADM.INDIRETA 272

004001006 - REC.PROPR-TX.REG.CONTR.FISC.SERV.SAN.BASICO 340.638.061

004001008 - OUTROS SERVICOS GERAIS - UNICAMP 953.253

004001011 - CONVENIO DAEE/SABESP - BARRAGEM TAIACUPEBA 2.074

004001019 - DAEE - SABESP - PIRAJUCARA 10.114

004001024 - CONVêNIO ESP/SECRETARIA DE ENERGIA/ARSESP 166.471

004001057 - GARANTIA PPP - RODOVIA DOS TAMOIOS - ARTESP 233.611.961

004003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 6.018.176

004020065 - RECURSO PRóPRIO ADMINISTRAçãO SPPREV 3.994.507

005003001 - FDO.ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES-SEC.DA SAUDE 279.569

005003129 - CONV.AGENCIA NAC.DE EN.ELETRICA ANEEL- ARSES 34.481.113

005003200 - CONV.N.20/ANTT/2004 ANTT E ARTESP 542.246

005003263 - MINIST.DESENV.SOC.-COMB.FOME-CEET PAULA SOUZ 80.943

005003266 - CONV.2250/2008-MS/HCFMUSP 10.665

005003295 - CONVENIO 658469/09 - FNDE/CENTRO PAULA SOUZA 115.595

005003307 - MIN.TRANSP./DNIT/DER-TRECHO NORTE RODOANEL 34.313

005003324 - CONV.761673/11-MS/HCBOTUCATU-VALID.HEMOCOMPO 367.881

005003336 - CONV.775471/2012-MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU 697.794

005003342 - PAULA SOUZA - PRONATEC ( MEC/FNDE ) 5.632

005003347 - CONV.761506/2011 MINISTERIO DA SAUDE/HCFMUSP 4.147

005003366 - CONV797270/13 MS/HC BOTUCATU-UNID A.ESP SAUD 4.259.767

005003367 - C.798497/13MS/HC BOTUCATU-AT PORT DOENCA HEM 600.168

005003369 - CONV.793505/13 MS/HC-USP UN.AT.ESPECIALI.SAU 389.307

005003370 - CONV.793509/13 MS/HC-USP UN.AT.ESPECIALI.SAU 253.451

005003373 - CONV.797269/13-MS/HCFMUSP UN.AT.ESPECIALZ.SA 297.047

005003374 - CONV.797731/13-MS/HCFMUSP UN.AT.ESPECIALZ.SA 297.780

005003380 - C779032/12 MS/HC BOTUCATU-AMPL.LAB ESPECIALI 80.622

005003391 - CONV 811330/2014 PRO-MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU 77.138

005003419 - CONV 811219/2014 MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU. 288.412

005003424 - CONV.800805/2014-MS/HCFMUSP 154.670

005003426 - CONV.810123/2014-MS/HCFMUSP 34.791

005003427 - CONV.808063/2014-MS/HCFMUSP 323.381

005003428 - CONV.812354/2014-MS/HCFMUSP 1.290.197

005003442 - CONV.821162/15-MS/HCFMUSP-GINEC.INST.CENTRAL 436.694

005003450 - CONV.823874/2015-MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU 195.545
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      ESTOQUE DO DIFERIMENTO DE RECEITA - 4/5 EXERCÍCIO 2018

PODER EXECUTIVO 2.436.946.681

   AUTARQUIA 1.216.702.725

005003459 - CONV. 833165/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 335.510

005003460 - CONV. 833152/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 67.109

005003461 - CONV. 833168/2016 - MIN.DA SAUDE/USP-HCFMUSP 7.077

005003462 - CONV. 833148/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 60.000

005003463 - CONV. 833146/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 38.017

005003464 - CONV. 833167/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 85.000

005003465 - CONV. 833144/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 86.250

005003466 - CONV. 833150/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 35.000

005003467 - CONV. 833169/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 38.017

005003468 - CONV. 833166/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 1.000.000

005003469 - CONV. 833163/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 131.400

005003470 - CONV. 835246/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 119.572

005003471 - CONV. 835237/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 124.400

005003472 - CONV. 835243/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 21.650

005003473 - CONV. 836494/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 61.498

005003474 - CONV. 836509/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 999.998

005003475 - CONV. 836743/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 32.800

005003476 - CONV. 836923/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 73.570

005003477 - CONV. 836927/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 237.616

005003478 - CONV. 836928/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 2.000

005003479 - CONV. 837037/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 307.593

005003480 - CONV. 836925/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 100.000

005003481 - CONV. 836929/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 29.000

005003482 - CONV. 836924/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 77.000

005003483 - CONV. 836926/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 48.302

005003484 - CONV. 837226/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 133.549

005003485 - CONV. 837610/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 100.000

005003486 - CONV. 838096/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 8.803

005003487 - CONV. 840247/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 116.153

005003488 - CONV. 840558/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 11.901

005003495 - CONV. 838491/2016 - MS/HCFMUSP 296.996

005003496 - CONV. 838492/2016 - MS/HCFMUSP 10.600

005003498 - CONV. 837612/2016 - MS/HCFMUSP 592.600

005003502 - CONVENIO N.836293/2016-MS/HC.BOTUCATU 250.000

005003503 - CONVENIO N.836310/2016-MS/HC.BOTUCATU 533.304

005004001 - CONV.MIN.SAUDE-SUS-PREST.SERVICOS 18.342

005043059 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS - UNICAMP 27.211.024
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3.1.2.5  Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de           

Recursos 

Conforme demonstrado a seguir, os recursos oriundos da Receita de Capital derivada da 

alienação de bens e de direitos que integram o patrimônio do Estado, no montante de R$ 

1.696.778.194, foram aplicados em consonância com as disposições do Artigo 44 da Lei 

Complementar n.º 101/2000 – LRF. Os valores da coluna saldo “Saldos a Aplicar” constituem-se ao 

superávit financeiro que serão utilizados em exercícios subsequentes. O maior valor arrecadado 

nesta modalidade refere-se à alienação, em 2018, de ações do capital social da  CESP  - Companhia 

Energética de São Paulo, conforme Lei nº 9.361, de 5 de Julho de 1996.  

      ESTOQUE DO DIFERIMENTO DE RECEITA - 5/5 EXERCÍCIO 2018

   PODER LEGISLATIVO 83.298.910

003001108 - F.E.D. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SP 54.298.701

003001110 - FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002 22.897.296

003001115 - FED DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 5.193.308

003003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 4.720

003081110 - FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.BNC 904.885

   PODER JUDICIARIO 444.979.926

002002001 - REEMBOLSO DESP.OFICIAIS DE JUSTICA-TX. 3

003001032 - FED-TRIBUNAL DE JUSTICA 435.549.506

003001103 - FED-TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 5.931.064

003003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 3.499.354

   MINISTERIO PUBLICO 58.439.140

003001008 - FED-MINISTERIO PUBLICO 58.434.822

005003505 - CONV.19/2016/CFCP/CGG/DGA/SENAD-MJ/FED.MP 4.318

ESTOQUE TOTAL DO DIFERIMENTO DE RECEITA 3.023.664.658
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RECEITA DESPESA SALDO A APLICAR

1.524.288.733          391.633.999             1.132.654.734          

22110101 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS 1.933.729                 -                            -                            

22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO            1.501.045.076 -                            -                            

22190202 -  VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO -FED TRIB. JUSTI.                 10.032.208 -                            -                            

22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 11.277.719               -                            -                            

44905210 - VEÍCULOS DIVERSOS -                            945.000                    -                            

44905231 - MAQUINAS E MOTORES -                            288.751                    -                            

44905232 - MOBILIARIO EM GERAL -                            2.040.933                 -                            

44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -                            1.357.968                 -                            

44905235 - EQUIP.E MOBIL.MED.-HOSPITALAR,ODONTOLOGICO -                            49.800                      -                            

46907110- AMORTIZ.DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA -                            386.951.546             -                            

172.489.461             17.681.650               154.807.811             

08046 - FUND. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 70.409                      -                            70.409                      

22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 70.409                      -                            -                            

130.950.927             2.000.000                 128.950.927             

22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 130.950.927             -                            -                            

44905130 - EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES -                            600.000                    -                            

44905231 - MAQUINAS E MOTORES -                            400.000                    -                            

44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -                            500.000                    -                            

44908865 - EQUIPAMENTO DE TI -                            500.000                    -                            

10058 21.119.983               -                            21.119.983               

22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 21.074.983               -                            -                            

45.000                      -                            -                            

509.305                    481.622                    27.683                      

509.305                    -                            -                            

-                            481.622                    -                            

10061 - UNIVERSIDADE EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO- UNESP 1.220.694                 837.875                    382.819                    

22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 1.219.994                 -                            -                            

700                           -                            -                            

44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -                            837.875                    -                            

10063 - CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETEPS 18.906                      -                            18.906                      

22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 18.906                      -                            -                            

12046 - FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA 699                           -                            699                           

22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 699                           -                            -                            

13090 - CIA.DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA SP-CODASP 1.893.803                 -                            1.893.803                 

1.893.803                 -                            -                            

596.246                    -                            596.246                    

454.146                    -                            -                            

142.100                    -                            -                            

20065 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV 505.361                    505.361                    -                            

22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 505.361                    -                            -                            

31900111 - INATIVOS-RPPS -                            505.361                    -                            

29045 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM 17.800                      -                            17.800                      

22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 17.800                      -                            -                            

29048 - FUND.SISTEMA EST.DE ANALISE DE DADOS-SEADE 157.370                    -                            157.370                    

22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO 157.370                    -                            -                            

57.909                      -                            57.909                      

57.909                      -                            -                            

39055- DEPTO . AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE 15.370.049               13.856.791               1.513.258                 

15.370.049               -                            -                            

-                                                 536.820 -                            

-                                                   57.181 -                            

-                                              9.098.450 -                            

-                                              2.946.750 -                            

-                                                   15.075 -                            

-                                                     8.049 -                            

-                                                 619.561 -                            

-                                                 574.905 -                            

1.696.778.194          409.315.648             1.287.462.545          TOTAL

10047 - FUND. AMPARO DE PESQ. EST.SP.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

17047 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA

22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO

37092 - CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM

10059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

22110101 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS

44905130 - EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES

22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS

44903501 - SERV. DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA

44903515 - SERVICOS DE CONSULT.ASSESS.PARA INVESTIMENTO

44905131 - DESAPROPRIACOES

22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS

44908865 - EQUIPAMENTOS DE TI 

22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS

22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS

22110101 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS

44908862 - AQUISICAO DE SOFTWARE

ESPECIFICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA + INDIRETA  (TESOURO)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

44905210 - VEICULOS DIVERSOS

44905232 - MOBILIARIO EM GERAL

44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS
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3.1.2.6 Demonstrativo das Transferências a Municípios 

Demonstra-se a seguir o repasse dos recursos financeiros aos municípios, donde se 

destaca a Distribuição de Receitas decorrentes da arrecadação de impostos, cota parte do IPI e 

outras receitas, cujo montante de R$ 43.070.481.985, representou 45,10% de Outras Despesas 

Correntes. 

Em comparação com o valor das Transferências a Municípios realizadas para 

Distribuição de Receitas realizadas no exercício anterior, no montante de R$ 40.728.942.102, houve 

um acréscimo de R$ 2.341.539.883, ou 5,75%. 

 

 

Com relação à Distribuição de Receitas, cabem as observações que se seguem:  

Nos termos do inciso IV e do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal de 

1988, 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pertencem aos Municípios. 

De acordo com o que determina o inciso III do artigo 158 da Constituição Federal de 

1988, 50% (cinquenta por cento) da receita do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

- IPVA arrecadada pelos Estados deverão ser repassados aos respectivos municípios. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 159 - inciso II, determina que 10% (dez 

por cento) do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI arrecadado pela União sejam transferidos 

aos Estados e ao Distrito Federal, através do Fundo de Exportação. Do valor transferido pela União, 

25% (vinte e cinco por cento) devem ser repassados/distribuídos pelos Estados aos seus respectivos 

municípios. 

Além destes valores, são repassados aos municípios 25% (vinte e cinco por cento) do 

montante recebido pelo Estado, da União, a título de compensação financeira pelo resultado da 

NOMINAL %

MATERIAL DE CONSUMO 439.305.833 290.050.417 149.255.416 51,46      

 Administração Direta 436.807.442 289.932.574 146.874.868

 Administração Indireta 2.498.391 117.844 2.380.547

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 627.149.095,76 563.684.136,47 63.464.959,29 11,26

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 301.802.539 115.109.983 186.692.556 162,19

 Administração Direta 281.139.571 110.106.287 171.033.283

 Administração Indireta 20.662.968 5.003.695 15.659.273

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS 43.070.481.985 40.728.942.102 2.341.539.883 5,75

Transferência a Municípios – ICMS 34.589.568.172 32.624.485.576,03 1.965.082.596,00

Transferência a Municípios – IPVA 7.940.422.084 7.660.780.503,17 279.641.580,81

Transferência a Municípios – IPI 278.339.553 236.336.401,98 42.003.151,24

Transferência a Municípios – Outras Receitas 262.152.176 207.339.620 54.812.555 26,44

 Administração Direta 259.683.770 205.757.676 53.926.094

 Administração Indireta 2.468.406 1.581.944 886.461

TOTAL 44.438.739.453 41.697.786.638 2.740.952.815 6,57

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 20172018
VARIAÇÃO 2018 / 2017
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exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e 

de recursos minerais, conforme estabelece o artigo 9º da Lei nº 7.990/89. 

Realizam-se, ainda, transferências de valores concernentes a Cota-Parte da 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, Multas por Infração à Legislação de 

Trânsito e Multas por Infração do Regulamento do PROCON. 

 

3.1.2.7 Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais 

Os gastos com Pessoal e Encargos Sociais, incluídas as despesas intraorçamentárias, 

totalizaram R$ 116.626.628.879, representando 48,19% do total das despesas realizadas no período. 

Em comparação com o valor das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 

realizadas no exercício anterior, no montante de R$ 112.113.335.861, houve um acréscimo de R$ 

4.513.293.018, ou 4,03%. 

Observa-se que o Poder Executivo respondeu por R$ 102.488.502,331, equivalente a  

87,88% do total da Despesa de Pessoal, ao passo que os demais Poderes, incluindo o Judiciário, o 

Legislativo, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado representam 12,12%.  

Registramos que as despesas com Aposentadorias, Reformas e Pensões da São Paulo 

Previdência – SPPREV, entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos 

– RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo – RPPM, 

executadas até 2012 no Grupo Outras Despesas Correntes, passaram a partir de 2013 a compor o 

Grupo Pessoal e Encargos Sociais. Também nesse Grupo são executadas, na modalidade de 

aplicação 91 - intraorçamentárias, as obrigações patronais (contribuição patronal e contribuição para 

a cobertura da insuficiência financeira) que somadas às contribuições dos servidores compõem as 

receitas da SPPREV para o custeio das despesas com aposentadorias, reformas e pensões, como 

demonstradas no tópico 3.1.2.11 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS 

e do RPPM. 
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DISCRIMINAÇÃO ADM. DIRETA %  AUTARQUIAS %  FUNDAÇÕES %

EM P R ESA  

EC ON OM IA  

M IST A  

D EP EN D EN T E

%
TOTAL ADM. 

INDIRETA
% TOTAL GERAL %

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.879.846.972 56,49 47.802.195.277 40,99 1.543.732.236 1,32 1.400.854.394 1,20 50.746.781.907 43,51 116.626.628.879 100,00

3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 0,00 58.975.312 0,05 0 0,00 0 0,00 58.975.312 0,05 58.975.312 0,05

312041 - CONTRIBUICOES 0 0,00 58.975.312 0,05 0 0,00 0 0,00 58.975.312 0,05 58.975.312 0,05

31204101 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 0 0,00 58.975.312 0,05 0 0,00 0 0,00 58.975.312 0,05 58.975.312 0,05

3190 - APLICACOES DIRETAS 40.885.961.975 35,06 44.710.875.037 38,34 1.543.732.236 1,32 1.400.854.394 1,20 47.655.461.667 40,86 88.541.423.642 75,92

319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR 2.166.043.898 1,86 26.979.972.722 23,13 2.389.842 0,00 1.061.445 0,00 26.983.424.009 23,14 29.149.467.907 24,99

31900111 - INATIVOS-RPPS 0 0,00 15.403.818.003 13,21 0 0,00 0 0,00 15.403.818.003 13,21 15.403.818.003 13,21

31900112 - INATIVOS DA POLICIA MILITAR 0 0,00 5.874.364.602 5,04 0 0,00 0 0,00 5.874.364.602 5,04 5.874.364.602 5,04

31900113 - INATIVOS-OUTROS PODERES-RPPS 0 0,00 3.549.196.540 3,04 0 0,00 0 0,00 3.549.196.540 3,04 3.549.196.540 3,04

31900114 - INATIVOS 13 SALARIO-RPPS 0 0,00 1.286.333.964 1,10 0 0,00 0 0,00 1.286.333.964 1,10 1.286.333.964 1,10

31900115 - INATIVOS 13 SALARIO-OUTROS PODERES - RPPS 0 0,00 293.135.638 0,25 0 0,00 0 0,00 293.135.638 0,25 293.135.638 0,25

31900116 - INATIVOS 13 SALARIO-PESSOAL MILITAR 0 0,00 498.255.716 0,43 0 0,00 0 0,00 498.255.716 0,43 498.255.716 0,43

31900119 - ATRASADOS-OUTROS PODERES/MINIST.PUBLICO 185.910.460 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 185.910.460 0,16

31900121 - INATIVOS-CARTEIRAS EXTINTAS 0 0,00 2.180.772 0,00 0 0,00 0 0,00 2.180.772 0,00 2.180.772 0,00

31900124 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA 1.833.175.200 1,57 68.454.438 0,06 2.210.818 0,00 1.061.445 0,00 71.726.701 0,06 1.904.901.901 1,63

31900125 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA - 13ºSALARIO 146.958.238 0,13 4.233.049 0,00 179.024 0,00 0 0,00 4.412.073 0,00 151.370.311 0,13

319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 27.555.462 0,02 7.289.191.750 6,25 332.250 0,00 0 0,00 7.289.524.000 6,25 7.317.079.462 6,27

31900311 - PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO-RPPS 0 0,00 3.718.307.578 3,19 0 0,00 0 0,00 3.718.307.578 3,19 3.718.307.578 3,19

31900313 - PENSAO MENSAL MILITAR 0 0,00 2.243.600.164 1,92 0 0,00 0 0,00 2.243.600.164 1,92 2.243.600.164 1,92

31900314 - PENSIONISTAS-OUTROS PODERES-RPPS 0 0,00 773.958.998 0,66 0 0,00 0 0,00 773.958.998 0,66 773.958.998 0,66

31900315 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO-RPPS 0 0,00 299.002.136 0,26 0 0,00 0 0,00 299.002.136 0,26 299.002.136 0,26

31900316 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-OUTROS PODERES-RPPS 0 0,00 63.372.442 0,05 0 0,00 0 0,00 63.372.442 0,05 63.372.442 0,05

31900318 - PENSAO MENSAL MILITAR-13 SALARIO 0 0,00 186.365.099 0,16 0 0,00 0 0,00 186.365.099 0,16 186.365.099 0,16

31900322 - PENSIONISTAS- DEC.JUDIC.-CARTEIRAS EXTINTAS 0 0,00 1.663.170 0,00 0 0,00 0 0,00 1.663.170 0,00 1.663.170 0,00

31900325 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO 3.437.752 0,00 2.715.583 0,00 306.227 0,00 0 0,00 3.021.810 0,00 6.459.562 0,01

31900326 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO - 13º SALARIO 299.836 0,00 206.580 0,00 26.023 0,00 0 0,00 232.603 0,00 532.439 0,00

31900327 - ATRASADOS-OUTROS PODERES E MINISTERIO PUBLICO 23.817.874 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23.817.874 0,02

319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0 0,00 51.507 0,00 0 0,00 0 0,00 51.507 0,00 51.507 0,00

31900401 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0 0,00 51.507 0,00 0 0,00 0 0,00 51.507 0,00 51.507 0,00

319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 23.142.494 0,02 58.809.038 0,05 4.169.472 0,00 0 0,00 62.978.511 0,05 86.121.004 0,07

31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL 23.142.494 0,02 58.809.038 0,05 4.169.472 0,00 0 0,00 62.978.511 0,05 86.121.004 0,07

319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.300.696 0,00 201.942 0,00 0 0,00 0 0,00 201.942 0,00 2.502.638 0,00

31900801 - SALARIO FAMILIA - CIVIL 2.279.971 0,00 170.356 0,00 0 0,00 0 0,00 170.356 0,00 2.450.327 0,00

31900803 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS DO EXECUTIVO 20.724 0,00 31.586 0,00 0 0,00 0 0,00 31.586 0,00 52.311 0,00

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 30.239.371.963 25,93 8.677.835.402 7,44 1.077.461.742 0,92 1.108.631.502 0,95 10.863.928.646 9,32 41.103.300.609 35,24

31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE 24.473.272.002 20,98 50.869.252 0,04 0 0,00 52.443 0,00 50.921.695 0,04 24.524.193.697 21,03

31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE 1.971.415.066 1,69 7.704.794.252 6,61 975.066.343 0,84 1.095.021.881 0,94 9.774.882.476 8,38 11.746.297.542 10,07

31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO 2.010.828.723 1,72 4.093.107 0,00 0 0,00 0 0,00 4.093.107 0,00 2.014.921.830 1,73

31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO 120.893.038 0,10 547.204.717 0,47 74.938.378 0,06 10.355.284 0,01 632.498.379 0,54 753.391.417 0,65

31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS 532.031.113 0,46 1.126.924 0,00 0 0,00 0 0,00 1.126.924 0,00 533.158.036 0,46

31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-1/3 FERIAS 23.902.225 0,02 304.171.091 0,26 27.457.020 0,02 3.201.895 0,00 334.830.006 0,29 358.732.230 0,31

31901133 - VENCITOS.ATRASADOS-OUTR.PODERES E MINIST.PUB 305.338.747 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 305.338.747 0,26

31901136 - ABONO DE PERMANENCIA 623.363.589 0,53 65.178.641 0,06 0 0,00 0 0,00 65.178.641 0,06 688.542.230 0,59

31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL 178.327.461 0,15 397.419 0,00 0 0,00 0 0,00 397.419 0,00 178.724.879 0,15
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319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 6.050.037.175 5,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.050.037.175 5,19

31901201 - VENCIM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL MILITAR 5.418.376.976 4,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.418.376.976 4,65

31901209 - PESSOAL MILITAR-13 SALARIO 405.282.788 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 405.282.788 0,35

31901210 - PESSOAL MILITAR-1/3 FERIAS 133.846.275 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 133.846.275 0,11

31901211 - ABONO DE PERMANENCIA 29.142.484 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29.142.484 0,02

31901212 - LICENCA PREMIO - PESSOAL MILITAR 63.388.652 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63.388.652 0,05

319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 639.168.356 0,55 1.640.765.063 1,41 428.012.965 0,37 264.979.736 0,23 2.333.757.764 2,00 2.972.926.120 2,55

31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL 184.384.160 0,16 179.451.417 0,15 26.680.094 0,02 104.988.491 0,09 311.120.003 0,27 495.504.163 0,42

31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 27.966.888 0,02 425.360.559 0,36 83.714.049 0,07 83.976.780 0,07 593.051.388 0,51 621.018.276 0,53

31901320 - OUTRAS CONTRIB.PREV.SOCIAL-13 SALARIO 0 0,00 25.578.327 0,02 15.369.854 0,01 5.068.013 0,00 46.016.195 0,04 46.016.195 0,04

31901321 - FGTS-13 SALARIO 1.791 0,00 9.634.374 0,01 5.876.388 0,01 0 0,00 15.510.762 0,01 15.512.553 0,01

31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL 101.379.097 0,09 10.623.937 0,01 87.530.066 0,08 0 0,00 98.154.003 0,08 199.533.100 0,17

31901323 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL CLT 258.218.235 0,22 987.866.316 0,85 208.800.553 0,18 70.918.621 0,06 1.267.585.490 1,09 1.525.803.725 1,31

31901324 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL COMISSIONADO 67.218.186 0,06 2.153.008 0,00 6.950 0,00 0 0,00 2.159.957 0,00 69.378.143 0,06

31901327 - ENC.PATRO.POR DEMISSAO DE SERVIDOR/EMPREGADO 0 0,00 97.125 0,00 35.010 0,00 27.830 0,00 159.965 0,00 159.965 0,00

319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 254.471.628 0,22 57.301.161 0,05 20.116.234 0,02 25.179.768 0,02 102.597.163 0,09 357.068.791 0,31

31901611 - VERBA HONORARIA 215.422.004 0,18 0 0,00 0 0,00 1.326.429 0,00 1.326.429 0,00 216.748.434 0,19

31901612 - VERBA HONORARIA-13 SALARIO 681.714 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 681.714 0,00

31901613 - HORA EXTRA 38.367.910 0,03 16.715.042 0,01 17.859.235 0,02 23.806.070 0,02 58.380.347 0,05 96.748.256 0,08

31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL 0 0,00 40.586.119 0,03 2.256.999 0,00 47.269 0,00 42.890.387 0,04 42.890.387 0,04

319049 - AUXILIO TRANSPORTE 550.724.280 0,47 2.963.979 0,00 78.498 0,00 0 0,00 3.042.477 0,00 553.766.757 0,47

31904901 - AUXILIO TRANSPORTE 469.357.329 0,40 2.963.979 0,00 78.498 0,00 0 0,00 3.042.477 0,00 472.399.806 0,41

31904903 - AUXILIO DESLOC.EXTRAORDINARIO-LC 1320/2018 81.366.951 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81.366.951 0,07

319059 - PENSOES ESPECIAIS 52.349.619 0,04 92.917 0,00 204.645 0,00 0 0,00 297.562 0,00 52.647.181 0,05

31905919 - PENSIONISTAS DA REVOLUCAO DE 1932 10.605.400 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10.605.400 0,01

31905920 - PENSAO A HANSENIANO 2.760.603 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.760.603 0,00

31905921 - PENSAO JUDICIAL DE CARATER INDENIZATORIO 38.983.616 0,03 92.917 0,00 204.645 0,00 0 0,00 297.562 0,00 39.281.178 0,03

319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 880.796.405 0,76 3.689.555 0,00 10.966.589 0,01 1.001.943 0,00 15.658.087 0,01 896.454.492 0,77

31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG. 1.281.570 0,00 3.334.158 0,00 957.552 0,00 1.001.943 0,00 5.293.654 0,00 6.575.223 0,01

31909413 - DESP.COM INCENTIVO A DEMISSAO VOLUNTARIA 0 0,00 0 0,00 10.007.277 0,01 0 0,00 10.007.277 0,01 10.007.277 0,01

31909416 - OUTRAS INDENIZACOES DE PESSOAL 89.179.306 0,08 355.396 0,00 1.760 0,00 0 0,00 357.156 0,00 89.536.462 0,08

31909434 - REEMB.FERIAS-OUTRO PODER E MIN.PUBL.-ATIVOS 757.693.735 0,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 757.693.735 0,65

31909435 - REMB.FERIAS-OUTRO PODER E MIN.PUBLI-INATIVOS 32.641.794 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 32.641.794 0,03

3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 24.993.884.997 21,43 3.032.344.928 2,60 0 0,00 0 0,00 3.032.344.928 2,60 28.026.229.925 24,03

319107 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 5.416.512 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.416.512 0,00

31910702 - CONTRIBUICAO PATRONAL-SUS/FUNDES 5.416.512 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.416.512 0,00

319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 767.047.155 0,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 767.047.155 0,66

31911113 - VENCIMENTOS - SUS/FUNDES 767.047.155 0,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 767.047.155 0,66

319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 24.218.150.149 20,77 3.032.344.928 2,60 0 0,00 0 0,00 3.032.344.928 2,60 27.250.495.076 23,37

31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPREV 6.625.662.225 5,68 616.801.748 0,53 0 0,00 0 0,00 616.801.748 0,53 7.242.463.973 6,21

31911302 - CONTRIB ESTADO P/COBERTURA INSUF FIN-SPPREV 17.355.206.896 14,88 2.415.543.180 2,07 0 0,00 0 0,00 2.415.543.180 2,07 19.770.750.076 16,95

31911305 - OBRIGACOES PATRONAIS - SUS/FUNDES 237.281.028 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 237.281.028 0,20

319116 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.989.602 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.989.602 0,00

31911617 - OUTRAS VARIAVEIS PESSOAL - SUS/FUNDES 1.989.602 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.989.602 0,00

319149 - AUXILIO - TRANSPORTE 1.281.580 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.281.580 0,00

31914902 - AUXILIO TRANSPORTE - SUS/FUNDES 1.281.580 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.281.580 0,00
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31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.488.502.331 87,88 1.797.498.298 1,54 9.719.450.955 8,33 2.178.993.768 1,87 442.183.527 0,38 116.626.628.879 100,00

3120 - TRANSFERENCIAS A UNIAO 58.975.312 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.975.312 0,05

312041 - CONTRIBUICOES 58.975.312 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.975.312 0,05

31204101 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 58.975.312 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 58.975.312 0,05

3190 - APLICACOES DIRETAS 77.890.531.694 66,79 1.252.658.378 1,07 7.107.422.905 6,09 1.908.008.486 1,64 382.802.180 0,33 88.541.423.642 75,92

319001 - APOSEN.DO RPPS,RESER.RENUM.E REF.DO MILITAR 28.963.557.447 24,83 2.169.126 0,00 54.730.355 0,05 129.010.979 0,11 0 0,00 29.149.467.907 24,99

31900111 - INATIVOS-RPPS 15.403.818.003 13,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.403.818.003 13,21

31900112 - INATIVOS DA POLICIA MILITAR 5.874.364.602 5,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.874.364.602 5,04

31900113 - INATIVOS-OUTROS PODERES-RPPS 3.549.196.540 3,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.549.196.540 3,04

31900114 - INATIVOS 13 SALARIO-RPPS 1.286.333.964 1,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.286.333.964 1,10

31900115 - INATIVOS 13 SALARIO-OUTROS PODERES - RPPS 293.135.638 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 293.135.638 0,25

31900116 - INATIVOS 13 SALARIO-PESSOAL MILITAR 498.255.716 0,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 498.255.716 0,43

31900119 - ATRASADOS-OUTROS PODERES/MINIST.PUBLICO 0 0,00 2.169.126 0,00 54.730.355 0,05 129.010.979 0,11 0 0,00 185.910.460 0,16

31900121 - INATIVOS-CARTEIRAS EXTINTAS 2.180.772 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.180.772 0,00

31900124 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA 1.904.901.901 1,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.904.901.901 1,63

31900125 - COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA - 13ºSALARIO 151.370.311 0,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 151.370.311 0,13

319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 7.293.261.588 6,25 0 0,00 23.817.874 0,02 0 0,00 0 0,00 7.317.079.462 6,27

31900311 - PENSIONISTAS-PODER EXECUTIVO-RPPS 3.718.307.578 3,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.718.307.578 3,19

31900313 - PENSAO MENSAL MILITAR 2.243.600.164 1,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.243.600.164 1,92

31900314 - PENSIONISTAS-OUTROS PODERES-RPPS 773.958.998 0,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 773.958.998 0,66

31900315 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-PODER EXECUTIVO-RPPS 299.002.136 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 299.002.136 0,26

31900316 - PENSIONISTAS 13 SALARIO-OUTROS PODERES-RPPS 63.372.442 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63.372.442 0,05

31900318 - PENSAO MENSAL MILITAR-13 SALARIO 186.365.099 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 186.365.099 0,16

31900322 - PENSIONISTAS- DEC.JUDIC.-CARTEIRAS EXTINTAS 1.663.170 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.663.170 0,00

31900325 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO 6.459.562 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.459.562 0,01

31900326 - COMPLEMENTACAO DE PENSAO - 13º SALARIO 532.439 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 532.439 0,00

31900327 - ATRASADOS-OUTROS PODERES E MINISTERIO PUBLICO 0 0,00 0 0,00 23.817.874 0,02 0 0,00 0 0,00 23.817.874 0,02

319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 51.507 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 51.507 0,00

31900401 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 51.507 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 51.507 0,00

319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 76.015.833 0,07 4.697.271 0,00 3.766.868 0,00 1.347.395 0,00 293.637 0,00 86.121.004 0,07

31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL 76.015.833 0,07 4.697.271 0,00 3.766.868 0,00 1.347.395 0,00 293.637 0,00 86.121.004 0,07

319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.502.638 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.502.638 0,00

31900801 - SALARIO FAMILIA - CIVIL 2.450.327 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.450.327 0,00

31900803 - SALARIO FAMILIA-INATIVOS DO EXECUTIVO 52.311 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 52.311 0,00

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 31.838.098.893 27,30 1.121.347.345 0,96 6.195.466.750 5,31 1.570.639.029 1,35 377.748.594 0,32 41.103.300.609 35,24

31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE 17.794.013.527 15,26 991.772.222 0,85 4.511.177.679 3,87 1.227.230.269 1,05 0 0,00 24.524.193.697 21,03

31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE 10.484.954.445 8,99 0 0,00 927.975.581 0,80 0 0,00 333.367.516 0,29 11.746.297.542 10,07

31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO 1.442.715.046 1,24 78.320.284 0,07 391.708.520 0,34 102.177.980 0,09 0 0,00 2.014.921.830 1,73

31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO 655.649.768 0,56 0 0,00 74.250.686 0,06 0 0,00 23.490.963 0,02 753.391.417 0,65

31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS 436.803.768 0,37 33.691.654 0,03 56.796.616 0,05 5.865.998 0,01 0 0,00 533.158.036 0,46

31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-1/3 FERIAS 342.725.879 0,29 0 0,00 6.967.601 0,01 0 0,00 9.038.751 0,01 358.732.230 0,31

31901133 - VENCITOS.ATRASADOS-OUTR.PODERES E MINIST.PUB 0 0,00 0 0,00 93.975.822 0,08 211.362.925 0,18 0 0,00 305.338.747 0,26

31901136 - ABONO DE PERMANENCIA 514.147.311 0,44 17.563.185 0,02 132.614.245 0,11 24.001.857 0,02 215.632 0,00 688.542.230 0,59

31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL 167.089.148 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.635.731 0,01 178.724.879 0,15
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319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 6.050.037.175 5,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.050.037.175 5,19

31901201 - VENCIM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL MILITAR 5.418.376.976 4,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.418.376.976 4,65

31901209 - PESSOAL MILITAR-13 SALARIO 405.282.788 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 405.282.788 0,35

31901210 - PESSOAL MILITAR-1/3 FERIAS 133.846.275 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 133.846.275 0,11

31901211 - ABONO DE PERMANENCIA 29.142.484 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29.142.484 0,02

31901212 - LICENCA PREMIO - PESSOAL MILITAR 63.388.652 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63.388.652 0,05

319013 - OBRIGACOES PATRONAIS 2.821.852.143 2,42 119.020.666 0,10 25.277.175 0,02 4.668.549 0,00 2.107.588 0,00 2.972.926.120 2,55

31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL 495.482.346 0,42 0 0,00 0 0,00 21.816 0,00 0 0,00 495.504.163 0,42

31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 621.011.867 0,53 0 0,00 6.409 0,00 0 0,00 0 0,00 621.018.276 0,53

31901320 - OUTRAS CONTRIB.PREV.SOCIAL-13 SALARIO 46.016.195 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 46.016.195 0,04

31901321 - FGTS-13 SALARIO 15.512.553 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.512.553 0,01

31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL 164.787.369 0,14 31.044.356 0,03 2.413.992 0,00 1.151.946 0,00 135.437 0,00 199.533.100 0,17

31901323 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL CLT 1.434.060.696 1,23 82.382.875 0,07 9.360.154 0,01 0 0,00 0 0,00 1.525.803.725 1,31

31901324 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL COMISSIONADO 44.821.152 0,04 5.593.435 0,00 13.496.619 0,01 3.494.787 0,00 1.972.151 0,00 69.378.143 0,06

31901327 - ENC.PATRO.POR DEMISSAO DE SERVIDOR/EMPREGADO 159.965 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 159.965 0,00

319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 318.751.592 0,27 0 0,00 38.317.198 0,03 0 0,00 0 0,00 357.068.791 0,31

31901611 - VERBA HONORARIA 216.748.434 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 216.748.434 0,19

31901612 - VERBA HONORARIA-13 SALARIO 681.714 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 681.714 0,00

31901613 - HORA EXTRA 58.431.058 0,05 0 0,00 38.317.198 0,03 0 0,00 0 0,00 96.748.256 0,08

31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL 42.890.387 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42.890.387 0,04

319049 - AUXILIO TRANSPORTE 458.054.204 0,39 5.423.971 0,00 71.880.628 0,06 15.755.592 0,01 2.652.361 0,00 553.766.757 0,47

31904901 - AUXILIO TRANSPORTE 376.687.253 0,32 5.423.971 0,00 71.880.628 0,06 15.755.592 0,01 2.652.361 0,00 472.399.806 0,41

31904903 - AUXILIO DESLOC.EXTRAORDINARIO-LC 1320/2018 81.366.951 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81.366.951 0,07

319059 - PENSOES ESPECIAIS 52.647.181 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 52.647.181 0,05

31905919 - PENSIONISTAS DA REVOLUCAO DE 1932 10.605.400 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10.605.400 0,01

31905920 - PENSAO A HANSENIANO 2.760.603 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.760.603 0,00

31905921 - PENSAO JUDICIAL DE CARATER INDENIZATORIO 39.281.178 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39.281.178 0,03

319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 15.701.492 0,01 0 0,00 694.166.057 0,60 186.586.942 0,16 0 0,00 896.454.492 0,77

31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG. 5.325.059 0,00 0 0,00 1.250.165 0,00 0 0,00 0 0,00 6.575.223 0,01

31909413 - DESP.COM INCENTIVO A DEMISSAO VOLUNTARIA 10.007.277 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10.007.277 0,01

31909416 - OUTRAS INDENIZACOES DE PESSOAL 369.156 0,00 0 0,00 89.155.018 0,08 12.288 0,00 0 0,00 89.536.462 0,08

31909434 - REEMB.FERIAS-OUTRO PODER E MIN.PUBL.-ATIVOS 0 0,00 0 0,00 576.120.863 0,49 181.572.872 0,16 0 0,00 757.693.735 0,65

31909435 - REMB.FERIAS-OUTRO PODER E MIN.PUBLI-INATIVOS 0 0,00 0 0,00 27.640.012 0,02 5.001.782 0,00 0 0,00 32.641.794 0,03

3191 - APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENTARIA 24.538.995.326 21,04 544.839.920 0,47 2.612.028.051 2,24 270.985.282 0,23 59.381.347 0,05 28.026.229.925 24,03

319107 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA 5.416.512 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.416.512 0,00

31910702 - CONTRIBUICAO PATRONAL-SUS/FUNDES 5.416.512 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.416.512 0,00

319111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 767.047.155 0,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 767.047.155 0,66

31911113 - VENCIMENTOS - SUS/FUNDES 767.047.155 0,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 767.047.155 0,66

319113 - OBRIGACOES PATRONAIS 23.763.260.477 20,38 544.839.920 0,47 2.612.028.051 2,24 270.985.282 0,23 59.381.347 0,05 27.250.495.076 23,37

31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPREV 5.553.866.921 4,76 119.085.331 0,10 1.243.574.834 1,07 266.555.540 0,23 59.381.347 0,05 7.242.463.973 6,21

31911302 - CONTRIB ESTADO P/COBERTURA INSUF FIN-SPPREV 17.972.112.529 15,41 425.754.589 0,37 1.368.453.217 1,17 4.429.742 0,00 0 0,00 19.770.750.076 16,95

31911305 - OBRIGACOES PATRONAIS - SUS/FUNDES 237.281.028 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 237.281.028 0,20

319116 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.989.602 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.989.602 0,00

31911617 - OUTRAS VARIAVEIS PESSOAL - SUS/FUNDES 1.989.602 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.989.602 0,00

319149 - AUXILIO - TRANSPORTE 1.281.580 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.281.580 0,00

31914902 - AUXILIO TRANSPORTE - SUS/FUNDES 1.281.580 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.281.580 0,00

POR PODERES - 2/2

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2018
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3.1.2.8   Demonstrativo da Movimentação dos Recursos do FUNDEB 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB, instituído pela Medida Provisória nº. 339, de 28/12/2006, 

convertida na Lei Federal nº. 11.494, de 20/06/2007 e regulamentado, no âmbito do Estado, pelo 

Decreto nº. 51.672, de 19 de março de 2007, é constituído por percentuais de retenções das 

seguintes fontes de receita estadual, aplicados progressivamente a partir da instituição do Fundo: 

a) do Fundo de Participação dos Estados (FPE), do Imposto de Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), do Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às 

exportações (IPIexp) e da receita decorrente da Desoneração das Exportações (LC 87/96), de 

16,66% em 2007, 18,33% em 2008 e 20% a partir de 2009; e 

b) do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e do Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de 6,66% em 2007, 13,33% em 2008 e 20% a partir de 

2009. 

    Consoante se verifica a seguir no demonstrativo das receitas arrecadadas em 2018 

que integram a vinculação do FUNDEB, corresponde ao  mesmo o valor de R$ 32.128.560.264, 

sendo R$ 23.478.081.821 referentes à quota-parte Estado e R$ 8.650.478.444 à quota-parte 

Municípios.       . 
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DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 

EXERCÍCIO 2018 

       Valores em R$ 1 

ALÍNEA ESPECIFICAÇÃO TOTAL ESTADO MUNICÍPIO  FUNDEB  

     TOTAL ESTADO MUNICÍPIO 

   ICMS     

111.302 IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.PREST.SERV.TRANSP.COM. 134.833.551.907 101.125.163.930 33.708.387.977 26.966.710.381 20.225.032.786 6.741.677.595 

111.302 ADICIONAL DE ICMS - FUNDO EST. DE COMBATE À POBREZA 665.236.277 665.236.277 - 133.047.255 133.047.255 - 

191.142 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS 1.080.241.835 810.442.150 269.799.685 216.048.367 162.088.430 53.959.937 

191.315 MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ICMS 238.690.428 179.017.821 59.672.607 47.738.086 35.803.564 11.934.521 

191.950 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO REG.ICMS 249.193.444 186.895.083 62.298.361 49.838.689 37.379.017 12.459.672 

193.115 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 455.251.636 341.438.727 113.812.909 91.050.327 68.287.745 22.762.582 

199.001 PROGRAMAS DE PARCELAMENTO DO ICMS (PPI e PEP) 904.100.016 678.075.012 226.025.004 180.820.003 135.615.002 45.205.001 

199.099 OUTRAS RECEITAS - ICMS NÃO INSCRITO-ACRESC.FINANC. 598.286.520 448.714.890 149.571.630 119.657.304 89.742.978 29.914.326 

SUBTOTAL I 139.024.552.063 104.434.983.891 34.589.568.172 27.804.910.413 20.886.996.778 6.917.913.634 

   IPVA     

111.205 IMP. SOBRE A PROP.DE VEICULOS AUTOMOTORES 15.286.464.776 7.643.232.394 7.643.232.382 3.057.292.955,23 1.528.646.479 1.528.646.476 

191.141 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 47.208 23.604 23.604 9.441,69 4.721 4.721 

191.314 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA-IPVA 8.166.263 4.083.132 4.083.132 1.633.252,65 816.626 816.626 

193.114 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 586.165.931 293.082.966 293.082.966 117.233.186,25 58.616.593 58.616.593 

SUBTOTAL II 15.880.844.179 7.940.422.095 7.940.422.084 3.176.168.836 1.588.084.419 1.588.084.417 

   ITCMD     

111.207 IMP.S/TRANSM.C.MORTIS E DOACAO BENS/DIREITOS 2.611.918.761 2.611.918.761 - 522.383.752,15 522.383.752 - 

191.120 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD 210.814.344 210.814.344 - 42.162.868,84 42.162.869 - 

191.320 MULTAS E JUROS DE MORA: DIVIDA ATIVA DO ITCMD 20.244.194 20.244.194 - 4.048.838,80 4.048.839 - 

193.120 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCMD 17.055.437 17.055.437 - 3.411.087,34 3.411.087 - 

199.099 OUTRAS RECEITAS - ACRESC.FINANC.DO PARCEL.ITCMD 3.646.815 3.646.815 - 729.363,02 729.363 - 

SUBTOTAL III 2.863.679.551 2.863.679.551 - 572.735.910 572.735.910 - 

TOTAL IMPOSTOS ESTADUAIS (SUBTOTAL I + II + III) 157.769.075.793 115.239.085.537 42.529.990.256 31.553.815.159 23.047.817.107 8.505.998.051 

  TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (RETENÇÕES) 

172.101 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - FPE 870.198.623 870.198.623 - 174.039.725 174.039.725 - 

172.101 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - IPI 1.113.360.228 835.020.675 278.339.553 222.673.658 167.005.747 55.667.911 

172.136 TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96 446.106.285 446.106.285 - 89.221.257 89.221.257 - 

SUBTOTAL IV 2.429.665.136 2.151.325.583 278.339.553 485.934.640 430.266.729 55.667.911 

TOTAL IMPOSTOS ESTADUAIS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 160.198.740.929 117.390.411.120 42.808.329.809 32.039.749.798 23.478.083.836 8.561.665.962 
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Os repasses de 2018 referentes aos impostos estaduais foram integralmente 

depositados a favor do FUNDEB, consoante a conciliação efetuada entre os valores devidos (B) e os 

valores financeiros repassados de acordo com o disposto no artigo 6º da Portaria Conjunta 

STN/FNDE nº 2, de 15 de janeiro de 2018. 

Dos repasses financeiros realizados em 2018 (C), no valor de R$ 31.529.130.144, 

devem ser deduzidos aqueles referentes à competência de 2017 (D), no valor de R$ 451.116.643,  e 

somados os repasses efetuados em 2019 com referência à competência de 2018 (E), no valor de de 

R$ 495.116.532. 

 

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DOS IMPOSTOS ESTADUAIS AO FUNDEB 

EXERCÍCIO DE 2018 

      
     

Valores em R$ 1 

Impostos  

Total Receita                 
Estado 

 +  Municípios 

Total Devido ao 
FUNDEB 

Repasses Financeiros 

Total Repassado ao 
FUNDEB no 

Exercício de 2018 

Repasses da 
Competência de 

2017 e Repassados 
ao FUNDEB em 

2018 

Repasses da 
Competência de 

2018 e Repassados 
ao FUNDEB em 

2019 

( A ) ( B = A * 20%) ( C ) ( D ) ( E ) 

ICMS 139.024.552.063  27.804.910.413  27.799.691.576  395.426.443  420.453.521  

IPVA 15.880.844.179 3.176.168.836 3.165.281.421  36.849.520  49.580.307  

ITCMD 2.863.679.551  572.735.910  564.157.148  18.840.680  25.082.704  

TOTAL 157.769.075.793 31.553.815.159 31.529.130.144  451.116.643  495.116.532  

 

 

Dos depósitos efetuados em 2018, a parte Estado totalizou R$ 23.460.071.584, com uma 

devolução feita pelo Fundeb  de R$ 16.537.595.507, gerando uma despesa relativa à contribuição ao 

Fundo de R$ 6.922.476.077. 

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB 

EXERCÍCIO DE 2018 

   

  Valores em R$ 1 

CONTA DISCRIMINAÇÃO VALOR 

DEPOSITADO NO FUNDEB - PARTE ESTADO (A) 23.460.071.584  

894.71.01.02 Depositado ao Fundo - Parte Estado 23.460.071.584  

DEVOLUÇÃO DO FUNDO AO ESTADO (B) 16.537.595.507  

794.72.01.01 Devolução do Fundo - Parte do Estado 
16.558.668.863  

794.72.21.01 Devolução do Fundo - Parte do Estado (repassado aos municíp. por convênio)           (21.073.356) 

DESPESA DO ESTADO RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (A - B) 6.922.476.077  
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Abaixo é demonstrada a receita do FUNDEB do exercício de 2018, que totalizou o valor 

de R$ 16.865.805.552 (C), sendo constituída por recursos da devolução do Fundo (A), dos 

reembolsos de salário de servidores estaduais da Educação que prestam serviço na rede municipal 

(B.1 e B.2) e dos rendimentos de aplicação financeira dos depósitos (B.3).  

 

 
                            DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB 

 

                               EXERCÍCIO DE 2018  

   

  Valores em R$ 1 

DISCRIMINAÇÃO  VALOR 

A.1 Devolução do Fundo - Parte do Estado 16.558.668.863  

A.2 Devolução do Fundo - Parte do Estado (repassado aos municípios por convênio) (21.073.356 ) 

A = A.1 - A.2 DEVOLUÇÃO DO FUNDO AO ESTADO 16.537.595.507  

B.1 Reembolso de Salários de Prof. Estaduais que prestam  serviço nos Municípios 152.888.091  

B.2 Reembolso de Salários de Servidores QAE que prestam serviço nos Municípios 5.376.989  

B.3 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 169.944.965  

B = B.1+B.2+B.3 RECEITAS DE REEMBOLSOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA 328.210.045  

C = A + B TOTAL DAS RECEITAS FUNDEB 16.865.805.552  

 

 

O próximo quadro demonstra totalidade da aplicação com recursos do FUNDEB durante 

o exercício de 2018  nas despesas com a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica, bem 

como na valorização do magistério da rede pública de ensino. 

Da totalidade de gastos (R$ 23.788.281.629), “pessoal e encargos” corresponderam a 

66,88% (R$ 15.908.990.658), “outras despesas correntes” corresponderam a 33,02% (R$ 

7.856.182.871) e “investimentos” a 0,10% (R$ 23.108.100).  

Dentre as despesas apresentadas, está incluída a despesa de contribuição ao Fundeb 

(demonstrada anterioremente no respectivoquadro de movimentação financeira), constando no grupo 

de “outras despesas correntes” no valor de R$ 6.922.476.077, correspondendo a 29,10% do total de 

gastos apresentados. Segue abaixo: 
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB POR GRUPO DE DESPESA 

E FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

EXERCÍCIO DE 2018 

 

 Valores em R$ 1 

FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO  

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.908.990.658  

12122081561780000 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO 3.106.827.594 

12122103958520000 - DESENVOLVIMENTO ENS. MEDIO-CENTRO PAULA SOUZA 364.004.281 

12243172959050000 - ATENCAO EDUCACAO ADOLESCENTE MEDIDA CAUTELAR 36.881.398 

12362080057590000 - DESENV.ENSINO MEDIO-SERVIDORES-FUNDEB 518.267.081 

12368080051600000 - DES. ENS. FUNDAMENTAL-SERVIDORES-FUNDEB 865.727.745 

12368080051610000 - DESENV. ENS. FUND. PROF. MAGISTERIO-FUNDEB 6.659.624.888 

12368080057570000 - DESENV. ENS. MEDIO-PROF. MAGISTERIO-FUNDEB 3.631.773.037 

12368080061360000 - EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL 725.884.634 

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.856.182.871 

12122081561780000 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO 327.135.579 

12126081561730000 - MODERN.E MANUT.TECNOLOGICA NAS UNID.ESCOLARES 42.064.383 

12128080861750000 - FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 9.759.218 

12306080854260000 - GERENCIAMENTO DO BENEFICIO-EDUCACAO 169.668.065 

12361080057430000 - LER E ESCREVER 4.131.729 

12366080057450000 - ATENDIMENTO JOVENS E ADULTOS NA EDUC. BASICA 2.378.574 

12367080051560000 - ATEND.ESPECIALIZADO ALUNOS E PUBL.ESPECIFICOS 48.588.743 

12368080059980000 - CENTROS DE ESTUDOS DE LINGUAS - CEL'S 89.668 

12368080061360000 - EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL 204.230 

12368080061680000 - PROV.DE MATERIAL DIDATICO E APOIO PEDAGOGICO 17.662 

12368080061690000 - IMPLEMENTACAO DE ATIV.PEDAGOGICAS 366.818 

12368081557400000 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA 140.516.702 

12368081561740000 - OPERACAO DA REDE DE ENSINO BASICO 181.848.334 

12665080061770000 - AVALIACAO MONIT. SISTEMA EDUCACIONAL PAULISTA 6.937.090 

12847000056960000 - CONTRIBUICAO DO ESTADO EDUCACAO BASICA-FUNDEB 6.922.476.077 

44 - INVESTIMENTOS 23.108.100  

12368081557400000 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA 23.108.100  

TOTAL  23.788.281.629  
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Em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 

2007, foram destinados ao pagamento da remuneração de profissionais do magistério da educação 

básica em efetivo exercício na rede pública estadual 67,21% dos recursos do FUNDEB, devidamente 

atestados pelo Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CEACS, 

na sua 139ª Reunião realizada em 06 de fevereiro de 2019.  

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 

ESTADUAL (ART. 22, LEI FEDERAL Nº 11.494 DE 20/06/2007) 
 
 EXERCÍCIO DE 2018  

 
  Valores em R$ 1 

ESPECIFICAÇÃO  VALOR 

 A - RECEITAS DO FUNDEB   16.707.540.472  

294.72.01.00 Devolução do Fundo - Parte do Estado 
           

16.558.668.863  

294.72.21.00 Devolução do Fundo - Parte do Estado (repassado aos municípios por convênio) 
                    

(21.073.356) 

 413.25.01.07 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 
                   

169.944.965  

 B - DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO    11.228.398.749  

12.368.0800.5161 Ensino Fundamental 
             

6.659.624.888  

12.368.0800.5757 Ensino Médio 
              

3.631.773.037  

12.368.0800.6136 Educação Integral 
                  

725.884.634  

12.122.1039.5852 Centro Paula Souza 
                   

364.004.281  

419.22.99.10 Reembolso de Salário de Professores Estaduais em Serviço na Rede Municipal 
                  

(152.888.091) 

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ( B/A ) 67,21% 

 

3.1.2.9 Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino 

A Constituição Federal, em seu art. 212, determina que os Estados devem aplicar no 

mínimo vinte e cinco por cento (25%) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 

de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 
E, o Estado de São Paulo, através do art. 255 da Constituição Estadual, estabeleceu a 

aplicação de no mínimo trinta por cento (30%) dessas mesmas receitas, e à vista do disposto no 

parágrafo único, de que “lei definirá as despesas que se caracterizam como manutenção e 

desenvolvimento do ensino”, a Lei Complementar estadual nº 1.010/2007, no art. 26, I, permitiu o 

cômputo dos valores dos benefícios pagos pela São Paulo Previdência (SPPREV) para efeito de 

cumprimento de vinculações legais e constitucionais de gastos em áreas específicas. Ainda, a Lei 

Complementar estadual nº 1.333/2018, estabeleceu em seu art. 5º que considerar-se-ão, para fins de 

aplicação de recursos da parcela excedente ao limite mínimo de aplicação previsto no art. 212 da 

Constituição Federal, as despesas abrangidas na legislação de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional e aquelas destinadas a: I - gestão pedagógica da educação básica; II - manutenção e 

suporte da educação básica; III - despesas necessárias ao equilíbrio atuarial e financeiro do sistema 

previdenciário próprio; IV - programas de educação profissional e tecnológica. 

 
A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino totalizou em 2018, R$ 

39.351.437.231, representando 31,31% da receita de impostos e transferências federais, 

considerando-se os gastos com a insuficiência financeira da SPPREV na Função 12 – Educação, nos 

termos das disposições das leis complementares estaduais. Deduzindo-se esses gastos, obtém-se 

total de R$ 31.502.970.21, representando 25,07% da receita de impostos e transferências federais, 

percentual este acima do estabelecido pela Constituição Federal. 

Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Exercício 2018 

.  
 

 
Valores em R$ 1 

ESPECIFICAÇÃO REALIZAÇÃO 

 RECEITA DE IMPOSTOS 153.397.171.721 

  ICMS 135.498.788.185 

  IPVA 15.286.464.776 

  ITCMD 2.611.918.761 

 OUTRAS RECEITAS PROVENIENTE DE IMPOSTOS 4.371.904.072 

 TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 10.717.283.366 

 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS (42.808.329.809) 

RECEITA LÍQUIDA (A) 125.678.029.350 

DESPESA BRUTA NA FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 40.720.342.822 

  ADMINISTRAÇÃO DIRETA 28.383.468.757 

   Secretaria da Educação 27.836.988.335 

   Outras da Administração Direta 546.480.422 

  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 12.336.874.065 

  Fundação Para Desenv. da Educação 848.709.713 

  Hospital das Clínicas da Fac. de Med. de Ribeirão Preto 0 

  Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 0 

  Fundação Universidade Virtual do Estado de SP 58.249.843 

  Universidade de São Paulo - USP 4.624.891.718 

 Universidade Estadual de Campinas  -  UNICAMP 1.824.927.717 

 Univesidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” -  UNESP 2.373.173.724 

  C.E.E.T. Paula Souza 2.349.514.189 

  Faculdade de Medicina de Marília 46.287.279 

  Faculdade de Medicina de S. J. do Rio Preto 53.916.374 

  Fundação Casa 157.203.508 

 EXCLUSÕES DA DESPESA (1.368.905.591) 

  Auxílio Funeral (10.834.893) 

  Ressarcimento de Subsídio Usuários Estudantes - Metrô - dedução 78,7% (405.817.696) 

  Complementação de Aposentadorias e Pensões (17.172.576) 

  Despesas Intra-orçamentárias (281.312.553) 

  PASEP/PIS - Adm. Direta e Indireta (Exceto Fundações) (448.502.841) 

  Reembolso de Salários de Servidores em Exercício nos Municípios (158.265.080) 

  Restaurantes Universitários (15.234.691) 

  Restos a Pagar Cancelados (Exceto Universidades) (31.765.261) 

DESPESA LÍQUIDA ANTES DA INSUFICIÊNCIA FINANC. DA SPPREV (B) 39.351.437.231 

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A) 31,31% 

DESPESA COM INSUFICIÊNCIA FINANC. DA SPPREV - FUNÇÃO 12 (7.848.467.210) 

DESPESA LÍQUIDA (C)  31.502.970.021 

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (C/A) 25,07% 
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3.1.2.10  Demonstrativo da Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de 

Saúde 

Durante o exercício de 2018 o Estado efetuou gastos em ações e serviços públicos de 

saúde, no montante de R$ 16.802.566.421,81 ou seja, 13,37% da Receita Líquida de Impostos e 

Transferências Federais, cumprindo, assim, o disposto na Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de 

setembro de 2000, regulamentada pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. 

 

 

No exercício de 2018 foi mantida a estrutura orçamentária e financeira da Secretaria da 

Saúde implantada em 2013, com vistas ao integral cumprimento das disposições da Lei 

Complementar nº 141/2012, envolvendo os seguintes procedimentos operacionais:  

 As dotações orçamentárias da Secretaria da Saúde foram alocadas na Unidade 

Orçamentária denominada Fundo Estadual de Saúde – FUNDES, criada pelo Decreto nº 58.912, de 

26 de fevereiro de 2013; 

 Constitui-se Unidade Orçamentária responsável pela gestão, execução e 

movimentação das verbas destinadas, pelo Governo do Estado, ao financiamento das despesas com 

REALIZAÇÃO 

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS                                  168.486.359.159,19 

RECEITAS DE IMPOSTOS 153.397.171.721,48                                

OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS 4.371.904.071,55                                    

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 10.717.283.366,16                                  

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 42.808.329.809,23                                  

A - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA 125.678.029.349,96                                

FUNÇÃO 10 - SAÚDE 19.269.502.605,87                                  

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15.250.658.486,45                                  

Secretaria da Saúde 15.015.041.172,41                                  

Outras da Administração Direta 235.617.314,04                                       

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 4.018.844.119,42

Hospital das Clínicas USP 1.717.144.354,23                                    

Hospital das Clínicas Ribeirão Preto 458.424.673,26                                       

SUCEN 75.888.555,15                                         

Universidades e Faculdades de Medicina 1.661.236.747,48                                    

Outras Administração Indireta 106.149.789,30                                       

EXCLUSÕES 2.466.936.184,06                                    

Cancelamento de restos a pagar 26.761.530,62                                         

Insuficiência Financeira 616.425.043,33                                       

Aposentadorias e pensões 12.060.085,55                                         

Despesa intraorçamentária 1.221.860.205,47                                    

Demais deduções 589.829.319,09                                       

B - TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA 16.802.566.421,81                                  

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A) 13,37%

ESPECIFICAÇÃO 
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ações e serviços públicos de saúde identificadas em fonte detalhada, no código 001.001.141 – 

Tesouro – FUNDES; 

 A Unidade Orçamentária FUNDES, na qualidade de gestora dos recursos 

orçamentários, transferiu durante o ano os respectivos créditos às Coordenadorias da Secretaria da 

Saúde no SIAFEM/SP, por meio de documento denominado Nota de Crédito, de modo que os 

correspondentes valores transitem pelo Fundo e que as suas programações sejam efetivadas 

diretamente por essas Unidades; 

 Às demais Unidades da Administração Direta e Indireta, não vinculadas 

institucionalmente à Secretaria da Saúde e que realizam ações de saúde, a Unidade Orçamentária 

FUNDES providenciou as transferências através da emissão de Notas de Empenho específicas, na 

modalidade de aplicação intraorçamentária (código 91), a favor de cada uma delas, documentando de 

forma adequada a correspondente identificação da descentralização do crédito; 

 Movimentações financeiras realizadas por meio de conta bancária apartada e 

específica, junto ao Banco do Brasil, denominada Conta Única – FUNDES, de titularidade da 

Secretaria da Saúde. 

 

3.1.2.11 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS e do 

RPPM 

Com vistas ao atendimento do disposto no inciso IV do Artigo 50 da Lei Complementar 

n.º 101/2000 – LRF, demonstramos através do quadro seguinte, o comportamento das receitas e 

despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos. 

Em 2018 houve um acréscimo nas Receitas Orçamentárias Previdenciárias de R$ 

2.634.731.742 ou 8,3%. Como as Despesas Orçamentárias  Previdenciárias totalizaram um valor de 

R$ 34.364.577.057, ocorreu um superávit de R$ 15.291.587. 

 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2018 2017 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2018 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 34.364.527.057 31.729.795.315 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 34.349.235.470 31.593.225.837

 RECEITAS CORRENTES 7.256.085.166 6.349.015.079  DESPESAS CORRENTES 34.349.138.444 31.593.022.304

   Receitas de Contribuições 4.778.640.027 4.634.262.939   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.272.614.048 31.504.910.445

   Receita Patrimonial 16.560.997 23.234.736    Contribuições 58.975.312 37.255.741

   Receita de Serviços 23.567 20.507    Aposentadorias e Reformas 26.901.946.486 24.457.088.064

  Transferências Correntes 2.112.998.414 1.205.430.848    Pensoes 7.281.290.029 6.979.686.162

   Outras Receitas Correntes 347.862.162 486.066.049    Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 24.223.866 23.530.663

   Obrigações Patronais 5.820.508 6.986.471

RECEITAS DE CAPITAL 505.361 3.709.648    Indenizações e Restituições Trabalhistas 99.793 117.632

   Alienação de bens imóveis 505.361 3.709.648    Demais Despesas de Pessoal e Encargos Sociais 258.055 245.713

  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.524.395 88.111.858

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 27.107.936.529 25.377.070.587    Passagens e Despesas com Locomocao 1.146.328 1.234.913

   Receitas de Contribuições Intra-Orçamentária 27.013.214.049 25.270.361.829    Servicos de Consultoria 196.717 269.684

   Receitas Intra-Orçamentárias c/ Rec. De Serviço 94.670.631 106.505.879    Servicos de Limpeza,Vigil.e Outros - Pessoa Jurídica 3.644.220 4.330.414

   Receitas Intra-Orçamentárias:  Outras Rec. Correntes 51.849 202.879    Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Fisica 788.261 817.025

   Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 34.533.618 68.285.365

   Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.254.112 1.489.144

   Servicos de Utilidade Publica 1.503.341 980.946

   Sentenças Judiciais 0 29.700

   Indenizações e Restituições 60.706 327.029

   Ressarc.de Despesas de Pessoal Requisitado 9.625.156 9.720.415

   Demais Despesas Correntes 23.771.935 627.224

 DESPESAS DE CAPITAL 97.026 203.533

  INVESTIMENTOS 97.026 203.533

DEFÍCIT ORÇAMENTÁRIO SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 15.291.587 136.569.478

TOTAL DAS RECEITAS 34.364.527.057 31.729.795.315 TOTAL DAS DESPESAS 34.364.527.057 31.729.795.315
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3.1.2.12   Demonstrativo da Subscrição de Ações das Empresas   

Os quadros a seguir demonstram os valores relativos à subscrição das ações das 

empresas dependentes e não dependentes ocorridas no exercício, com a discriminação da funcional 

programática, fonte de recursos, dotação inicial, dotação atual e despesa empenhada. 

As despesas com subscrição de ações totalizaram R$ 3.343.798.681, das quais R$ 

851.692.892, foram destinadas às empresas dependentes e R$ 2.492.105.789, às empresas não 

dependentes. 

Os programas e ações do Orçamento de Investimento das Empresas, aprovado pela Lei 

nº 16.646, de 11 de janeiro de 2018, estão vinculados às correspondentes despesas com subscrição 

de ações e identificados nos documentos de execução orçamentária pelos 4 (quatro) últimos dígitos 

do código da Funcional Programática. 
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I - EMPRESAS DEPENDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04127000118550000 SUBSCRICAO DE ACOES DA EMPLASA TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 10 10 0

18542000118540000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CETESB RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 30 30 0

19572000118520000 SUBSCRICAO DE ACOES DO IPT RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 1.766.631 3.357.631 0

19572000118520000 SUBSCRICAO DE ACOES DO IPT TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 3.000.000 3.000.000 1.575.898

20606000114110000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CODASP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 10 10 0

26783000118560000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CPTM OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 109.000.040 268.380.040 231.103.092

26783000118560000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CPTM OUTRAS FONTES DE RECURSOS 200.000.000 199.584.866 147.163.253

26783000118560000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CPTM REC.OPERAC. DE CREDITO-P/SUPERAVIT FINANCEIR 0 78.825.561 78.825.561

26783000118560000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CPTM RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 309.150.245 309.150.245 41.065.530

26783000118560000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CPTM TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 570.953.710 408.427.797 345.809.646

26784000122650000 SUBSCRICAO ACOES - CIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 20.000.000 6.149.912 6.149.912

TOTAL 1.213.870.676 1.276.876.102 851.692.892

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS DEPENDENTES

Cod. Funcional 

Programática
Nome Projeto Atividade Fonte de Recursos

Dotação

Inicial

Dotação

Atual

Despesa 

Liquidada
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II - EMPRESAS NÃO DEPENDENTES 

 

04122000116015931 SUBSCRICAO DE ACOES DA CPOS TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

04126000116842178 SUBSCRICAO DE ACOES DA PRODESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

16482000116820000 SUBSCRICAO DE ACOES DA CDHU TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 933.000.000 458.555.000 458.555.000

17512000116051602 SUBSCRICAO DE ACOES DA SABESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

23694000114391851 SUBSCRICAO DE ACOES DA COSESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 650 0

23694000119272262 SUBSCRICAO DE ACOES CIA.PAULISTA DE PARCERIAS TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 650 0

23694000122662299 SUBSCRICAO DE ACOES DA AFESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

23694000123005997 SUBSCRICAO ACOES CIA. PAULISTA SECURITIZACAO TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

24662000115651561 SUBSCRICAO DE ACOES DA IMESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

25752000116201618 SUBSCRICAO DE ACOES DA CESP TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

25752000116212263 SUBSCRICAO DE ACOES DA EMAE TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 1.000 1.000 0

26453000116930000 SUBSCRICAO DE ACOES DA EMTU TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 220.000.000 81.695.650 81.695.000

26453000116930000 SUBSCRICAO DE ACOES DA EMTU OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 127.000.000 127.000.000 6.636.136

26453000116950000 SUBSCRICAO DE ACOES DO METRO TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 167.366.000 160.137.402 160.137.394

26453000116950000 SUBSCRICAO DE ACOES DO METRO OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 1.815.999.377 2.254.092.239 1.378.687.267

26453000116950000 SUBSCRICAO DE ACOES DO METRO OUTRAS FONTES DE RECURSOS 300.000.000 275.194.000 275.193.991

26782000116790000 SUBSCRICAO DE ACOES DA DERSA OUTRAS FONTES DE RECURSOS 50.000.000 41.721.134 24.900.000

26782000116790000 SUBSCRICAO DE ACOES DA DERSA TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 140.000.000 106.301.000 106.301.000

TOTAL 3.753.375.377 3.504.705.725 2.492.105.789

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DAS EMPRESAS NÃO DEPENDENTES

Cod. Funcional 

Programática
Nome Projeto Atividade Fonte de Recursos

Dotação

Inicial

Dotação

Atual

Despesa 

Liquidada
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4.   BALANÇO FINANCEIRO 

4A.   CONSOLIDADO 

 

QUADRO PRINCIPAL – COM ESTATAIS DEPENDENTES  

 

 R$ 1      

INGRESSOS Nota Exercício Atual Exercício Anterior 

    
Receita Orçamentária (I) 4A1  
Ordinária  151.874.695.390 147.063.116.021 
Vinculada  91.067.126.778 85.759.380.546 
Recursos Vinculados à Educação 26.927.586.020 25.527.448.988 
Recursos Vinculados à Saúde  5.228.527.775 4.876.754.098 
Recursos Vinculados à Assistência Social 18.813.723 8.922.388 
Recursos Vinculados à Operações de Crédito 3.314.066.068 5.029.784.450 
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos 1.696.778.194 0 
Outras Destinações de Recursos 53.881.354.998 50.316.470.621 

  242.941.822.168 232.822.496.567 
Transferências Financeiras Recebidas (II) 
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13) 5.181.772.514 335.637.062 
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçam. (Anexo 13) 712.055.207 5.261.404.359 

  5.893.827.721 5.597.041.421 
Recebimentos Extraorçamentários (III) 
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 2.616.331.764 3.777.437.930 
Inscrição de Restos a Pagar Processados 14.384.622.999 14.295.342.860 
Variação Extraorçamentária (Anexo 13) 0 0 

  17.000.954.763 18.072.780.790 
Saldo do Exercício Anterior (IV)  
Caixa e Equivalentes de Caixa  29.072.674.540 23.612.061.237 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 9.500.152.185 6.891.627.355 

  38.572.826.724 30.503.688.592 
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)  304.409.431.376 286.996.007.369 

DISPÊNDIOS    
Despesa Orçamentária (VI)    
Ordinária  153.220.888.251 146.456.529.781 
Vinculada  88.816.405.291 85.525.713.910 
Recursos Destinados à Educação 26.723.170.660 25.411.921.258 
Recursos Destinados à Saúde  5.017.432.586 4.908.933.202 
Recursos Destinados à Assistência Social 9.126.926 5.245.542 
Recursos Destinados à Operações de Crédito 3.162.255.458 4.515.700.153 
Recursos Destinados à Alienação de Bens/Ativos 409.315.648 0 
Outras Destinações de Recursos 53.495.104.013 50.683.913.756 

  242.037.293.542 231.982.243.691 
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13) 0 0 
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçam. (Anexo 13) 0 0 

  0 0 
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 2.998.564.435 2.505.557.568 
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 12.627.562.464 13.037.889.126 
Variação Extraorçamentária (Anexo 13) 3.149.189.200 897.490.259 

  18.775.316.100 16.440.936.953 
Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 
Caixa e Equivalentes de Caixa  26.687.860.300 29.072.674.540 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 16.908.961.434 9.500.152.185 

  43.596.821.734 38.572.826.724 
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 304.409.431.376 286.996.007.369 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 
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QUADRO ANEXO – 4A.1 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA – CONSOLIDADO COM ESTATAIS DEPENDENTES 

      R$ 1 

Especificação  Receita Orçamentária  
Deduções da Receita 

Orçamentária 
Saldo 

       

    31/12/2018   

Receita Orçamentária (I)       

Ordinária      151.874.695.390   -      151.874.695.390  

Vinculada        91.067.126.778   -        91.067.126.778  

Recursos Vinculados à Educação                  26.927.586.020   -                 26.927.586.020  

Recursos Vinculados à Saúde                     
5.228.527.775  

 -                    
5.228.527.775  

Recursos Vinculados à Assistência Social                            
18.813.723  

 -                            
18.813.723  

Recursos Vinculados à Operações de 
Crédito 

                    
3.314.066.068  

 -                     
3.314.066.068  

Recursos Vinculados à Alienação de 
Bens/Ativos 

                     
1.696.778.194  

 -                      
1.696.778.194  

Outras Destinações de Recursos                   
53.881.354.998  

 -                  
53.881.354.998  

      242.941.822.168   -      242.941.822.168  

       

    31/12/2017   

Receita Orçamentária (I)       

Ordinária       147.063.116.021   -       147.063.116.021  

Vinculada       85.759.380.546   -       85.759.380.546  

Recursos Vinculados à Educação                  25.527.448.988   -                 25.527.448.988  

Recursos Vinculados à Saúde                     
4.876.754.098  

 -                    
4.876.754.098  

Recursos Vinculados à Assistência Social                            
8.922.388  

 -                            
8.922.388  

Recursos Vinculados à Operações de 
Crédito 

                   
5.029.784.450  

 -                    
5.029.784.450  

Recursos Vinculados à Alienação de 
Bens/Ativos 

                                           
-    

 -                                            
-    

Outras Destinações de Recursos                    
50.316.470.621  

 -                   
50.316.470.621  

     232.822.496.567   -     232.822.496.567  
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4B.   ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

QUADRO PRINCIPAL 

   R$ 1 

INGRESSOS Nota Exercício Atual Exercício Anterior 

Receita Orçamentária (I) 4B1   
Ordinária  111.570.008.484 107.234.393.406 
Vinculada  85.465.966.153 81.252.123.741 
Recursos Vinculados à Educação  26.712.532.904 25.353.147.054 
Recursos Vinculados à Saúde  4.809.448.368 4.541.592.080 
Recursos Vinculados à Assistência Social  18.813.723 8.922.388 
Recursos Vinculados à Operações de Crédito  2.997.535.941 4.664.709.868 
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos  1.524.288.733 0 
Outras Destinações de Recursos  49.403.346.484 46.683.752.351 

  197.035.974.637 188.486.517.147 
Transferências Financeiras Recebidas (II)    
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)  0 0 
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçam. (Anexo 13)  0 0 

  0 0 
Recebimentos Extraorçamentários (III)    
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  1.606.186.114 2.501.998.263 
Inscrição de Restos a Pagar Processados  9.763.193.384 9.746.949.225 
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)  0 2.091.033.228 

  11.369.379.498 14.339.980.716 
Saldo do Exercício Anterior (IV)    
Caixa e Equivalentes de Caixa  21.894.128.337 17.050.126.916 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  5.947.644.826 3.316.031.852 

  27.841.773.163 20.366.158.768 
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)  236.247.127.298 223.192.656.631 

DISPÊNDIOS    
Despesa Orçamentária (VI)    
Ordinária  92.284.443.987 87.338.171.516 
Vinculada  82.680.790.094 79.300.330.065 
Recursos Destinados à Educação  26.151.705.315 24.978.230.451 
Recursos Destinados à Saúde  4.609.079.940 4.580.205.303 
Recursos Destinados à Assistência Social  9.126.926 5.245.542 
Recursos Destinados à Operações de Crédito  2.126.448.483 2.822.018.197 
Recursos Destinados à Alienação de Bens/Ativos  391.633.999 0 
Outras Destinações de Recursos  49.392.795.430 46.914.630.571 

  174.965.234.082 166.638.501.581 
Transferências Financeiras Concedidas (VII)    
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)  6.423.216.949 10.626.346.855 
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçam. (Anexo 13)  8.890.391.349 9.666.816.202 

  15.313.608.297 20.293.163.057 
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)    
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  2.040.998.484 1.344.789.557 
Pagamentos de Restos a Pagar Processados  8.321.313.522 7.074.429.273 
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)  2.805.204.714 0 

  13.167.516.719 8.419.218.831 
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)    
Caixa e Equivalentes de Caixa  19.732.602.505 21.894.128.337 
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  13.068.165.695 5.947.644.826 

  32.800.768.200 27.841.773.163 
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)  236.247.127.298 223.192.656.631 
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QUADRO ANEXO – 4B.1 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

      R$ 1 

Especificação  Receita Orçamentária  
Deduções da Receita 

Orçamentária 
Saldo 

       
    31/12/2018   

Receita Orçamentária (I)       
Ordinária       111.570.008.484   -       111.570.008.484  
Vinculada       85.465.966.153   -       85.465.966.153  

Recursos Vinculados à Educação  
                 26.712.532.904   -                  

26.712.532.904  

Recursos Vinculados à Saúde  
                   4.809.448.368   -                    

4.809.448.368  
Recursos Vinculados à Assistência 
Social 

                           
18.813.723  

 -                            
18.813.723  

Recursos Vinculados à Operações 
de Crédito 

                    2.997.535.941   -                     
2.997.535.941  

Recursos Vinculados à Alienação de 
Bens/Ativos 

                    1.524.288.733   -                     
1.524.288.733  

Outras Destinações de Recursos  
                49.403.346.484   -                 

49.403.346.484  

     197.035.974.637   -     197.035.974.637  
       
    31/12/2017   

Receita Orçamentária (I)       
Ordinária     107.234.393.406   -     107.234.393.406  
Vinculada         81.252.123.741   -         81.252.123.741  

Recursos Vinculados à Educação  
                 25.353.147.054   -                  

25.353.147.054  

Recursos Vinculados à Saúde  
                    4.541.592.080   -                     

4.541.592.080  
Recursos Vinculados à Assistência 
Social 

                           8.922.388   -                            
8.922.388  

Recursos Vinculados à Operações 
de Crédito 

                   4.664.709.868   -                    
4.664.709.868  

Recursos Vinculados à Alienação de 
Bens/Ativos 

                                           -     -                                            
-    

Outras Destinações de Recursos  
                 46.683.752.351   -                  

46.683.752.351  

       188.486.517.147   -       188.486.517.147  

 

 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

GILBERTO SOUZA MATOS 

Contador Geral do Estado 

CRC nº 1SP 190.721/0-8 



Balanço Geral                                                                                               Contas do Exercício de 2018 

145 
  

4C.   ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 

QUADRO PRINCIPAL 

   R$ 1 

INGRESSOS Nota Exercício Atual Exercício Anterior 

Receita Orçamentária (I) 4C1   

Ordinária  40.304.686.906 39.828.722.615 

Vinculada  5.601.160.624 4.507.256.805 

Recursos Vinculados à Educação  215.053.116 174.301.934 

Recursos Vinculados à Saúde  419.079.407 335.162.018 

Recursos Vinculados à Operações de Crédito  316.530.127 365.074.583 

Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos  172.489.461 0 

Outras Destinações de Recursos  4.478.008.513 3.632.718.270 

  45.905.847.531 44.335.979.420 

Transferências Financeiras Recebidas (II)    

Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)  11.604.989.463 10.961.983.917 

Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçam. (Anexo 13)  9.602.446.555 14.928.220.561 

  21.207.436.018 25.890.204.477 

Recebimentos Extraorçamentários (III)    

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  1.010.145.650 1.275.439.668 

Inscrição de Restos a Pagar Processados  4.621.429.615 4.548.393.634 

Variação Extraorçamentária (Anexo 13)  0 0 

  5.631.575.265 5.823.833.302 

Saldo do Exercício Anterior (IV)    

Caixa e Equivalentes de Caixa  7.178.546.203 6.561.934.321 

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  3.552.507.359 3.575.595.503 

  10.731.053.562 10.137.529.824 

TOTAL (V) = (I+II+III+IV)  83.475.912.375 86.187.547.023 

DISPÊNDIOS    

Despesa Orçamentária (VI)    

Ordinária  60.936.444.264 59.118.358.265 

Vinculada  6.135.615.197 6.225.383.846 

Recursos Destinados à Educação  571.465.345 433.690.807 

Recursos Destinados à Saúde  408.352.645 328.727.899 

Recursos Destinados à Operações de Crédito  1.035.806.974 1.693.681.955 

Recursos Destinados à Alienação de Bens/Ativos  17.681.650 0 

Outras Destinações de Recursos  4.102.308.582 3.769.283.185 

  67.072.059.461 65.343.742.111 

Transferências Financeiras Concedidas (VII)    

Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária (Anexo 13)  0 0 

Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçam. (Anexo 13)  0 0 

  0 0 

Pagamentos Extraorçamentários (VIII)    

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  957.565.951 1.160.768.011 

Pagamentos de Restos a Pagar Processados  4.306.248.943 5.963.459.853 

Variação Extraorçamentária (Anexo 13)  343.984.487 2.988.523.487 

  5.607.799.381 10.112.751.350 

Saldo para o Exercício Seguinte (IX)    

Caixa e Equivalentes de Caixa  6.955.257.794 7.178.546.203 

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  3.840.795.739 3.552.507.359 

  10.796.053.534 10.731.053.562 

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)  83.475.912.375 86.187.547.023 
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QUADRO ANEXO – 4C.1 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

      R$ 1 

Especificação  Receita Orçamentária  
Deduções da Receita 

Orçamentária 
Saldo 

       
    31/12/2018   

Receita Orçamentária (I)       
Ordinária       40.304.686.906   -       40.304.686.906  
Vinculada          5.601.160.624   -          5.601.160.624  
Recursos Vinculados à Educação                           

215.053.116  
 -                          

215.053.116  
Recursos Vinculados à Saúde                         

419.079.407  
 -                        

419.079.407  
Recursos Vinculados à Operações de 
Crédito 

                        
316.530.127  

 -                         
316.530.127  

Recursos Vinculados à Alienação de 
Bens/Ativos 

                        
172.489.461  

 -                         
172.489.461  

Outras Destinações de Recursos                      
4.478.008.513  

 -                     
4.478.008.513  

       45.905.847.531   -       45.905.847.531  
       
    31/12/2017   

Receita Orçamentária (I)       
Ordinária       39.828.722.615   -       39.828.722.615  
Vinculada         4.507.256.805   -         4.507.256.805  
Recursos Vinculados à Educação                          

174.301.934  
 -                         

174.301.934  
Recursos Vinculados à Saúde                          

335.162.018  
 -                         

335.162.018  
Recursos Vinculados à Operações de 
Crédito 

                      
365.074.583  

 -                       
365.074.583  

Recursos Vinculados à Alienação de 
Bens/Ativos 

                                           
-    

 -                                            
-    

Outras Destinações de Recursos                      
3.632.718.270  

 -                     
3.632.718.270  

       44.335.979.420   -       44.335.979.420  
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4.1   NOTAS EXPLICATIVAS 

4.1.1   Apresentação 

O Balanço Financeiro, correspondente ao Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, está 

demonstrado em sua forma legal nos anexos deste trabalho. O Balanço Financeiro evidencia as 

receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 

conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do 

exercício seguinte. 

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas 

Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e 

Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do 

exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna 

dos dispêndios. 

O Estado de São Paulo vem realizando esforços no processo de convergência às 

novas práticas contábeis aplicáveis ao setor público, tendo como referência principal o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e as Instruções de Procedimentos Contábeis - 

IPCs, ambos emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

4.1.2   Análise 

Para evitar a dupla contagem, o Balanço Financeiro está apresentado em seus 

resultados líquidos das transações entre as Administrações Direta e Indireta no que se refere às 

Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas bem como nos Pagamentos e Recebimentos 

Extraorçamentários.  

Com o objetivo de facilitar o entendimento de tal demonstrativo, foram elaborados 

quadros auxiliares para as datas de 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, que serão 

demonstrados a seguir. 

4.1.2.1   Quadro Balanço Financeiro Resumido 

Este quadro representa um demonstrativo de fluxo financeiro de entradas, saídas e 

saldos do Consolidado, da Administração Direta e Indireta. Nele estão apresentadas as operações 

orçamentárias, transferências financeiras recebidas e concedidas, operações extraorçamentárias e 

saldos em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. 

As receitas orçamentárias são aquelas constantes do orçamento e caracterizadas 

pelo artigo 11 da Lei 4.320/64 como Receitas Correntes e Receitas de Capital.  

A Execução Orçamentária é a utilização dos créditos consignados no Orçamento 

Geral do Estado e nos créditos adicionais visando à realização das ações atribuídas às unidades 

orçamentárias.  

O coeficiente Receitas Orçamentárias/Despesas Orçamentárias de 2018 foi de 

1,0037 indicando que houve um superavit orçamentário na execução da movimentação financeira. 
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Este superávit foi da ordem de R$ 904.528.625. Em 2017 o coeficiente foi de 1,0036, um valor 

próximo e também superavitário, demonstrando uma sutil melhora financeira em 2018. 

O coeficiente de Recebimentos Extraorçamentários/Pagamentos Extraorçamentários 

de 2018  foi de 0,9055, indicando um déficit de R$ 1.774.361.337. Já o mesmo coeficiente para 2017 

foi de 1,0993 e indicou um superávit  de R$ 1.631.843.837. Essa diferença de 2017 para 2018 foi 

ocasionada principalmente por uma redução na inscrição de restos a pagar não processados no valor 

total de R$ 1.161.106.167 e por uma elevação na variação extraorçamentária de R$ 2.251.698.941, 

em dispêndios, sendo possível verificar esses números no quadro principal consolidado.  

 

BALANÇO FINANCEIRO RESUMIDO 

   
R$ 1 

    31/12/2018   

   CONSOLIDADO   DIRETA  INDIRETA 

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                  38.572.826.724                  27.841.773.163                  10.731.053.562  
(+) Receita Orçamentária                242.941.822.168                197.035.974.637                  45.905.847.531  
(+) Transferências Financeiras Recebidas                      5.893.827.721                                      -                    21.207.436.018  
(+) Recebimentos Extraorçamentários                  17.000.954.763                  11.369.379.498                    5.631.575.265  
(-) Despesa Orçamentária             (242.037.293.542)             (174.965.234.082)               (67.072.059.461) 
(-) Transferências Financeiras Concedidas                                      -    (15.313.608.297)                                      -    
(-) Pagamentos Extraorçamentários  (18.775.316.100) (13.167.516.719)                 (5.607.799.381) 

SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE                 43.596.821.734                  32.800.768.200                  10.796.053.534  
  

  
  

    31/12/2017   

   CONSOLIDADO   DIRETA   INDIRETA  

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                  30.503.688.592                  20.366.158.768                  10.137.529.824  
(+) Receita Orçamentária                232.822.496.567                188.486.517.147                  44.335.979.420  
(+) Transferências Financeiras Recebidas                     5.597.041.420                                       -                    25.890.204.477  
(+) Recebimentos Extraorçamentários                  18.072.780.790                  14.339.980.716                    5.823.833.302  
(-) Despesa Orçamentária             (231.982.243.692)             (166.638.501.581)               (65.343.742.111) 
(-) Transferências Financeiras Concedidas                                      -                  (20.293.163.057)                                      -    
(-) Pagamentos Extraorçamentários                (16.440.936.953)                 (8.419.218.831)               (10.112.751.350) 

SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE                 38.572.826.724                  27.841.773.163                  10.731.053.562  

 

Adicionalmente, com o objetivo de melhorar o entendimento do Balanço Financeiro 

Consolidado do Estado, foi elaborado um quadro demonstrativo da movimentação de recursos,  

contendo os ingressos e dispêndios  das operações orçamentárias, transferências financeiras, 

operações extraorçamentárias e saldo das disponibilidades. 

O coeficiente Ingressos/Dispêndios de 2018 foi de 1,0192 indicando um superávit 

decorrente da execução da movimentação financeira da ordem de R$  5.023.995.009, valor este 

menor que em 2017, quando o mesmo coeficiente foi de 1,0325 e o superávit de R$  8.069.138.132. 

Isso se deu especialmente pela redução dos ingressos extraorçamentários e aumento dos dispêndios 

extraorçamentários de 2018 em relação a 2017. Apesar dessa pequena redução no coeficiente, 

somado ao saldo do exercício anterior, houve um aumento no saldo financeiro para o exercício 

seguinte, sendo este no valor de R$   43.596.821.734 (superior em 13,02%).  
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS 

  
R$ 1 

  31/12/2018 

  INGRESSOS DISPÊNDIOS 

Orçamentários                   242.941.822.168                   (242.037.293.542) 

Transferências Financeiras                        5.893.827.721                                           -    

Extraorçamentários                     17.000.954.763                     (18.775.316.100) 

SUBTOTAL                    265.836.604.652                   (260.812.609.642) 

Saldo do Exercício Anterior                     38.572.826.724                                            -    

Saldo para o Exercício Seguinte                                           -                       (43.596.821.734) 

TOTAL GERAL                    304.409.431.376                   (304.409.431.376) 

  
 

  

  31/12/2017 

  INGRESSOS DISPÊNDIOS 

Orçamentários                   232.822.496.567                   (231.982.243.692) 

Transferências Financeiras                       5.597.041.420                                            -    

Extraorçamentários                     18.072.780.790                     (16.440.936.953) 

SUBTOTAL                   256.492.318.777                   (248.423.180.645) 

Saldo do Exercício Anterior                     30.503.688.592   -  

Saldo para o Exercício Seguinte                                           -                       (38.572.826.724) 

TOTAL GERAL                   286.996.007.369                   (286.996.007.369) 

 

4.1.2.2   Receitas e Despesas Orçamentárias 

O quadro a seguir apresenta os valores por destinação dos recursos financeiros (ordinária ou 

vinculada), referentes às receitas e despesas orçamentárias, permitindo evidenciar suas origens e 

aplicações segundo suas vinculações legais. 

Para melhor esclarecimento, conceituam-se:  

a) Destinação Ordinária – processo de alocação livre de fonte parcial ou totalmente não 

vinculada à aplicação de recursos para atender às finalidades gerais do ente; 

 

b) Destinação Vinculada – processo de vinculação de fonte na aplicação de recursos em 

atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação vigente. 

RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

 
        R$ 1 

 
31/12/2018 

 
31/12/2017 

  
Receita 

Orçamentária 

Despesa 

Orçamentária  

Receita 

Orçamentária 

Despesa 

Orçamentária 

Ordinária 151.874.695.390  153.220.888.251  
 

147.063.116.021  146.456.529.781  

Vinculada 91.067.126.778       88.816.405.291  
 

     85.759.380.546       85.525.713.910  

Total   242.941.822.168     242.037.293.542  
 

   232.822.496.567  231.982.243.691  
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Observação: nos quadros anexos às demonstrações principais do Balanço Financeiro 

(quadros 4A1,4B1 e 4C1) estão detalhadas as vinculações legais na aplicação dos recursos.  

4.1.2.3   Comparativo do Resultado Financeiro 

O resultado financeiro consiste na diferença entre os ingressos e os dispêndios, assunto 

tratado no item 4.1.2.1. Conforme apresentado no cálculo a seguir, verifica-se a existência de 

superávit financeiro no exercício de 2018 de R$ 5.023.995.009. Esse resultado é confirmado quando 

se calcula a diferença entre as disponibilidades do exercício de 2018 e a constante no balanço em 

31/12/2017, conforme apurado na tabela a seguir: 

QUADRO COMPARATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO 

   R$1 

Discriminação 31/12/2018  31/12/2017 

Receita Orçamentária 904.528.625  840.252.875 

Resultado Transferências Financeiras  5.893.827.721  5.597.041.420 

Resultado Extraorçamentário (1.774.361.337)  1.631.843.837 

(=) Resultado Financeiro 5.023.995.009  8.069.138.133 

(+) Disponível Exercício Atual 43.596.821.734  38.572.826.724 

(-) Disponível Exercício Anterior (38.572.826.724)  (30.503.688.592) 

(=) Resultado Financeiro 5.023.995.010  8.069.138.133 

 

 

4.1.2.4 Demonstrativo da Evolução dos Saldos Disponíveis 

 

No período de 2016 a 2018, o comportamento do Disponível, considerando-se o 

último dia de cada exercício financeiro, apresentou-se conforme o quadro a seguir. 

 

 

    R$ 1 

Ano Evolução do Disponível % Sobre Ano Anterior 

2018 43.596.821.734 13,02% 

2017 38.572.826.724 26,45% 

2016 30.503.688.592 - 
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4.1.2.5 Execução Orçamentária dos Restos a Pagar 

 

A partir das informações obtidas no Balanço Orçamentário e no Balanço Financeiro, 

demonstra-se, no quadro a seguir, a composição final dos restos a pagar ao final dos exercícios de 

2018 e de 2017, considerando, inclusive, aqueles que foram inscritos no exercício: 

 

 

 

 

R$ 1 

 31/12/2018 31/12/2017 

Saldo Inicial do Exercício 19.095.040.292 17.743.648.724 

(+)Ajuste de Saldo Inicial 0 0 

(-) Pagamentos no Exercício (15.626.126.899) (15.543.446.694) 

(-) Cancelamentos no Exercício (2.332.199.168) (1.177.942.528) 

Saldo Final do Exercício 1.136.714.225 1.022.259.502 

(+) Inscrição no Exercício 17.000.954.763 18.072.780.790 

Saldo para o Exercício Seguinte 18.137.668.987 19.095.040.292 

 

 

4.1.2.6 Outras Movimentações Extraorçamentárias 

A linha dos valores pertencentes aos campos “Outros Recebimentos 

Extraorçamentários” e “Outros Pagamentos Extraorçamentários”, constantes no Balanço Financeiro, 

contemplam situações não previstas no mapeamento da IPC 06 - Metodologia para Elaboração do 

Balanço Financeiro, cabendo a cada ente especificar as contas contábeis utilizadas. 

O quadro a seguir (Anexo 13) apresenta as contas contábeis utilizadas pelo Governo 

do Estado de São Paulo que compõem a linha Variação Extraorçamentária do quadro principal do 

Balanço Financeiro. Seus valores estão apresentados pelos resultados líquidos das transações:  

 

 

                       R$ 1 

  31/12/2018 31/12/2017 

Transferências Financeiras Recebidas 5.893.827.721 5.597.041.420 

(-) Variação Extraorçamentária    (3.149.189.200) (897.490.259) 

Saldo Líquido dos Desembolsos (Anexo 13) 2.744.638.521 4.699.551.161 
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BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  CONSOLIDADO 

     R$ 1 

  31/12/2018   31/12/2017 

ESPECIFICAÇÃO INGRESSOS DISPÊNDIOS  INGRESSOS DISPÊNDIOS 

Transferências Financeiras Recebidas 892.878.142.56
7 

0  818.814.163.284 0 

Transferências Recebidas para a Execução 
Orçamentária 

35.932.684.600 0  33.522.514.831 0 

Transferências Recebidas Independentes de Execução 
Orçamentária 

856.945.457.96
7 

0  785.291.648.453 0 

Transferências Financeiras Concedidas 0 886.984.314.846  335.637.062 813.552.758.926 
Transferências Concedidas para a Execução 
Orçamentária 

0 30.750.912.086  335.637.062 33.522.514.831 

Transferências Concedida Independentes de Execução 
Orçamentária 

0 856.233.402.760  0 780.030.244.095 

Variação Extraorçamentária 13.569.335.451 16.718.524.652  12.857.877.407 13.755.367.666 
1121 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 4.420.869 12.752.508  0 484.354 
1122 - CLIENTES 0 559.923.150  30.832.089 278.436.889 
1124 - EMPRESTIMOS E FINANCIAM. CONCEDIDOS 0 0  0 0 
1129 - (-) AJ. DE PERDAS DE CRED. A CURTO PRAZO 0 0  7.097.378 0 
1131 – ADIANTAM. CONC. A PESSOAL E A TERC. 8.816.076 3.200.586  1.117.790 14.900.188 
1132 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 7.757.822 33.122  0 806.449 
1138 - OUTROS CRED. A RECEB. E VALORES A C.P. 887.538.962 396.025.691  179.933.428 533.436.870 
1139 - (-) AJ PERDAS DE DEMAIS CRED. E VL A CP 0 764.555.056  0 0 
1157 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.487 0  7.863.437 0 
1191 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 357.055 0  0 68.716 
1195 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 0 0    
1197 - BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR 0 2.696  0 1.039 
1198 - DEMAIS VPD A APROPRIAR 129.910.442 401.234.403  6.034.038 290.550.017 
1211 - CREDITOS A LONGO PRAZO 2.418.508 0  22.875.974 0 
1212 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A L. PRAZO 17.330.024 43.217.238  321.364.189 356.253.693 
1213 - INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A LP 0 0  0 0 
2111 - PESSOAL A PAGAR 60.225.393 1.150.094.746  2.920.947.959 135.176.352 
2112 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 4.138.402 18.346.269  21.639.132 39.634.534 
2114 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 67.515.501 15.125.872  3.083.470 160.461.260 
2131 – FORNEC. E CONTAS A PG NACIONAIS A CP 0 101.692.548  347.665.608 0 
2141 – OBRIG.  FISCAIS A CURTO PRAZO C/ A UNIAO 670.710 994.239  84.591.061 0 
2143 – OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO C/ OS MU.S 0 1.619.935  9.218.584 0 
2151 – OBRIG. DE REPARTICAO A OUTROS ENTES 8.711.356 184.132.890  9.848.105 646.754 
2179 - OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO 2.425.346 155.849.469  82.820.550 0 
2181 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 269.828.551 2.249.618.280  9.604.718 975.279.746 
2188 - VALORES RESTITUIVEIS 740.501.345 2.642.162.049  3.599.874.846 396.046.410 
2189 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 2.445.584.953 3.046.427.186  19.231.724 0 
2243 – OBRIG. FISCAIS A LONGO PRAZO C/ OS MUN 0 4.435.155  2.268.018.453 1.770.422.549 
2288 - VALORES RESTITUIVEIS 302.561 0  0 0 
2372 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS 2.175.106.238 0  0 4.745.300.555 
2391 - (-) ACOES EM TESOURARIA 0 0  133 0 
3439 - OUTRAS VARIACOES MONET E CAMBIAIS 0 18.988.445  0 24.238.716 
3523 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0 7.524.242    
3979 - VPD DE OUTRAS PROVISOES 0 226.627.002  0 379.092.334 
3999 - VPD DEC.DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0 4.713.941.871  0 3.654.130.242 
4432 - VAR MONS E CAMB DE EMP.EXT CONC. 78.678 0  170.945 0 
4491 - OTS VARIACOES PATRIM. AUMENTATVS - FIN. 3.414.784.581 0  134.859.301 0 
4641 - GANHOS COM DESINCORP DE PASSIVOS 237.633.938 0  203.614.603 0 
4972 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS 23.712.197 0  51.653.293 0 
4999 - VPA DEC.DE FATOS GERA DIVERSOS 3.059.564.457 0  2.513.916.600 0 
SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13 2.744.638.521   4.699.551.161 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 
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5.   BALANÇO PATRIMONIAL 

5.A   CONSOLIDADO 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
BALANÇO PATRIMONIAL

 

 

    R$ 1 

 Nota 31/12/2018  31/12/2017 

ATIVO     

Ativo Circulante     

Caixa e Equivalentes de Caixa 5.1.2 26.687.860.300  29.072.674.540 

Créditos a Receber de Curto Prazo 5.1.3 46.042.816.121  40.089.440.991 

Investimentos e Aplicações Temporárias 5.1.4 173.573.385  173.982.399 

Estoques 5.1.5 2.926.442.542  2.554.262.899 

Outros Ativos  1.077.564.426  803.675.333 

Total do Ativo Circulante  76.908.256.773  72.694.036.162 

Ativo Não Circulante     

Realizável a Longo Prazo  182.850.210.181  172.866.549.042 

   Créditos a Receber de Longo Prazo 5.1.3 182.294.238.583  172.224.593.964 

   Investimentos Temporários 5.1.4 555.971.599  641.955.078 

Investimentos de Longo Prazo 5.1.6 63.014.413.951  59.627.079.611 

Imobilizado 5.1.7 147.767.328.216  144.886.762.587 

Intangível 5.1.8 254.763.738  243.792.282 

Total do Ativo Não Circulante  393.886.716.087  377.624.183.522 

TOTAL DO ATIVO  470.794.972.860  450.318.219.683 

     

     

 Nota 31/12/2018  31/12/2017 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     

Passivo Circulante     

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 5.1.9 10.516.101.207  10.504.563.121 

Empréstimos e Financiamentos 5.1.10 16.907.123.110  19.171.454.794 

Fornecedores e Contas a Pagar 5.1.11 7.167.467.684  7.851.095.437 

Obrigações Fiscais 5.1.12 115.205.025  117.323.192 

Obrigações de Repartições a Outros Entes           46.340.732     221.762.267 

Provisões 5.1.13 5.467.791.270  5.319.299.395 

Demais Obrigações 5.1.14 12.314.881.421  12.324.605.376 

Total do Passivo Circulante  52.534.910.448  55.510.103.582 

Passivo Não Circulante     

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 5.1.9 1.219.141.708  1.260.612.873 

Empréstimos e Financiamentos 5.1.10 270.777.086.847  251.574.977.303 

Fornecedores e Contas a Pagar 5.1.11 22.065.329.449  23.390.748.165 

Obrigações Fiscais 5.1.12 99.660.491  104.138.208 

Provisões 5.1.13 842.913.345.289  736.153.806.873 

Demais Obrigações 5.1.14 8.034.256.395  10.515.908.297 

Total do Passivo Não Circulante  1.145.108.820.179  1.023.000.191.719 

Patrimônio Líquido     

Patrimônio Social e Capital Social  70.592.159.220  23.815.270.124 

Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital  2.250.165.672  1.365.579.166 

Reservas de Capital  110.584.985  110.584.985 

Ajustes de Avaliação Patrimonial  2.822.705.210  2.790.525.253 

Reservas de Lucros  263.670  263.670 

Demais Reservas  820.104.058  820.104.058 

Resultados Acumulados  (803.444.740.716)  (657.094.403.007) 

(-) Ações / Cotas em Tesouraria  133  133 

Total do Patrimônio Líquido  (726.848.757.768)  (628.192.075.618) 

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO           470.794.972.860      450.318.219.683 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 25 DE ABRIL DE 2019 
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     R$ 1 

 
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 

 
      

   31/12/2018  31/12/2017 

ATIVO (I)      

Ativo Financeiro   41.225.201.378  41.257.910.949 

Ativo Permanente   439.194.901.173  418.685.438.425 

Total do Ativo   480.420.102.550  459.943.349.374 

      

PASSIVO (II)      

Passivo Financeiro   27.376.541.303  29.783.975.470 

Passivo Permanente   1.173.088.292.050  1.052.664.544.903 

Total do Passivo   1.200.464.833.352  1.082.448.520.373 

      

Saldo Patrimonial (I- II)   (720.044.730.802)  (622.505.170.999) 

      
     R$ 1 

 
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64 

 

  

   31/12/2018  31/12/2017 

Atos Potenciais Ativos      
Garantias e Contragarantias Recebidas   -   - 
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres  23.831.922.811  18.216.274.658 
Direitos Contratuais   4.180.892.829  4.188.454.609 
Outros Atos Potenciais Ativos  3.108.963.161  3.108.312.443 

Total dos Atos Potenciais Ativos  31.121.778.802  25.513.041.710 
      
Atos Potenciais Passivos     
Garantias e Contragarantias Concedidas  7.189.931.785  5.944.306.456 
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres  1.750.000  1.750.000 
Obrigações contratuais   482.014.679.930  469.441.139.287 

Total dos Atos Potenciais Passivos  489.206.361.715  475.387.195.743 

      
     R$ 1 

 
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 

 

  

   31/12/2018  31/12/2017 

Ordinária   2.044.683.580  1.974.604.365 
Vinculada   11.803.976.495  9.499.331.114 
   Educação   2.196.335.449  949.197.034 
   Saúde   275.866.720  (5.689.953) 
   Assistência Social   57.698.353  51.250.679 
   Operações de Crédito   1.649.182.320  1.498.170.403 
   Alienação de Bens/Ativos  1.169.068.194  74.448.435 
   Outras Destinações/Vinculações de Recursos  6.455.825.460  6.931.954.516 

Total das Fontes de Recursos  13.848.660.075  11.473.935.479 

 
CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 25 DE ABRIL DE 2019 
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5.B    ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
   R$ 1 

 31/12/2018  31/12/2017 

ATIVO    
Ativo Circulante    
Caixa e Equivalentes de Caixa 19.732.602.505  21.894.128.337 
Créditos a Receber de Curto Prazo 38.799.276.265  33.557.922.473 
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo -  409.014 
Estoques 2.353.265.602  1.851.817.063 
Outros Ativos 1.035.061.456  781.308.765 

Total do Ativo Circulante 61.920.205.828  58.085.585.651 
    

Ativo Não Circulante    
Realizável a Longo Prazo 176.673.330.214  166.612.266.717 
Créditos a Longo Prazo 176.289.939.628  166.228.876.131 
Investimentos Temporários a Longo Prazo 383.390.586  383.390.586 
Investimentos de Longo Prazo 62.208.439.872  58.801.405.504 
Imobilizado 72.683.394.584  71.124.907.130 
Intangível 168.609.797  158.163.648 

Total do Ativo Não Circulante 311.733.774.468  296.696.742.999 
    

TOTAL DO ATIVO 373.653.980.295  354.782.328.650 
    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
Passivo Circulante    
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 
Pagar a Curto Prazo 

6.392.510.135  6.655.671.630 

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 16.731.449.164  19.019.363.449 
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 5.396.089.362  5.823.234.315 
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 98.485.608  98.484.370 
Obrigações de Repartições a Outros Entes 46.340.732  221.762.267 
Provisões a Curto Prazo 5.107.108.950  4.766.248.783 
Demais Obrigações a Curto Prazo 6.639.377.153  7.598.529.142 

Total do Passivo Circulante 40.411.361.104  44.183.293.955 
    

Passivo Não Circulante    
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 
Pagar a Longo Prazo 

644.601.304  617.575.472 

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 270.023.897.842  250.711.116.854 
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 16.363.631.681  17.343.955.696 
Provisões a Longo Prazo 841.090.256.003  734.224.618.378 
Demais Obrigações a Longo Prazo 6.200.913.549  9.407.542.978 

Total do Passivo Não Circulante 1.134.323.300.380  1.012.304.809.377 
    

Patrimônio Líquido    
Patrimônio Social e Capital Social 37.319.304.802  (11.120.656.265) 
Resultados Acumulados (838.399.985.991)  (690.585.118.418) 

Total do Patrimônio Líquido (801.080.681.189)  (701.705.774.683) 

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO   373.653.980.295    354.782.328.650 
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   R$ 1 

 
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 

    

 31/12/2018  31/12/2017 

ATIVO (I)    

Ativo Financeiro 26.568.102.866  27.961.065.379 

Ativo Permanente 347.085.877.429  326.821.263.272 

Total do Ativo 373.653.980.295  354.782.328.650 

    

PASSIVO (II)    

Passivo Financeiro 14.637.594.147  17.673.933.662 

Passivo Permanente 1.161.887.535.408  1.041.545.075.740 

Total do Passivo 1.176.525.129.555  1.059.219.009.402 

    

Saldo Patrimonial (I- II) (802.871.149.259)  (704.436.680.752) 

    
 

   

   R$ 1 

 
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64 

 

  

 31/12/2018  31/12/2017 

Atos Potenciais Ativos    

Garantias e Contragarantias Recebidas -  - 

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 22.521.015.708  17.374.575.621 

Direitos Contratuais 711.253.931  983.906.740 

Outros Atos Potenciais Ativos 494.398  504.351 

Total dos Atos Potenciais Ativos 23.232.764.037  18.358.986.712 

    

Atos Potenciais Passivos    

Garantias e Contragarantias concedidas 7.069.219.229  5.865.754.100 

Obrigações Contratuais 474.352.038.849  461.837.423.657 

Total dos Atos Potenciais Passivos 481.421.258.078  467.703.177.757 
 

   

   R$ 1 

 
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 

 

   

 31/12/2018  31/12/2017 

Ordinária 1.569.394.200  2.522.905.087 

Vinculada 10.361.114.519  7.764.226.629 

   Educação 1.858.359.035  427.451.568 

   Saúde 265.537.158  (59.261.252) 

   Assistência Social 57.698.353  51.250.679 

   Operações de Crédito 536.871.677  505.946.966 

   Alienação de Bens/Ativos 1.137.690.930  74.448.435 

   Outras Destinações/Vinculações de Recursos 6.504.957.367  6.764.390.233 

Total das Fontes de Recursos 11.930.508.720  10.287.131.716 
 

 CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 25 DE ABRIL DE 2019  
 

GILBERTO SOUZA MATOS 
Contador Geral da Fazenda Estadual 

CRC nº 1SP 190.721/0-8
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5.C   ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  

   R$ 1 

 31/12/2018  31/12/2017 

ATIVO    

Ativo Circulante    

Caixa e Equivalentes de Caixa 6.955.257.794  7.178.546.203 

Créditos a Receber de Curto Prazo 7.243.539.856  6.531.518.519 

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 173.573.385  173.573.385 

Estoques 573.176.941  702.445.836 

Outros Ativos 42.502.970  22.366.568 

Total do Ativo Circulante 14.988.050.945  14.608.450.511 

    

Ativo Não Circulante    

Realizável a Longo Prazo 6.176.879.967  6.254.282.325 

Créditos a Longo Prazo 6.004.298.954  5.995.717.833 

Investimentos Temporários a Longo Prazo 172.581.013  258.564.492 

Investimentos de Longo Prazo 805.974.079  825.674.107 

Imobilizado 75.083.933.632  73.761.855.457 

Intangível 86.153.942  85.628.634 

Total do Ativo Não Circulante 82.152.941.619  80.927.440.523 

    

TOTAL DO ATIVO 97.140.992.564  95.535.891.033 
    

    
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO    

Passivo Circulante    

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e  
       Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 

4.123.591.072  3.848.891.492 

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 175.673.945  152.091.346 

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.771.378.321  1.965.846.312 

Obrigações Fiscais a Curto Prazo 16.719.418  18.838.822 

Provisões a Curto Prazo 360.682.320  553.050.612 

Demais Obrigações a Curto Prazo 5.675.504.268  4.788.091.043 

Total do Passivo Circulante 12.123.549.344  11.326.809.627 

    

Passivo Não Circulante    

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e  
     Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 

574.540.405  643.037.402 

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 753.189.005  863.860.449 

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 5.701.697.767  6.046.792.469 

Obrigações Fiscais a Longo Prazo 99.660.491  104.138.208 

Provisões a Longo Prazo 1.823.089.286  1.929.188.496 

Demais Obrigações a Longo Prazo 1.833.342.846  1.108.365.319 

Total do Passivo Não Circulante 10.785.519.800  10.695.382.342 

    

Patrimônio Líquido    

Patrimônio Social e Capital Social 33.272.854.418  34.935.926.388 

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 2.250.165.672  1.365.579.166 

Reservas de Capital 110.584.985  110.584.985 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 2.822.705.210  2.790.525.253 

Reservas de Lucros 263.670  263.670 

Demais Reservas 820.104.058  820.104.058 

Resultados Acumulados 34.955.245.275  33.490.715.411 

(-) Ações / Cotas em Tesouraria 133  133 

Total do Patrimônio Líquido 74.231.923.421  73.513.699.065 

    

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 97.140.992.564  95.535.891.033 
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     R$ 1 

 
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 

 
      

 31/12/2018    31/12/2017 

ATIVO (I)      

Ativo Financeiro 14.657.098.511    13.296.845.570 

Ativo Permanente 92.109.023.743    91.864.175.153 

Total do Ativo 106.766.122.255    105.161.020.724 

      

PASSIVO (II)      

Passivo Financeiro 12.738.947.156    12.110.041.808 

Passivo Permanente 11.200.756.642    11.119.469.163 

Total do Passivo 23.939.703.798    23.229.510.971 

      

Saldo Patrimonial (I- II) 82.826.418.457    81.931.509.753 

      

      

     R$ 1 

 
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64 

 

    

 31/12/2018    31/12/2017 

Atos Potenciais Ativos      

Garantias e Contra garantias recebidas  -     - 

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 1.310.907.103    841.699.037 

Direitos Contratuais 3.469.638.898    3.204.547.869 

Outros atos potenciais ativos 3.108.468.763    3.107.808.092 

Total dos Atos Potenciais Ativos 7.889.014.764    7.154.054.997 

      

Atos Potenciais Passivos      

Garantias e Contra garantias concedidas 120.712.556    78.552.357 

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 1.750.000    1.750.000 

Obrigações contratuais 7.662.641.081    7.603.715.630 

Outros atos potenciais passivos  -     - 

Total dos Atos Potenciais Passivos 7.785.103.637    7.684.017.986 

      

     R$ 1 

 
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 

 

     

 31/12/2018    31/12/2017 

Ordinária 475.289.380    (548.300.722) 

Vinculada 1.442.861.976    1.735.104.484 

   Educação 337.976.414    521.745.466 

   Saúde 10.329.563    53.571.299 

   Assistência Social  -     - 

   Operações de Crédito 1.112.310.643    992.223.437 

   Alienação de Bens/Ativos 31.377.264     - 

   Outras Destinações/Vinculações de Recursos (49.131.907)    167.564.283 

Total das Fontes de Recursos 1.918.151.355    1.186.803.762 

 
CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 25 DE ABRIL DE 2019
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5.1   NOTAS EXPLICATIVAS 

5.1.1   Apresentação 

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e 

quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do 

patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação 

(natureza de informação de controle). 

Como apresentado na nota 1 - Apresentação do Balanço Geral, o Estado de São Paulo vem 

evoluindo no processo de convergência às novas práticas contábeis aplicáveis ao setor público, tendo como 

referência principal o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 7ª edição e as 

Instruções de Procedimentos Contábeis – IPCs, ambos emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional – 

STN.  

As principais práticas contábeis utilizadas para o reconhecimento e mensuração de ativos e 

passivos estão apresentadas na nota explicativa 2.3. 

5.1.1.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes 

Este demonstrativo apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo 

com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964. 

Foi elaborado com a utilização da classe 1 (Ativo) e da classe 2 (Passivo e Patrimônio 

Líquido) do PCASP, bem como das contas que representam passivos financeiros, mas que não têm 

passivos patrimoniais associados, como as contas da classe 6 “Crédito Empenhado a Liquidar” e “Restos a 

Pagar Não Processados a Liquidar”. 

Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados 

pelos seus valores totais. 

5.1.1.2 Quadro das Contas de Compensação 

As Contas de Compensação compreendem as contas representativas dos atos potenciais 

ativos e passivos. 

Os Atos Potenciais compreendem os atos que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou 

indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniados ou contratados; responsabilidade por 

valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. 

Os Atos Potenciais Ativos compreendem os atos que podem vir a afetar positivamente o 

patrimônio e os Atos Potenciais Passivos compreendem os atos que podem vir a afetar negativamente o 

patrimônio. 

5.1.1.3 Quadro do Superávit / (Déficit) Financeiro 

Este demonstrativo apresenta o superávit / (déficit) financeiro, apurado conforme o § 2º do 

art. 43 da Lei nº 4.320/1964. 
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Nas demonstrações consolidadas o crescimento do superávit financeiro total foi de 

R$2.374.724.596, representando um aumento de 20,7%. Isso ocorreu, devido ao forte comprometimento do 

Estado em relação ao rígido controle de execução das despesas neste exercício, assim como aos  impactos 

de incremento de receitas como a arrecadação de impostos. 

5.1.2   Caixa e Equivalentes de Caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o numerário em espécie e depósitos bancários 

disponíveis, bem como seus equivalentes, além das aplicações financeiras de liquidez imediata, ou seja, de 

alta liquidez, cujos vencimentos originais são inferiores a três meses. Esta disponibilidade é utilizada para 

aplicação nas operações do Estado de São Paulo e não há restrições de liquidez para o seu uso imediato. 

    R$ 1 

Caixa e Equivalentes de Caixa  31/12/2018  31/12/2017 

Conta Única        847.488.302         555.165.393  

Caixa              979.284               964.256  

Bancos Conta Movimento     2.892.126.876      3.947.826.902  

   Banco do Brasil     2.331.800.043      3.566.261.075  

   Outros        351.289.211           38.201.194  

   Caixa Econômica Federal        209.037.622         343.364.633  

Aplicações Financeiras - Liquidez Imediata    22.947.265.837     24.568.717.989  

   Títulos de Renda Fixa    10.283.679.195     11.400.497.283  

   Fundos de Investimentos     7.256.533.020      8.831.096.324  

   Aplicações - Banco do Brasil     4.374.530.769      3.185.113.658  

   FIF - Fundo SP II        819.342.382         907.045.721  

   Aplicações - SANTANDER          49.474.667           82.841.036  

   Poupança        156.089.814         153.292.701  

   Aplicações - Caixa Econômica Federal            6.612.348             7.298.411  

   Outros - Aplicações            1.003.642             1.532.855  

Total  26.687.860.300  29.072.674.540 

 

 

O Estado de São Paulo utiliza o Sistema Financeiro de Conta Única, cujo objetivo é a 

otimização da administração dos recursos financeiros e a busca por maiores rendimentos para os recursos 

depositados na Conta Única.  

O detalhamento do saldo da conta financeira - Caixa e Equivalentes de Caixa de acordo 

com a origem dos recursos financeiros e com a segregação da Conta Única encontra-se apresentado no 

Anexo Demonstrativo de Caixa e equivalente de caixa 2018.  No referido Anexo, o saldo financeiro em 31 

de dezembro de 2018 está segregado por fonte de recursos, visando identificar a destinação para: saúde, 

educação, precatórios, bem como os demais recursos disponíveis relativos a multas, taxas, convênios com 

a União, Fundos Especiais de Despesa, Operações de Crédito e outras fontes especificadas no sistema 

SIAFEM/SP.
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5.1.3    Créditos a Receber 

Compreendem os valores a receber por créditos tributários, dívida ativa, transferências, 
fornecimento de bens, serviços e demais créditos. 

    
R$ 1 

Créditos a Receber        31/12/2018          31/12/2017 

Circulante 

 

46.042.816.121 

 

40.089.440.991 

Não Circulante 

 

182.294.238.583 

 

172.224.593.964 

Total   228.337.054.704   212.314.034.955 

     

    
R$ 1 

Créditos a Receber - Circulante        31/12/2018          31/12/2017 

Créditos Não Tributários a Receber  

 

23.568.745.390 
 

15.945.806.858 

Créditos Tributários a Receber  

 

17.027.444.706 
 

15.588.232.030 

Clientes 

 

225.188.433 
 

456.257.856 

Empréstimos e Financiamentos 
concedidos   

47.485 
 

47.485 

Divida Ativa Tributária 
 

5.096.418.232 
 

7.936.725.163 

Divida Ativa não Tributaria*  

 

127.635.872 
 

93.174.488 

(-) Ajuste de perdas de Créd. A Curto 
Prazo  

(2.663.997) 
 

(2.782.360) 

Outros 
 

- 
 

71.979.471 

Total   46.042.816.121   40.089.440.991 

 

* O saldo em 31 de dezembro de 2018 da Dívida Ativa não Tributária circulante é composto pelo valor de 

R$55.750.936 (Dívida Ativa Não tributária, destacado no item 5.1.3.2.3 Composição-Circulante e Não 

Circulante, controlado pela PGE)  e o saldo da conta patrimonial  Dívida Ativa com Relações Contratuais 

no valor de R$ 71.884.936. 

Os créditos a receber no ativo não circulante referem-se, principalmente, a créditos 

tributários da Dívida Ativa e aos seus respectivos parcelamentos, cuja expectativa de recebimento é 

superior a 12 meses. 

 

    
R$ 1 

Créditos a Receber – Não Circulante         31/12/2018        31/12/2017 

Divida Ativa Tributária 

 

382.838.264.334 
 

354.125.262.763 

Divida Ativa não Tributaria  

 

8.325.957.667 

 

7.688.590.955 

(-) Ajuste de Perdas s/ Dívida Ativa 

 

(220.471.474.032) 
 

(201.750.909.206) 

Créditos Tributários a Receber 

 

3.125.561.326 
 

3.725.982.074 

Outros 

 

8.475.929.287 
 

8.435.667.378 

Total   182.294.238.583   172.224.593.964 

     O subitem “Outros” do grupo Créditos a Receber - Não Circulante foi aberto por 

recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Os principais valores a receber não tributários desse 

grupo concentram-se em Créditos decorrentes de Concessões, Alienações e Negociações, além de 

Empréstimos e Financiamentos Concedidos. 
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    R$1 

Outros - Créditos a Receber - Não Circulante  31/12/2018  31/12/2017 

Créditos a receber de Serviços  132.911.529  42.393.940 

Empréstimos e Financiamentos Concedidos  1.876.262.013  1.849.856.977 

Créditos a receber de Multas e Encargos  24.289  24.289 

Provisão para Devedores Duvidosos  (28.235.426)  (25.816.918) 

Créditos a receber - controle descentralizado  2.429.046.677  2.328.705.928 

Perdas Estimadas de Créditos não Tributários  (854.912.338)  (611.034.692) 

Créditos decorrentes de concessões, Alienações e Negociações 4.920.832.544  4.851.537.853 

Total  8.475.929.287  8.435.667.378 

 

5.1.3.1 Créditos Tributários  

O Estado reconhece um ativo decorrente do crédito tributário no momento da ocorrência 

do fator gerador do imposto. O fato gerador de um tributo é a previsão da norma jurídica que descreve um 

ato ou fato que, uma vez concretizado, gera ao contribuinte a obrigação de pagar o tributo exigido pelo 

Estado por força legal. 

Os impostos que geraram créditos tributários ao Estado, conforme demonstrado no quadro 

a seguir, são o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e o Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 

    
R$ 1 

Créditos Tributários a Receber         31/12/2018         31/12/2017 

ICMS 

 

15.027.855.229 
 

13.361.470.246 

IPVA 

 

1.607.344.972 
 

1.783.015.377 

Créditos Tributários Parcelados 

 

3.517.805.832 
 

4.169.728.481 

Total   20.153.006.033   19.314.214.104 

     
5.1.3.2 Dívida Ativa 

Importante ressaltar que a  Base da Divida Ativa (R$396.316.391.170) das próximas notas 

explicativas não considera o valor da Conta Patrimonial  Dívida Ativa com Relações Contratuais, no valor 

de R$ 71.884.936. 

Composição por tipo                  R$ 1 

Composição               31/12/2018                   31/12/2017 

Divida Ativa Tributária  387.934.682.566 362.061.987.927 

Divida Ativa Não Tributária  8.381.708.603 7.781.765.443 

Total 396.316.391.170 369.843.753.370 

(-) Ajuste para Perdas (220.471.474.032) (201.750.909.206) 

Total Líquido 175.844.917.138 168.092.844.164 
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O valor do estoque da dívida ativa, em 31 de dezembro de 2018, corresponde a R$ 

396.316.391.170 (R$ 369.843.753.370 em 31 de dezembro de 2017), atualizado por critérios legalmente 

estabelecidos de acordo com a natureza do débito (tributário, administrativo, reposição de vencimentos ou 

devolução de qualquer natureza), como o aplicável aos débitos de ICMS, estipulados pela Resolução nº 

21, de 18 de março de 2013, nos termos previstos na Lei Estadual nº 13.918, de 22 de dezembro de 2009. 

5.1.3.2.1 Composição por Faixa de Atraso 

Composição por faixa de atraso 

   

Composição por vencimento                                     R$ 1 

Composição por vencimento                  31/12/2018                         31/12/2017 

Vencidas até 1 ano 29.757.760.869 27.380.916.458 

Vencidas de 1 até 3 anos 48.321.453.573 79.503.785.796 

Vencidas de 3 até 5 anos 57.129.487.864 89.967.420.988 

Vencidas acima de 5 anos  261.107.688.865 172.991.630.128 

Total 396.316.391.170 369.843.753.370 

5.1.3.2.2 Concentração por Devedor 

Concentração por Devedor 

Os 100 maiores devedores já incluem as faixas de valores anteriores apresentados na 

tabela a seguir e concentram 19,58% da Dívida Ativa do Estado. 

Composição por devedor                                    R$ 1 

Concentração                31/12/2018                         31/12/2017 

Principal Devedor 3.155.979.018 3.434.510.630 

10 maiores Devedores 19.638.393.524 17.769.538.911 

20 maiores Devedores 31.358.398.221 28.720.325.931 

50 maiores Devedores 53.992.538.731 50.178.824.763 

100 maiores Devedores* 77.582.271.645 72.908.533.065 

Outros* 318.734.119.525 296.935.220.305 

Total* 396.316.391.170 369.843.753.370 

*O Total é formado pela somatória dos 100 maiores Devedores e Outros.  

5.1.3.2.3 Composição – Circulante e Não Circulante 

Apresenta-se a seguir a composição da carteira de Dívida Ativa, segregada entre ativo 

circulante e ativo não circulante, para as datas de 31 de dezembro de 2018 e de 2017. 

   R$ 1 

   31/12/2018 

                      Circulante                 Não Circulante  

Divida Ativa Tributária   5.096.418.232  382.838.264.334  

Divida Ativa Não Tributária   55.750.936  8.325.957.667  

Total  5.152.169.169  391.164.222.001  
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R$ 1 

                       31/12/2017 

                         Circulante                  Não Circulante  

Divida Ativa Tributária   7.936.725.163  354.125.262.763  

Divida Ativa Não Tributária   93.174.488  7.688.590.955  

Total  8.029.899.651  361.813.853.718  

5.1.3.2.4 Composição Analítica da Carteira 

Apresenta-se a seguir a composição da Dívida Ativa Tributária para as datas de 31 de 

dezembro de 2018 e de 2017. 

Dívida Ativa Tributária 

Composição Analítica da Carteira  R$1 

Divida Ativa Tributária                      31/12/2018                        31/12/2017 

ICMS                 379.441.182.429                   354.218.720.572  

IPVA                     6.801.587.511                        6.226.224.261  

ITCMD                         543.352.245                           501.099.114  

Outros Créditos                     1.148.560.381                        1.115.943.980  

Total                 387.934.682.566                   362.061.987.927  

 

5.1.3.2.5 Movimentação da Dívida Ativa – Tributária 

Segue abaixo a movimentação da Dívida Ativa Tributária durante os exercícios de 2018 e 

2017. 

  R$ 1 

Divida Ativa Tributária                        31/12/2018                        31/12/2017 

Saldo Inicial                 362.061.987.927                   329.070.737.699  

Entradas                    30.985.127.941                     26.430.330.088  

Atualização                     4.854.222.183                     16.606.670.206  

Recebimentos                     2.517.689.146                        3.724.671.498  

Baixas                      7.448.966.338                        6.321.078.568  

Saldo Final                 387.934.682.566                   362.061.987.927  

  

5.1.3.2.6 Movimentação da Dívida Ativa – Não Tributária  

Apresenta-se a seguir a movimentação da Dívida Ativa Não Tributária durante os 
exercícios de 2018 e 2017. 

  R$ 1 

Divida Ativa Não Tributária                     31/12/2018                     31/12/2017 

Saldo Inicial               7.781.765.443                 6.004.383.167  

Entradas                   684.064.855                 1.067.765.425  

Atualização                  780.570.821                 1.037.171.307  

Recebimentos                  141.545.879                    187.737.000  

Baixas                   723.146.636                    139.817.456  

Saldo Final               8.381.708.603                 7.781.765.443  
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5.1.3.2.7 Impairment (Ajuste para Perdas) 

Em observância aos critérios apresentados no MCASP e recomendações do Tribunal de 

Contas do Estado, foram constituídos ajustes para perdas sobre os créditos inscritos em Dívida Ativa, 

cujos montantes estão discriminados nos quadros a seguir. 

Composição do Impairment  R$ 1 

Impairment                        31/12/2018                         31/12/2017 

Divida Ativa Tributária  217.927.526.204 199.000.027.790 

Divida Ativa Não Tributária 2.543.947.828 2.750.881.417 

Total 220.471.474.032 201.750.909.206 

   

Composição por Tipo  R$ 1 

Impairment - Tributária                         31/12/2018                        31/12/2017 

ICMS 216.422.502.236 197.668.306.441 

IPVA 915.521.333 687.202.797 

ITCMD 739.848 1.564.869 

Outros Créditos 588.762.787 642.953.683 

Total 217.927.526.204 199.000.027.790 

 
 
Composição por Tipo 

  
 

R$ 1 

Impairment -  Não Tributária                         31/12/2018                          31/12/2017 

Outros Créditos 2.543.947.828 2.750.881.417 

Total 2.543.947.828 2.750.881.417 

 

 

5.1.4   Investimentos, Aplicações Financeiras Temporárias e Créditos a Longo Prazo 

Investimentos e aplicações temporárias compreendem as aplicações de recursos em 

títulos e valores mobiliários, tais como títulos públicos federais e fundos de investimentos. 

Para a data-base de 31 de dezembro de 2018, os Investimentos, Aplicações Temporárias 

e Créditos a Longo Prazo totalizavam R$ 729.544.983 (R$ 815.937.476 em 31 de dezembro de 2017), 

sendo composto principalmente por Debêntures Subordinadas recebidas na operação de securitização de 

dívida ativa realizada junto à Companhia Paulista de Securitização – CPSEC, nos anos de 2012 e 2014. 

  



Balanço Geral                                                                                                               Contas do Exercício de 2018 

 

168 
  

Movimentação dos Saldos em 2018 

    R$ 1 

 INICIAL Mov. Debito Mov. Credito Saldo Final 

TOTAL GERAL 815.937.476 726.288.364 812.680.857 729.544.983 

Investimentos e Aplicações 
Temporárias a CP 

173.982.399 - 409.014 173.573.385 

Direitos sobre Concessões 173.573.385 - - 173.573.385 

Linhas Telefônicas   
(arrematadas/adjucadas) 

409.014 - 409.014 - 

Créditos a Longo Prazo 641.955.078 726.288.364 812.271.843 555.971.599 

Ações 1.371.150 29.602 - 1.400.752 

Debentures subordinadas a Receber 
- PEP 

1.115.963.009 - 681.379.986 434.583.023 

PPI Cedido CPSEC (15.826.119) - - (15.826.119) 

PEP Cedido CPSEC (1.078.136.992) 681.379.986 - (396.757.006) 

Outros Títulos a Valores Mobiliários 618.596.389 44.440.791 130.672.865 532.364.315 

(-) Ajuste de Perdas c/Tít. e Valores 
Mobiliarios 

(218.993) 437.985 218.993 - 

Outros Títulos a Receber 206.634 - - 206.634 

 

Os créditos tributários, vinculados ao Programa de Parcelamento Especial – PEP e 

levados a mercado através da Cessão de Direitos Creditórios constituíram 5.118.620 debentures 

subordinadas, que em 31.12.2018 correspondem ao montante de R$ 434.583.023 (em 31.12.2017 

representavam o montante de R$ 1.115.963.009). Apresentamos abaixo a variação do valor unitário das 

debentures em função da variação do preço de mercado. 

Data Preço Unitário 
Qtd. Debêntures 
Subordinadas 

Valor Nominal das 
Debentures 

31/12/2014 990,0295885 5.118.620 5.067.585.252 

31/12/2015 828,5202008 5.118.620 4.240.880.070 

31/12/2016 409,6177114 5.118.620 2.096.677.410 

31/12/2017 218,0202884 5.118.620 1.115.963.009 

31/03/2018 168,6765609 5.118.620 863.391.218 

30/06/2018 145,518429 5.118.620 744.853.541 

31/07/2018 142,4513134 5.118.620 729.154.142 

31/08/2018 135,8687836 5.118.620 695.460.673 

30/09/2018 123,1500134 5.118.620 630.358.121 

31/10/2018 118,5227294 5.118.620 606.672.813 

30/11/2018 113,5736715 5.118.620 581.340.467 

31/12/2018 84,90238054 5.118.620 434.583.023 

 

Apresentamos na sequência as contas contábeis onde ocorrem os registros contábeis 

relativos aos Direitos Creditórios no SIAFEM/SP. 

Conta Contábil 121310121 – Debentures Subordinadas – PEP: apresenta a informação do 

estoque de debentures subordinadas lastreadas na cessão do fluxo financeiros dos parcelamentos de 

créditos tributários e não tributários do Programa de Parcelamento Especial – PEP cedidos a CPSEC. 



Balanço Geral                                                                                                               Contas do Exercício de 2018 

 

169 
  

DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE DEBENTURES SUBORDINADAS 
ORIGINADAS DA CESSÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS 

NORMAL    121310121 - Debentures Subordinadas PEP 

MES DEBITO CREDITO SALDO 

SD. INICIAL 1.115.963.008,66 - 1.115.963.008,66 
JAN - - 1.115.963.008,66 
FEV - - 1.115.963.008,66 
MAR - 252.571.790,76 863.391.217,90 
ABR - - 863.391.217,90 
MAI - - 863.391.217,90 
JUN - 118.537.676,85 744.853.541,05 
JUL - - 744.853.541,05 
AGO - - 744.853.541,05 
SET - 114.495.419,72 630.358.121,33 
OUT - 23.685.308,37 606.672.812,96 
NOV - - 606.672.812,96 
DEZ - 172.089.789,88 434.583.023,08 

31/12/2017 1.115.963.008,66   

Movimentação 681.379.985,58   

31/12/2018 434.583.023,08   

 

A Conta Contábil 112115001 – arrecadação por credor: apresenta informação referente ao 

valor da quota parte estado, do fluxo financeiro da arrecadação dos parcelamentos de créditos tributários e 

não tributários cedidos. O fluxo financeiro é registrado em contrapartida a receita orçamentária e de 

acordo com o boletim diário de arrecadação. O recurso oriundo dessa arrecadação especifica de 

parcelamentos transita primeiramente pela empresa antes de retornar a conta única do tesouro e é essa 

conta contábil que controla esse fluxo de informação. 

DEMONSTRATIVO  DA CONTA A RECEBER PARCELAMENTOS CEDIDOS A 
CPSEC 

112115001 REDE ARRECADADORA - POR CREDOR 

MES DEBITO CREDITO SALDO 

SD. INICIAL 2.084.688,87 - 2.084.688,87 

JAN 71.361.545,20 29.206.910,41 44.239.323,66 
FEV 94.412.155,48 106.611.873,71 32.039.605,43 
MAR 38.522.071,59 21.437.838,70 49.123.838,32 
ABR 40.231.490,92 25.994.926,25 63.360.402,99 
MAI 35.531.427,60 97.458.829,26 1.433.001,33 
JUN 30.821.848,23 15.288.944,72 16.965.904,84 
JUL 29.627.776,69 42.043.967,22 4.549.714,31 
AGO 32.926.773,13 20.551.313,22 16.925.174,22 
SET 10.959.202,37 11.025.077,40 16.859.299,19 
OUT 51.746.394,85 35.304.882,60 33.300.811,44 
NOV 35.856.534,37 12.188.715,78 56.968.630,03 
DEZ 24.410.356,06 69.067.776,79 12.311.209,30 

31.12.2017   2.084.688,87 

  MOVIMENTAÇÃO 10.226.520,43 

  DEBITO  496.407.576,49  

  CREDITO (486.181.056,06) 

  31.12.2018 12.311.209,30 
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5.1.5 Estoques 

Apresenta-se a seguir a composição dos estoques para as datas de 31 de dezembro de 
2018 e de 2017. 

    R$ 1 

Estoques          31/12/2018           31/12/2017 

Almoxarifado      2.744.958.240       2.361.150.567  

Mercadorias para Revenda           33.502.795            68.839.143  

Materiais em Trânsito           15.268.550            15.288.439  

Matérias-primas           25.709.813            17.160.237  

Adiantamento a Fornecedores                          -                    1.487  

Outros         107.003.145            91.823.026  

Total  2.926.442.542  2.554.262.899 

 

5.1.6 Investimentos 

Os investimentos permanentes do Estado de São Paulo são compostos principalmente por 

participações societárias em empresas estatais não dependentes. 

  R$ 1 

Investimentos Permanentes 31/12/2018 31/12/2017 

Participações Societárias - Método de Equivalência Patrimonial 58.449.748.273 55.834.330.714 
Participações Societárias - Método de Custo 503.671 525.714 
Propriedades para Investimento 755.969.221 756.200.221 
AFAC 3.087.080.402 2.012.730.594 
Outros 721.112.384 1.023.292.368 

Total 63.014.413.951 59.627.079.611 

AFAC = Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, fixa o prazo de 30 dias subsequentes ao fechamento do 

exercício para a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão 

Fiscal, ou seja, 30 de janeiro.  

A Lei nº 6.404/76 no seu art. 132 determina o prazo limite de 30 (trinta) dias antes da Assembleia 

Geral Ordinária para que as Demonstrações Contábeis das Empresas Públicas estejam à disposição dos 

acionistas. Sendo a data limite para a realização da Assembleia Geral Ordinária - AGO 30 de abril do ano 

subsequente. Subentende-se então, que o prazo limite para fechamento das Demonstrações Contábeis é 

31 de março do ano subsequente. 

A elaboração do Balanço Geral do Estado se materializa neste mesmo período de tempo. Diante 

disso, considerando as pendências de fechamento dos respectivos Balanços Patrimoniais, os valores dos 

Patrimônios Líquidos indicados pelas empresas públicas são provisórios, sujeitando-se à divergência.   

A seguir indicamos o método de cálculo das participações permanentes por empresas, assim 

como a posição do balanço na data de 31/12/2018. Ressalva-se aqui que até o fechamento do Balanço 

Geral do Estado não houve a indicação de quaisquer eventos subsequentes relevantes que possam 

impactar os cálculos realizados, a não ser a SABESP que entregou seu Balanço com data de 30/09/2018.
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Todas Empresas 

Mét
odo Data do 

Balanço  
Documentação 

Posi
ção 

C
usto 

M
EP 

pa
rcial 

t
otal 

EMAE                 X 31/12/2018 OF/F935/2019-01/03/2019  X 
CPP-UGFRP            X 31/12/2018 OF/CPP Nº 013/2019 - 31/01/2019  X 
DESEN.AG.FOMENTO SP  X 31/12/2018 OF/GAPRE Nº 009/2019 - 21/01/2019  X 
CIA.PAUL.SECURITIZ.  X 31/12/2018 e-mail - Gerson Menezes de Lima-21/01/2019 X  
SABESP - UGFRP       X 30/09/2018 e-mail - Marcelo Miyagui-08/03/2019 X  
CDHU                 X 31/12/2018 e-mail - Rosangela Paulino da Silva-08/03/2019 X  
IMESP                X 31/12/2018 OF/DAF 02/2019 - 17/01/2017  X 
EMTU/SP - UGFTES     X 31/12/2018 OF/DF/010/2019-01/03/2019  X 
CESP                 X 31/12/2018 OF/FC/84/2019 - 17/01/2019  X 
MONOTRILHO-17-OURO   X 31/12/2018 OF/DF-13 - 21/02/2019  X 
COSESP               X 31/12/2018 OF/DIFIN Nº 001/2019 - 16/01/2019  X 
DERSA-C.NOVA TIETE   X 31/12/2018 CE-FI/FI-45/2019-01/04/2019  X 
PRODESP-POUPATEMPO   X 31/12/2018 DAF.EX.004/2019-18/01/2019  X 
ADM. CIDADE I E II   X 31/12/2018 OF/CPOS/0532-28/02/2019  X 
CIA.DOCAS S.SEBASTI  X 31/12/2018 e-mail - Bruno Tadim Leite-12/03/2019  X 
CETESB               X 31/12/2018 OF Nº 007/2019/AF - 04/02/2019  X 
EMPLASA              X 31/12/2018 e-mail - Arnor Felix Ramos Junior-18/01/2019  X 
IPT                  X 31/12/2018 e-mail - Francisco Souto Outeda-17/01/2019  X 
CODASP               X 31/12/2018 OF/Contab nº 002/2019-17/01/2019  X 
CPTM - UGFTES        X 31/12/2018 GFS/DFSC - 28/01/2019 X  
CIA. DE PESQUISA DE RECURSOS MIN  X  31/12/2018 Centro de Gestão de Haveres do Estado - 28/02/2019  X 
EMBRATEL PARTICIPACOES S/A        X  31/12/2018 Centro de Gestão de Haveres do Estado - 28/02/2019  X 
SERGIPE INDUSTRIAL S/A - SISA     X  31/12/2018 Centro de Gestão de Haveres do Estado - 28/02/2019  X 
LAFARGE BRASIL S/A                X  31/12/2018 Centro de Gestão de Haveres do Estado - 28/02/2019  X 
ALGAR TELECOM S/A                 X  31/12/2018 Centro de Gestão de Haveres do Estado - 28/02/2019  X 

5.1.6.1 Participações Societárias – Método de Equivalência Patrimonial 

Os quadros a seguir demonstram as participações societárias em que o Estado de São Paulo 

possui influência significativa. 

  

       R$1 

Empresas 
Saldo do 

Investimento 
MEP 

Adiantamento 
para Futuro 
aumento de 

Capital 

Investimento 
Total  

Resultado da 
Equivalência 
Patrimonial 

Participação % 
Patrimônio 

Líquido  
31/12/2018 

 

(1) (2) (1+2) 

 
  

METRÔ 31.328.257.528 - 31.328.257.528 1.590.099.936 97,01704000 32.291.500.058 

SABESP 9.442.321.573 - 9.442.321.573 640.283.249 50,26000000 18.786.951.000 

CDHU 9.316.978.947 671.153.048 9.988.131.995 2.425.540.714 99,99957471 9.988.174.474 

CESP 369.273.839 - 369.273.839 (2.187.231.463) 5,00200000 7.382.523.776 

DESENVOLVE SP 1.060.191.731 - 1.060.191.731 49.674 99,99800000 1.060.212.935 

COSESP 153.894.598 - 153.894.598 4.568.381 94,73080417 162.454.651 

CPOS 67.005.214 - 67.005.214 (12.567.959) 99,97610000 67.021.233 

CPP 1.753.057.927 - 1.753.057.927 78.325.922 99,99999900 1.753.057.944 

CPSEC 382.886.134 - 382.886.134 56.333.247 99,97027000 383.000.000 

DERSA 1.463.198.746 - 1.463.198.746 34.993.112 99,99000000 1.463.345.080 

EMAE 338.766.740 - 338.766.740 12.599.876 38,99000000 868.855.451 

EMTU 2.124.202.160 31.561.230 2.155.763.390 163.052.502 100,00000000 2.155.763.390 

IMESP 87.728.048 208.712.358 296.440.406 (216.895.776) 99,99712000 296.448.944 

PRODESP 561.985.087 - 561.985.087 26.266.144 99,65764587 563.915.676 

Total 58.449.748.273 911.426.636 59.361.174.909 2.615.417.559 
 

77.223.224.613 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 R$ 1 

  

        31/12/2017 
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Empresas 
Saldo do 

Investimento 
MEP 

Adiantamento 
para Futuro 
aumento de 

Capital 

Investimento 
Total  

Resultado da 
Equivalência 
Patrimonial 

Participação % 
Patrimônio 

Líquido 

 

(1) (2) (1+2) 

 
  

METRÔ 29.738.157.592 - 29.738.157.592 2.284.083.633 96,81741200 30.715.712.161 

SABESP 8.802.038.323 - 8.802.038.323 1.052.342.875 50,26000000 17.513.009.000 

CDHU 6.891.438.233 611.250.000 7.502.688.233 (819.681.861) 99,99957471 7.502.720.142 

CESP 2.556.505.302 - 2.556.505.302 (84.512.369) 35,98190000 7.104.975.841 

DESENVOLVE SP 1.060.142.057 - 1.060.142.057 5.900.611 99,99800000 1.060.163.260 

COSESP 149.326.217 - 149.326.217 4.856.295 94,73080417 157.632.164 

CPOS 79.573.174 - 79.573.174 3.858.698 99,97610000 79.592.196 

CPP 1.674.732.005 - 1.674.732.005 97.437.255 99,99999900 1.674.732.022 

CPSEC 326.552.887 - 326.552.887 50.531.222 99,97015000 326.650.392 

DERSA 1.428.205.634 - 1.428.205.634 (162.726.398) 99,99000000 1.428.348.469 

EMAE 326.166.864 - 326.166.864 10.065.751 38,99253900 836.485.319 

EMTU 1.961.149.658 95.506.816 2.056.656.473 269.037.433 99,99000000 2.056.862.160 

IMESP 304.623.824 - 304.623.824 (3.536.155) 99,99712000 304.632.598 

PRODESP 535.718.943 - 535.718.943 26.799.336 99,65764586 537.559.300 

Total 55.834.330.714 706.756.816 56.541.087.530 2.734.456.326   71.299.075.024 

 

5.1.6.1.1 Consolidação das Empresas Dependentes 

Conforme mencionado na nota explicativa 2.3.2, as demonstrações contábeis das empresas 

estatais dependentes são consolidadas às demonstrações contábeis do Estado e, por esta razão, não estão 

inclusas na conta “Investimentos” do Balanço Patrimonial. 

Para tanto, algumas regras de consolidação são aplicadas, como a eliminação do saldo de 

investimentos do Estado contra o seu Patrimônio Líquido, de forma que o ativo e patrimônio do Estado não 

fiquem em duplicidade, já que o Estado também aplica equivalência patrimonial em tais empresas durante o 

exercício.  

Para efeito informativo, os quadros a seguir demonstram a posição das empresas 

dependentes consolidadas. 

      

R$ 1 

      

31/12/2018 

Empresas 
Saldo do 

Investimento 
MEP 

Adiantamento 
para Futuro 
aumento de 

Capital 

Investimento 
Total  

Resultado da 
Equivalência 
Patrimonial 

Participação % 
Patrimônio 

Líquido 

 
(1) (2) (1+2) 

   
CODASP 6.507.675 22.295 6.529.970 815.789 99,9999325 6.529.975 

DOCAS (51.758.565) 284.408.392 232.649.827 (36.590.202) 99,94365613 232.780.984 

CPTM 7.791.768.356 1.891.030.437 9.682.798.793 (471.126.378) 99,998894 9.682.905.886 

CETESB 219.474.678 54.000 219.528.678 (166.624.145) 99,99894249 219.531.000 

IPT 113.971.163 138.642 114.109.805 (6.643.847) 99,99967534 114.110.176 

EMPLASA 34.723.540 - 34.723.540 3.882.511 99,99989334 34.723.577 

Total 8.114.686.848 2.175.653.766 10.290.340.614 (676.286.273) 
 

10.290.581.598 

 
 

     

 
 
 
 
 

R$ 1 
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31/12/2017 

Empresas 
Saldo do 

Investimento 
MEP 

Adiantamento 
para Futuro 
aumento de 

Capital 

Investimento 
Total  

Resultado da 
Equivalência 
Patrimonial 

Participação % 
Patrimônio 

Líquido 

 

(1) (2) (1+2) 

 
  

CODASP 5.691.887 22.295 5.714.182 322.486 99,9999325 5.714.186 

DOCAS (15.168.363) 278.837.984 263.669.621 (2.396.882) 99,94365613 263.818.266 

CPTM 8.262.894.735 1.025.374.659 9.288.269.393 3.277.524.139 99,998894 9.288.372.123 

CETESB 386.098.824 408.000 386.506.824 46.381.494 99,99891954 386.511.000 

IPT 120.615.010 51.417 120.666.427 (21.787.961) 99,99967527 120.666.819 

EMPLASA 30.841.029 1.279.423 32.120.451 896.793 99,99977794 32.120.522 

Total 8.790.973.120 1.305.973.778 10.096.946.898 3.300.940.068   10.097.202.916 

 

5.1.6.2 Participações Societárias – Método de Custo 

 

O quadro a seguir demonstra os investimentos mensurados pelo valor de custo. 

 

  

R$ 1 

Participações Societárias - Método de Custo               Saldo do Investimento 

Empresas               31/12/2018        31/12/2017 

ALGAR TELECOM S/A 340.168 353.096 

CIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM  147.850 155.336 

LAFARGE BRASIL S/A  7.359 8.089 

OI S/A  - - 

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A 6.734 7.634 

CPFL-GERAÇÃO DE ENERGIA S/A  - - 

SERGIPE INDUSTRIAL S/A – SISA 1.559 1.559 

USINAS SIDERÚRG. DE MINAS GERAIS S/A – USIMINAS - - 

TELEFÔNICA BRASIL S/A - - 

EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S/A - EMBRAER - - 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A –TELEBRÁS - - 

Total 503.671 525.714 

 

 

5.1.6.3 Propriedades para Investimentos 

 

As propriedades para investimento referem-se a imóveis para gerar receita de aluguel, 

valorização de capital ou ambos, e não para uso em suas atividades operacionais e/ou administrativas do 

Estado. 

A Tabela abaixo demonstra a composição e distribuição desses imóveis em 31 de dezembro 

de 2018 e de 2017: 
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                                                                                                                                                                                      R$ 1 

Propriedades para Investimento              31/12/2018     31/12/2017 

São Paulo Previdência – SPPREV 704.480.000 704.711.000 

- Terrenos 622.304.000 622.304.000 

- Prédios 73.685.000 73.916.000 

- Imóveis Transferidos por Decreto 8.491.000 8.491.000 

CIA de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo- CODASP 26.549.221 26.549.221 

- Terrenos 26.549.221 26.549.221 

Ag-Reguladora Saneamento e Energia Est. SP. - ARSESP 24.940.000 24.940.000 

- Terrenos 8.230.200 8.230.200 

- Edifícios 16.709.800 16.709.800 

Total  755.969.221 756.200.221 

 

De acordo com a Lei Complementar nº 1.010/2007, a SPPREV pode receber imóveis em seu 

patrimônio através das seguintes formas: 

1) Artigo 32 - O fundo a que se refere o artigo 31 desta lei complementar contará com recursos constituídos 

por: I - bens, direitos e ativos dotados pelo Estado de São Paulo; V - acervo patrimonial de órgãos e 

entidades estaduais que lhe forem transferidos por ato do Poder Executivo; 

2) Artigo 37 - Fica o Poder Executivo autorizado a: I - transferir para a SPPREV o acervo patrimonial do 

IPESP e da CBPM, relativos às competências que lhe são atribuídas por esta lei complementar, de acordo 

com o cronograma referido no artigo 36 desta lei complementar; II - transferir para a SPPREV o acervo 

patrimonial das Secretarias de Estado e das entidades da Administração indireta do Estado, relativos às 

competências que lhe são atribuídas por esta lei complementar, de acordo com o cronograma referido no 

artigo 36 desta lei complementar. 

A primeira premissa neste tópico é que os imóveis da SPPREV são considerados como ativos para 

investimentos. Ainda assim, precisaremos tecer comentários sobre a diferenciação entre o método de 

avaliação para investimentos e para ativo imobilizado. 

O MCASP 7ª edição, quando trata de investimentos permanentes, coloca duas formas de avaliação: 

método de equivalência patrimonial e método de custo. Quando trata dos ativos imobilizados (terrenos, 

edifícios etc.), ao seu turno, permite que a avaliação seja feita pelo valor justo (item 7.1 e subitens). Ainda, a 

Lei Federal 4.320/1964, no seu art. 106, § 3º também permite a reavaliação dos bens imóveis. 

A segunda premissa é que até a presente data todos os imóveis da SPPREV foram adquiridos sem 

custo direto para esta autarquia previdenciária. Dada essa particularidade, aquisição sem custo, nos 

exercícios anteriores foram registrados esses investimentos segundo as regras do valor justo com sua 

reavaliação. 

Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao analisar as contas do Governo do 

Estado de São Paulo entendeu que os ativos para investimentos não devem ser reavaliados anualmente, sob 

pena de afronta ao MCASP. 

A Solução encontrada pela SPPREV em conjunto com a Contadoria Geral do Estado para esse 

apontamento é que a partir de 2017 os imóveis para investimento que venham a ser transferidos a esta 
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autarquia previdenciária darão entrada pelo valor justo sem, no entanto, ocorrer reavaliações posteriores 

(ressalvado fato relevante). 

- Não registramos as atualizações no exercício referente aos imóveis transferidos pelos 

seguintes Decretos: 

  Decreto nº 57.181, de 29/07/2011 

  Decreto nº 61.122, de 10/02/2015 

  Decreto nº 62.056, de 24/06/2016 

- Registramos o valor de inscrições referente aos imóveis transferidos pelo Decreto nº 62.735, de 

28/07/2017; 

No tocante à 2018, houve uma redução no patrimônio da SPPREV para R$ 704.480 em virtude da 

venda do imóvel no. 34 do Decreto no. 61.122/2015, com baixa pelo valor registrado no Balanço da SPPREV 

no valor de R$ 231.000. 

 

5.1.6.4  Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 

O saldo de Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital – AFAC nas empresas estatais 

dependentes e não dependentes totalizam R$ 3.087.080.402 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 2.012.730.594 

em 31 de dezembro de 2017). 

Quando da integralização de capital nas estatais não dependentes, os saldos de AFAC são 

transferidos para a rubrica de Participações Societárias – Método de Equivalência Patrimonial, apresentados 

na nota explicativa 5.1.6.1. 

Quando da integralização de capital nas estatais dependentes, os saldos de AFAC são 

eliminados no processo de consolidação, conforme descrito na nota explicativa 5.1.6.1.1. 

 

5.1.7   Imobilizado 

Apresenta-se a seguir a composição do imobilizado para as datas de 31 de dezembro de 

2018 e de 2017. 

    R$ 1 

Imobilizado  31/12/2018  31/12/2017 

Bens Móveis  23.896.198.876  25.300.278.089 
Bens Imóveis  123.871.129.340  119.586.484.498 

Total  147.767.328.216  144.886.762.587 

     
    R$ 1 

Imobilizado  31/12/2018  31/12/2017 

Executivo   146.366.113.073   143.493.219.525  
Judiciário           921.435.905          942.719.322  
Ministério Público  278.100.757         259.782.053  
Legislativo             96.133.194           94.739.071  
Tribunal de Contas do Estado          105.545.288            96.302.615  

Total  147.767.328.216  144.886.762.587 
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5.1.7.1 Bens Móveis 

Os Bens Móveis representam bens corpóreos, mantidos para fins administrativos, uso na 

produção ou no fornecimento de serviços ou bens, que podem ser transportados ou removidos sem alteração 

da substância. 

Apresenta-se a seguir a composição dos Bens Móveis para as datas de 31 de dezembro de 
2018 e de 2017. 

 
    R$ 1 

Bens Móveis  31/12/2018  31/12/2017 

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas     6.897.296.219     7.006.230.231  

Veículos      6.836.746.603     6.916.090.708  

Bens Móveis em Almoxarifado      5.251.951.996    4.754.864.504  

Bens de Informática      2.834.821.848     2.650.908.254  

Móveis e Utensílios      2.411.353.640     2.297.786.820  

Armamentos         390.884.363        386.200.686  

Materiais Culturais, Educacionais e de Educação        287.983.287        280.814.267  

Bens Móveis em Andamento           19.868.839          22.922.489  

Semoventes             9.766.607           8.341.736  

Peças e Conjuntos de Reposição             6.467.259           4.622.040  

Instrumentos para Desenho            1.588.454            1.545.410  

Demais Bens Móveis      2.049.209.486     3.856.565.289  

(-) Redução a valor Recuperável Demais Bens             (308.572)                (8.134) 

(-) Depreciação Acumulada    (3.101.431.154)  (2.886.606.212) 

Total  23.896.198.876  25.300.278.088 

 

5.1.7.1.1 Movimentação dos Bens Móveis 

Apresenta-se a seguir a movimentação dos Bens Móveis durante os exercícios de 2018 e 

2017.  

    R$ 1 
    31/12/2018 

Descrição Saldo Inicial Adições 
Baixas e 

Transferências 
Total 

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 
Ferramentas 

7.006.230.231  994.244.014   (1.103.178.026)   6.897.296.219  

Veículos 6.916.090.709  327.835.583  (407.179.689)   6.836.746.603  

Bens Móveis em Almoxarifado 4.754.864.504  3.010.691.423  (2.513.603.931)   5.251.951.996  

Bens de Informática 2.650.908.254  497.607.946   (313.694.351)   2.834.821.848  

Móveis e Utensílios 2.297.786.820  262.446.608   (148.879.787)   2.411.353.640  

Armamentos 386.200.686  60.136.317  (55.452.640)   390.884.363  

Materiais Culturais, Educacionais e de 
Educação 

280.814.267  10.019.877  (2.850.857)   287.983.287  

Bens Móveis em Andamento 22.922.489  4.209.808   (7.263.457)   19.868.839  

Semoventes 8.341.737  2.497.103   (1.072.232)   9.766.607  

Peças e Conjuntos de Reposição 4.622.040  2.349.946   (504.727)   6.467.259  

Instrumentos para Desenho 1.545.411  79.776   (36.733)   1.588.454  

Demais Bens Móveis 3.856.565.289  1.450.508.478   3.257.864.280   2.049.209.486 

Total 28.186.892.434 6.622.626.878 (7.811.580.710) 26.997.938.601 

     

Depreciação/Redução a Valor Recuperável    

Descrição Saldo Inicial Adições 
Baixas e 

Transferências 
Total 

(-) Depreciação Acumulada  (2.886.606.212)  (398.718.741)  183.893.799   (3.101.431.153) 

Redução a Valor Recuperável  (8.134)  (420.959)  120.521   (308.572) 

Total  (2.886.614.346)  (399.139.699) 184.014.320  (3.101.739.725) 

     

Total Geral 25.300.278.088 6.223.487.179 (7.627.566.390) 23.896.198.876 
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As adições de bens móveis do exercício de 2018 foram ocasionadas pelo reconhecimento de 

alguns ativos, realizado como parte do processo gradual de adoção dos procedimentos contábeis 

patrimoniais do MCASP, conforme descrito na nota explicativa 2.3.6. 

 

    31/12/2017 

Descrição Saldo Inicial Adições Baixas e Transferências Total 

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 6.197.056.776 1.461.786.257 (652.612.802) 7.006.230.231 

Veículos 5.921.411.675 1.703.574.190 (708.895.157) 6.916.090.708 

Bens Móveis em Almoxarifado 5.611.741.476 3.284.589.168 (4.141.466.140) 4.754.864.504 

Bens de Informática 2.437.791.882 453.192.900 (240.076.528) 2.650.908.254 

Móveis e Utensílios 2.107.004.930 313.730.754 (122.948.865) 2.297.786.820 

Armamentos 367.266.586 82.660.093 (63.725.994) 386.200.686 

Materiais Culturais, Educacionais e de Educação 274.178.004 12.223.196 (5.586.932) 280.814.267 

Bens Móveis em Andamento 32.636.863 1.236.544 (10.950.918) 22.922.489 

Semoventes 7.729.085 1.121.445 (508.794) 8.341.736 

Peças e Conjuntos de Reposição 4.472.532 4.622.040 (4.472.532) 4.622.039 

Instrumentos para Desenho 1.534.390 70.003 (58.983) 1.545.410 

Demais Bens Móveis 1.033.201.825 4.383.408.980 (1.560.045.517) 3.856.565.289 

Total 23.996.026.024 11.702.215.570 (7.511.349.161) 28.186.892.433 

     

Depreciação/Redução a Valor Recuperável 
 

   

Descrição Saldo Inicial Adições Baixas e Transferências Total 

Bens Móveis (2.313.175.969) (720.239.821) 146.809.578 (2.886.606.212) 

Red. A Valor Recuperável Bens Móveis (8.134)          (8.134) 

Total (2.313.175.969) (720.247.955) 146.809.578 (2.886.614.346) 

     

Total Geral 21.682.850.055 10.981.967.615 (7.364.539.583) 25.300.278.087 
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5.1.7.2 Bens Imóveis 

Os Bens Imóveis representam bens tangíveis que não podem ser movimentados, mantidos 

para fins administrativos, uso na produção ou no fornecimento de serviços ou bens.  

Apresenta-se a seguir a composição dos Bens Imóveis para as datas de 31 de dezembro de 

2018 e de 2017.   

 

5.1.7.2.1 Composição dos Bens Imóveis 

 

    R$ 1 

Bens Imóveis    31/12/2018        31/12/2017 

Estradas  43.894.417.770  43.894.417.770 

Terrenos  24.556.941.557  24.326.853.432 

Edifícios  10.550.496.253  9.932.406.865 

Bens Imóveis em Andamento 2.811.189.594  2.926.017.929 

Instalações para Infraestrutura 2.700.359.895  2.053.779.724 

Outros Bens de uso Especial 2.323.017.924  1.737.969.057 

Reforma, Benfeitoria ou Melhoria 811.075.188  807.839.044 

Presídios e Delegacias  4.093.947.377  4.093.947.377 

Hospitais e Unidades de Saúde 553.478.434  553.478.434 

Fazendas, Parques e Reservas 430.401.416  428.839.747 

Prédios  289.629.744  299.743.246 

Aquartelamentos  8.260.397.267  8.260.397.267 

Imóveis de uso Educacional  1.662.113.447  1.662.113.447 

Benfeitorias em Propriedades de Terceiros 59.330.848  59.868.015 

Estudos e Projetos  41.565.800  41.565.800 

Laboratórios e Observatórios 390.646.000  390.646.000 

Imóveis Comerciais  10.292.800  10.292.800 

Imóveis de uso Recreativo  21.980.000  21.980.000 

Obras em Andamento  23.802.393.352  20.613.428.739 

Depreciação/Amortização Acumulada (3.392.545.329)  (2.529.100.196) 

Total  123.871.129.340  119.586.484.498 

 

O saldo de Obras em Andamento refere-se, majoritariamente, a investimentos em ativos de 

infraestrutura. O Estado de São Paulo está implementando gradualmente o procedimento de identificação 

dos ativos que estão em uso, ou em condições de uso, e que devem ser reclassificados para grupos de 

ativos mais adequados de acordo com a sua natureza, inclusive para serem devidamente depreciados, de 

forma a atender os prazos estabelecidos na Portaria STN n
o
 548, de 24 de setembro de 2015. 
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5.1.7.2.2 Movimentação dos Bens Imóveis 

Apresenta-se a seguir a movimentação dos Bens Imóveis durante os exercícios de 2018 e 2017. 

    R$ 1 
    31/12/2018 

Descrição Saldo Inicial Adições 
    Baixas e 
Transferências 

      Total 

Estradas 43.894.417.770 - - 43.894.417.770 
Terrenos 24.326.853.433 14.591.729.363 (14.361.641.239) 24.556.941.557 
Edifícios 9.932.406.863 6.305.697.196 (5.687.607.806) 10.550.496.253 
Bens Imóveis em Andamento 2.926.017.929 38.115.888 (152.944.222) 2.811.189.595 
Instalações para Infraestrutura 2.053.779.725 646.684.230 (104.061) 2.700.359.895 
Outros Bens de uso Especial 1.737.969.058 1.365.586.818 (780.537.953) 2.323.017.924 
Reforma, Benfeitoria ou 
Melhoria 

807.839.043 3.278.899 (42.754) 811.075.188 

Presídios e Delegacias 4.093.947.377 3.503.707.800 (3.503.707.800) 4.093.947.377 
Hospitais e Unidades de Saúde 553.478.434 115.682.173 (115.682.173) 553.478.434 
Fazendas, Parques e Reservas 428.839.747 1.597.159 (35.489) 430.401.416 
Prédios 299.743.246 74.435.329 (84.548.831) 289.629.744 
Aquartelamentos 8.260.397.267 8.074.810.800 (8.074.810.800) 8.260.397.267 
Imóveis de uso Educacional 1.662.113.447 1.594.355.898 (1.594.355.898) 1.662.113.447 
Benfeitorias em Propriedades 
de Terceiros 

59.868.013 3.024.131 (3.561.296) 59.330.848 

Estudos e Projetos 41.565.800 18.060.100 (18.060.100) 41.565.800 
Laboratórios e Observatórios 390.646.000 375.874.700 (375.874.700) 390.646.000 
Imóveis Comerciais 10.292.800 - - 10.292.800 
Imóveis de uso Recreativo 21.980.000 13.697.400 (13.697.400) 21.980.000 
Obras em Andamento 20.613.428.740 5.637.480.030 (2.448.515.418) 23.802.393.352 

Total 122.115.584.694 42.363.817.916 (37.215.727.940) 127.263.674.667 

     
Depreciação/Amortização     

Bens Imóveis     Saldo Inicial       Adições             Baixas      Total 

Bens de Uso Especiais (1.354.031.560) (748.364.021) 807.320 (2.101.588.261) 
Instalações (955.776.988) (101.866.540) 128.243 (1.057.515.284) 
Demais Bens (215.310.690) (23.647.761) 11.622.844 (227.335.607) 
Amortização Acumulada (3.980.957) (2.216.906) 91.686 (6.106.177) 

Total (2.529.100.196) (876.095.229) 12.650.094 (3.392.545.329) 

     

Total Geral 119.586.484.499 41.487.722.687 (37.203.077.847) 123.871.129.340 

 

As adições de bens imóveis do exercício de 2018 foram ocasionadas pelo reconhecimento de 

alguns ativos, realizado como parte do processo gradual de adoção dos procedimentos contábeis 

patrimoniais do MCASP, conforme descrito na nota explicativa 2.3.6.       

 

 

5.1.8   Intangível 

Os Ativos Intangíveis representam ativos não monetários e sem substância física capazes de 

gerar benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais ao Estado.  

Apresenta-se a seguir a composição dos Ativos Intangíveis para as datas de 31 de dezembro 

de 2018 e de 2017. 
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5.1.8.1 Composição dos Ativos Intangíveis 

    R$ 1 

Intangível      31/12/2018     31/12/2017 

Softwares  303.722.000  285.780.267 

Marcas, Direitos e Patentes Industriais  31.674.463  29.632.438 

(-) Amortização Acumulada  (80.632.725)  (71.620.423) 

Total  254.763.738  243.792.282 

 

5.1.8.2  Movimentação dos Ativos Intangíveis 

    R$ 1 

    31/12/2018 

Descrição 
Saldo 
Inicial 

     Adições Baixas Total 

Softwares 285.780.267 43.223.614 25.281.882 303.722.000 

Marcas, Direitos e Patentes Industriais 29.632.437 30.261.993 28.219.967 31.674.463 

Total 315.412.705 73.485.607 53.501.849 335.396.463 

     

Amortização     

Softwares/Marcas, Direitos e Patentes 
Industriais 

(71.620.423) 5.143.657 14.155.959 (80.632.724) 

Total (71.620.423) 5.143.657 14.155.959 (80.632.724) 

Total Geral 243.792.282 78.629.265 67.657.808 254.763.738 

     

     

    R$ 1 

    31/12/2017 

Descrição 
Saldo 
Inicial 

     Adições   Baixas Total 

Softwares 248.008.605 70.273.917 32.502.254 285.780.268 

Marcas, Direitos e Patentes Industriais 1.318.016 28.907.727 593.306 29.632.437 

Total 249.326.621 99.181.644 33.095.560 315.412.705 

     

Amortização     

Softwares (52.934.600) 30.518.847 49.204.670 (71.620.423) 

Total (52.934.600) 30.518.847 49.204.670 (71.620.423) 

Total Geral 196.392.021 129.700.491 82.300.230 243.792.282 

 

5.1.9   Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 

Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios 

previdenciários e encargos sociais a recolher, cuja composição para as datas de 31 de dezembro de 2018 e 

de 2017 é apresentada a seguir. 
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      R$ 1 

      31/12/2018 

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais       Circulante   Não Circulante      Total 

Trabalhistas       

Salários, Remunerações e Benefícios      8.657.069.536   -      8.657.069.536  

Férias         127.621.577   -         127.621.577  

Outras Obrigações Trabalhistas           55.523.738   -           55.523.738  

      8.840.214.851         8.840.214.851  

Previdenciárias       

Consignações                617.982   -                617.982  

Inativo           10.770.324   -           10.770.324  

Pensionistas           16.745.985   -           16.745.985  

Outras Obrigações Previdenciárias             5.445.176   -             5.445.176  

           33.579.467              33.579.467  

Encargos Sociais       

INSS         151.344.532     1.213.966.728       1.365.311.260  

Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)      1.472.920.112   -      1.472.920.112  

FGTS           12.240.968   -           12.240.968  

Entidades de Previdência Privada e Complementar             3.949.348   -             3.949.348  

Outros             1.851.931            5.174.980              7.026.911  

      1.642.306.891     1.219.141.708       2.861.448.599  

Total  10.516.101.207  1.219.141.708  11.735.242.917 

       

      R$ 1 

      31/12/2017 

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais        Circulante  Não Circulante      Total 

Trabalhistas       

Salários, Remunerações e Benefícios  8.766.499.529  -  8.766.499.529 

Férias  122.205.574  -  122.205.574 

Outras Obrigações Trabalhistas  50.986.031  -  50.986.031 

  8.939.691.134  0  8.939.691.134 

Previdenciárias       

Consignações  9.822.637  -  9.822.637 

Inativo  4.987.961  -  4.987.961 

Pensionistas  16.419.847  -  16.419.847 

Outras Obrigações Previdenciárias  16.556.889  -  16.556.889 

  47.787.334  0  47.787.334 

Encargos Sociais       

INSS  134.029.997  1.255.609.528  1.389.639.525 

Contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)  1.352.048.919  -  1.352.048.919 

FGTS  4.737.617  -  4.737.617 

Entidades de Previdência Privada e Complementar  10.442.067  -  10.442.067 

Outros  15.826.053  5.003.345  20.829.398 

  1.517.084.653  1.260.612.873  2.777.697.526 

Total  10.504.563.121  1.260.612.873  11.765.175.994 

       

O saldo reconhecido no passivo não circulante refere-se a obrigações relativas a débitos 

previdenciários e parcelados, no âmbito das Leis Federais nº 11.941/2009 e nº 10.522/2002, exigíveis em 

períodos superiores a 12 meses. 



Balanço Geral                                                                                                                      Contas do Exercício de 2018 

 

182 
  

5.1.10   Empréstimos e Financiamentos 

Apresenta-se a seguir a composição das operações para as datas de 31 de dezembro de 2018 e de 2017. 

    R$ 1 

Composição                       31/12/2018                 31/12/2017 

Empréstimos e Financiamentos                 287.684.209.957       270.746.432.097  

Total                 287.684.209.957       270.746.432.097  

 

     R$ 1 

       31/12/2018 

Composição        Circulante        Não Circulante     Total 

Empréstimos e Financiamentos   16.907.123.110       270.777.086.847   287.684.209.957  

Total    16.907.123.110       270.777.086.847   287.684.209.957  

      

      

     R$ 1 

     31/12/2017 

Composição         Circulante         Não Circulante    Total 

Empréstimos e Financiamentos   19.171.454.794       251.574.977.303   270.746.432.097  

Total    19.171.454.794       251.574.977.303   270.746.432.097  

      

 

5.1.10.1  Segregação entre Dívidas Internas e Externas 

Apresenta-se a seguir a composição e movimentação dos saldos segregados entre dívidas 

internas e externas para as datas de 31 de dezembro de 2018 e de 2017. 

    R$ 1 

Empréstimos e Financiamentos                         31/12/2018                31/12/2017 

Internos                 263.849.016.757       251.027.711.139  

Externos                   23.835.193.201         19.718.720.957  

Total                 287.684.209.958       270.746.432.096  

 

   R$ 1 

Empréstimos  Dívida Interna Dívida Externa Total 

31/12/2017 251.027.711.139 19.718.720.957 270.746.432.096 

Liberações 616.639.774 2.275.017.082 2.891.656.856 
Atualização Monetária  20.955.554.501 3.317.295.507 24.272.850.008 
Amortizações (14.088.499.857) (1.466.986.467) (15.555.486.324) 
Dívida sem trânsito pelo Tesouro 736.508.749 11.017.234 747.525.983 
Ajustes/Reclassificações 4.601.102.450 (19.871.112) 4.581.231.338 

31/12/2018 263.849.016.757 23.835.193.201 287.684.209.958 
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5.1.10.1.1 Movimentação das Dívidas Internas 

Apresenta-se a seguir a movimentação dos saldos de dívidas internas no exercício findo em 

31 de dezembro de 2018. 

       R$ 1 

Empréstimos  
Lei 9496/97 alt. LC 
148/14 e LC 156/16 

CEF 
BANCO 

DO BRASIL 
BNDES SANTANDER 

Dívida sem 
trânsito pelo 

Tesouro 
Dívida Interna 

31/12/2017 233.935.462.217  1.679.375.653  5.252.384.822  9.399.452.436   - 761.036.011  251.027.711.139  

Liberações  - 84.047.731   - 282.592.043  250.000.000   616.639.774  
Atualização Monetária 19.984.201.240   - 906.805.878  64.547.383   -  20.955.554.501  
Amortizações (13.469.338.019) (18.567.237) (125.378.588) (475.216.013)  -  (14.088.499.857) 
Dívida sem trânsito pelo Tesouro     736.508.749  736.508.749  
Ajustes/Reclassificações 5.362.148.461   -  - (10.000)  - (761.036.011) 4.601.102.450  

31/12/2018 245.812.473.899 1.744.856.147 6.033.812.112 9.271.365.850 250.000.000 736.508.750 263.849.016.757 

 

O maior estoque da dívida contratual é constituído pela dívida renegociada sob a égide da Lei 

Federal nº 9.496/1997, que instituiu o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, e 

autorizou a União a assumir a Dívida Pública dos Estados e Distrito Federal. Em 22 de maio de 1997, o 

Estado de São Paulo firmou com a União o Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e 

Refinanciamento de Dívidas, com as seguintes condições: 

• Taxa de juros: 6% a.a.; 

• Atualização monetária: Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI calculado 

pela Fundação Getúlio Vargas; 

• Limite de comprometimento máximo: 13% da Receita Líquida Real (RLR) para obrigações 

com o serviço da dívida; e 

• Prazo de refinanciamento: em até 360 meses, podendo ser estendido em até 120 meses a 

partir do vencimento da última prestação do contrato de refinanciamento, e renegociado nas mesmas 

condições financeiras, entretanto sem o limite de comprometimento estabelecido em 13% da RLR. 

Com base na a edição da LC nº 148/2014, os encargos financeiros foram alterados (com 

aplicabilidade a partir de janeiro de 2013): a taxa de juros de 6,0% ao ano foi reduzida para 4,0% ao ano, e a 

atualização monetária, calculada anteriormente com base na variação do Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) passou a ser calculada pelo Coeficiente de Atualização Monetária - CAM, 

conforme Decreto Federal nº 8.616/2015.  

A Lei Complementar nº 156/2016, estabeleceu o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito 

Federal, bem como medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal, concedendo um prazo adicional de 240 meses 

no refinanciamento da Lei nº 9.496/1997 (perfazendo um prazo total de 600 meses a partir de 22 de maio de 

1997), com efeitos a partir de 1º de julho de 2016, considerando-se as prestações calculadas pela tabela 

Price e os encargos estabelecidos pela LC nº 148/2014. Com a aplicação da tabela Price, o serviço da dívida 

deixou de ser calculado considerando-se os 13% da Receita Líquida Real. A LC nº 156/2016 concedeu 

também uma redução extraordinária na prestação mensal por um período de 24 meses, de julho de 2016 a 

junho de 2018, limitadas, a R$ 500 milhões por mês. Esta redução extraordinária, atualizada pelos encargos 

contratuais de adimplência, foi reincorporada ao saldo devedor do Refinanciamento da Lei 9.496/1997 em 
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julho de 2018. Adicionalmente, a LC nº 156/2016 estabeleceu a devolução das parcelas de dívidas vencidas e 

não pagas em decorrência de mandados de segurança providos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito 

das discussões quanto à capitalização composta da taxa SELIC, para efeito do disposto no art. 3° da LC nº 

148/2014. Tal devolução ocorreu em 24 prestações mensais e consecutivas, devidamente atualizadas pelos 

encargos contratuais de adimplência, vencendo-se a primeira em julho de 2016 e a última em junho de 2018. 

Em novembro de 2018 foi incorporado ao saldo devedor do Refinanciamento da Lei 

9.496/1997 o valor de R$ 5,4 bilhões, em função da venda pela União, em 06 de julho de 2018, das ações 

ordinárias nominativas da Eletropaulo, as quais haviam sido transferidas pelo Estado à União em setembro e 

em novembro de 1998 para amortização extraordinária da conta-gráfica, conforme o disposto no inciso I da 

cláusula décima-primeira do Termo Aditivo de Retificação e Ratificação ao Contrato de Refinanciamento 

firmado entre a União e o Estado em 23/12/1997, e conforme a regra estipulada no § 8o da cláusula terceira 

do Instrumento de Dação em Pagamento firmado entre a União e o Estado em 24/09/1998. 

 

A Dívida Contratual do Estado de São Paulo possui as seguintes características: 

 Dívida Refinanciada com a União (Agente: Banco do Brasil) – Lei 9496/97 alterada pela LC 148/14 e 

LC 156/16: dívida contratual indexada ao Coeficiente de Atualização Monetária -  CAM mais 4% de 

juros a.a.; 

 Dívida com a União (Agente: Banco do Brasil): dívida contratual indexada à cotação do EURO, 

Protocolo Brasil França - Aquisição de Equipamentos Hospitalares; 

 Parcelamentos de Débitos Tributários e Previdenciários junto à União: parcelamentos indexados a 

Selic mais 1% a.m. nos termos da Lei 10.522/02, 11.941/09 e 12.865/13 de responsabilidade da 

Administração Direta e Indireta do Estado; 

 Dívidas com a Caixa Econômica Federal (CEF): dívidas contratuais indexadas à Taxa Referencial – 

TR, cujos recursos são ou foram utilizados em obras de infraestrutura como a construção da Linha 17 

Ouro do Metrô, a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Baixada Santista, a 

implantação do Corredor Itapevi - Trecho Jandira Vila Iara (Osasco) e dívida contratual indexada à 

CDI + spread de 5,5% a.a., para financiar Despesas de Capital relativas às ações de Desapropriação 

vinculadas ao Projeto da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo;  

 Dívidas com o Banco do Brasil: dívidas contratuais indexadas à cotação do dólar norte americano, 

cujos recursos são ou foram utilizados em obras de infraestrutura nas áreas de transporte 

metropolitano, transporte rodoviário, saneamento e recursos hídricos, e desenvolvimento sustentável 

do litoral paulista;  

 Dívidas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): dívidas contratuais 

indexadas à Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, cujos recursos são ou foram utilizados em obras 

de infraestrutura, como, por exemplo, a expansão da Linha 2 Verde do Metrô, a construção e 

expansão da Linha 5 Lilás do Metrô e a realização de outras obras de mobilidade urbana através do 

Programa de Apoio ao Investimento dos Estados – PROINVESTE; 

 Dívidas com o Banco Santander do Brasil S/A: dívida contratual indexada à CDI + spread de 1,5% 

a.a., cujo recurso será utilizado no Projeto Implantação de Sistema Monotrilho - Linha 15 Prata – 

Metro; 
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5.1.10.1.2 Movimentação das Dívidas Externas 

Apresenta-se a seguir a movimentação dos saldos de dívidas externas no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2018 e de 2017. 

          R$ 1 

Empréstimos  AFD BEI  BID BIRD CAF JBIC OECF 
SANTANDE

R/  
MIGA 

Dívida sem 
trânsito 

pelo 
Tesouro 

Dívida 
Externa 

31/12/2017 
1.111.404.00

0  
793.860.00

0  
8.844.402.370  

6.048.130.13
8  

744.020.32
1  

929.338.936  
235.389.74

8  
992.400.000  19.775.445 

19.718.720.95
7  

Liberações 89.380.000  - 1.821.408.694  341.330.783  16.331.036  6.566.568  - -  2.275.017.082  

Atualização Monetária 130.916.000  93.940.000  1.569.853.384  
1.036.973.64

7  
123.625.04

7  
168.006.472  34.267.623  159.713.333   3.317.295.507  

Amortizações - - (507.624.198) 
(342.170.189

) 
(55.518.481

) 
(354.769.272

) 
(88.070.994

) 
(118.833.333)  

(1.466.986.467
) 

Dívida sem trânsito 
pelo Tesouro 

        11.017.235  11.017.235  

Ajustes/Reclassificaçõ
es 

- - (95.668) - - - - - 
(19.775.445

) 
(19.871.112) 

31/12/2018 
1.331.700.00

0  
887.800.00

0  
11.728.040.25

1  
7.084.264.37

9  
828.457.92

4  
749.142.705  

181.586.37
7  

1.033.280.00
0  

11.017.235  
23.835.193.20

1  

 

Dívida Externa junto a Organismos Internacionais (Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento - BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, Banco Europeu de Investimento 

– BEI, Corporação Andina de Fomento – CAF), Agências Governamentais Estrangeiras (Agência Francesa 

de Desenvolvimento – AFD, The Overseas Economic Cooperation Fund – OECF) e Credores Privados 

(Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC, Banco Santander S.A.), contratadas em moedas 

estrangeiras (dólar norte americano, euro e iene) cujos recursos são ou foram utilizados em obras de 

infraestrutura nas áreas de transporte metropolitano, transporte rodoviário, saneamento e recursos hídricos, 

saúde. 

 

5.1.11   Fornecedores e Contas a Pagar 

Compreendem as obrigações junto a fornecedores e demais contas a pagar referentes à 

prestação de serviço ao Estado ou a aquisições, principalmente de estoques e bens móveis utilizados na 

prestação de serviço público. 

Apresenta-se a seguir a composição do saldo para as datas de 31 de dezembro de 2018 e de 

2017. 

   R$ 1 

Fornecedores e Contas a Pagar               31/12/2018              31/12/2017 

Circulante            7.167.467.684           7.851.095.437  

Não Circulante          22.065.329.449          23.390.748.165  

Total          29.232.797.133          31.241.843.602  
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R$ 1 

       31/12/2018 

Fornecedores e Contas a Pagar  Circulante  Não Circulante  Total 

Precatórios e Sentenças Judiciais   1.691.735.025    22.065.329.449    23.757.064.474  

Obrigação a Programar do Exercício Anterior   4.041.358.350                          -      4.041.358.350  

Obrigação Programada a Pagar do Exercício 
Anterior 

    867.516.535                          -         867.516.535  

Obrigação a Programar de Exercícios Anteriores      281.721.059                          -         281.721.059  

Fornecedores Locais do Exercício      281.522.512                          -         281.522.512  

Obrigação Programada a Pagar de Exercícios 
Anteriores 

        3.614.203                          -            3.614.203  

Total   7.167.467.684    22.065.329.449    29.232.797.133  

       
 

R$ 1 

      31/12/2017 

Fornecedores e Contas a Pagar  Circulante  Não Circulante  Total 

Precatórios e Sentenças Judiciais        97.969.084    23.390.748.165    23.488.717.249  

Obrigação a Programar do Exercício Anterior   5.894.826.827                          -      5.894.826.827  

Obrigação Programada a Pagar do Exercício 
Anterior 

    774.686.003                          -         774.686.003  

Obrigação a Programar de Exercícios Anteriores      673.166.015                          -         673.166.015  

Fornecedores Locais do Exercício      403.460.889                          -         403.460.889  

Obrigação Programada a Pagar de Exercícios 
Anteriores 

        6.986.619                          -            6.986.619  

Total   7.851.095.437    23.390.748.165    31.241.843.602  

 

Apresenta-se a seguir a composição do saldo de precatórios para as datas de 31 de 

dezembro de 2018 e de 2017: 

   R$ 1 

Descrição  31/12/2018 31/12/2017 

Precatórios posteriores a LRF 05/05/2000          23.494.456.243          23.239.321.612  

Precatórios anteriores a LRF 05/05/2000              188.073.693              229.376.469  

Demais Sentenças Judiciais                74.534.538                20.019.168  

Total          23.757.064.474          23.488.717.249  

 

5.1.12   Obrigações Fiscais 

Compreendem as obrigações das entidades relativas a impostos, taxas e contribuições. 

    R$ 1 

Impostos e Contribuições a Recolher  31/12/2018  31/12/2017 

Curto Prazo   115.205.025     117.323.192  

Longo Prazo     99.660.491     104.138.208  

Total   214.865.516     221.461.400  

 

Apresenta-se a seguir a composição do saldo para as datas de 31 de dezembro de 2018 e de 

2017.  
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      R$1 

      31/12/2018 

Impostos e Contribuições a Recolher       Circulante  Não Circulante    Total 

PIS/PASEP   103.024.170       17.882.075    120.906.245  

COFINS       1.259.267                      -        1.259.267  

IRRF           13.976                      -            13.976  

ISS       7.810.504                      -        7.810.504  

CIDE           35.572                      -            35.572  

ICMS           72.522                      -            72.522  

CSSL          221.093         4.904.695        5.125.788  

Outros  2.767.920      76.873.721      79.641.642  

Total   115.205.025       99.660.491    214.865.516  

 
 

      
 

R$1 
      31/12/2017 

Impostos e Contribuições a Recolher      Circulante  Não Circulante     Total 

PIS/PASEP   102.816.649       20.716.716    123.533.365  

COFINS       1.526.457                      -        1.526.457  

IRRF          741.026                      -           741.026  

ISS       9.430.439                      -        9.430.439  

CIDE           35.572                      -            35.572  

ICMS          109.778                      -           109.778  

Outros  2.663.271      83.421.492      86.084.763  

Total   117.323.192     104.138.208    221.461.400  

 

- PIS/PASEP: Registra o valor das obrigações a recolher ao Programa de Integração Social 

(PIS) e ao Programa de Formação do Servidor Público (PASEP). O valor registrado no passivo não circulante 

refere-se a valores de PIS/PASEP parcelados e exigíveis em prazos superiores a 12 meses. 

- COFINS: Registra o valor das obrigações exigíveis a curto prazo relativas à Contribuição 

para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

- IRRF: Registra os valores referentes às retenções na fonte do Imposto sobre a Renda, 

relativas às importâncias pagas a terceiros ou creditadas a servidores ou empregados. 

5.1.13   Provisões  

Compreendem os passivos de prazo ou de valor incertos. 

Apresenta-se a seguir a composição do saldo para as datas de 31 de dezembro de 2018 e de 

2017. 

    R$ 1 

Provisões        31/12/2018         31/12/2017 

Circulante       5.467.791.270        5.319.299.395  

Não Circulante    842.913.345.289     736.153.806.873  

Total    848.381.136.559     741.473.106.268  
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    R$ 1 

Provisões - Circulante         31/12/2018          31/12/2017 

Provisão - Repartição de Créditos       4.845.025.373        4.433.940.114  

Provisão - Restituição de NF Paulista          258.302.315           327.481.282  

Provisão para Riscos Trabalhistas             4.791.294              4.824.961  

Provisão para Riscos Cíveis                           -                            -  

Provisão para Riscos Fiscais                             -  

Outros          359.672.288           553.053.038  

Total       5.467.791.270        5.319.299.395  

     

    R$ 1 

Provisões - Não Circulante        31/12/2018        31/12/2017 

Provisão Matemática Previdenciária   839.572.527.246     732.293.915.675  

Provisão - Restituição de NF Paulista       2.000.237.222        2.561.999.979  

Provisão para Riscos Trabalhistas          821.652.268           829.820.882  

Provisão para Riscos Cíveis          174.224.755           157.078.031  

Provisão para Riscos Fiscais            74.892.336             42.868.705  

Outros          269.811.462           268.123.601  

Total    842.913.345.289     736.153.806.873  

 

Segue um resumo dos servidores participantes do plano do RPPS: 
   31/12/2018 

Quadro de Segurados por Ano Base  Quantidade Salário / Benefício 
Médio (R$) 

Idade Média 

Ativos  489.711 5.214 46 
Aposentados por Tempo de Contribuição  363.287 5.515 69 
Aposentados por Idade/Compulsória  373 7.234 77 
Aposentados por Invalidez  14.960 2.695 68 
Pensionistas 118.868 4.625 68 

Das provisões, o principal elemento diz respeito a provisão previdenciária, que engloba o 

passivo atuarial. As principais premissas atuariais e econômicas utilizadas na avaliação atuarial realizada por 

atuário independente estão sumarizadas a seguir: 

 

                        

  

Premissas SPPREV 

 2018 

I - Premissas Biométricas  

Tábua de Mortalidade Geral  BR-EMS sb. 2015 

Tábua de Entrada em Invalidez  Álvaro Vindas 

Tábua de Mortalidade de Inválidos  MI-85 

Composição Familiar (Ativos e Inativos)  Família Média Padrão 

II - Variáveis Econômicas  

Taxa Real de Desconto da Obrigação Atuarial 5,01% a.a. 

Expectativa de Inflação Futura  4,00% a.a. 

Taxa de Rendimento Esperado dos Ativos  9,21% a.a. 

Fator Capacidade Salarial e de Benefício  1 

Taxa de Crescimento Real de Salários (*)  7,12% a.a. 

Taxa de Rotatividade  0% a.a. 

III - Regime Financeiro de Capitalização  Crédito Unitário Projetado 
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Apresenta-se a seguir a composição do saldo do passivo atuarial reconhecido para a data de 
31 de dezembro de 2018, classificado integralmente no passivo não circulante. 

 R$ 1 

VALORES RECONHECIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL  31/12/2018 

(a) Servidores Inativos - Benefícios Concedidos  479.064.893.722 

(b) Servidores Ativos - Benefícios a Conceder  360.738.268.539 

Valor Presente das Obrigações Atuariais (a) + (b)  839.803.162.261 

Valor Justo dos Ativos do Plano  (771.272.529) 

Valor Presente das Obrigações em Excesso ao Valor Justo dos Ativos  839.031.889.732 

Ganhos/(Perdas) Atuariais não reconhecidos  - 

Custo do Serviço Passado não reconhecido  - 

Passivo/ (Ativo) líquido total a ser reconhecido neste exercício  839.031.889.732 

Saldo Provisionado em Balanço  - 

Passivo/ (Ativo) líquido total a ser reconhecido neste exercício  839.031.889.732 

 
O passivo atuarial foi corrigido em contrapartida as variações patrimoniais diminutivas, 

ocasionando um acréscimo das provisões de R$ 107.428.406.732, passando o total para 

R$_839.031.889.732 (R$ 731.603.483.000 – em 2017), os quais são decorrentes principalmente da 

atualização da base de dados cadastrais, conforme consta do relatório de avaliação atuarial, e atendendo o 

que rege a respectiva legislação em vigor, conforme manifestação do Tribunal de Contas do Estado. 

Importante destacar também que o Passivo Atuarial Previdenciário levantado através desse 

relatório está registrado na Administração Direta e que existem outros registros de provisão matemática 

específico relacionado a questões previdenciárias da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e 

da Fundação Padre Anchieta que compõem o valor total de 2018 de R$ 839.572.527.246 (R$ 732.293.915.65 

em 2017).  

 

5.1.14   Demais Obrigações 

Apresenta-se a seguir a composição do saldo para as datas de 31 de dezembro de 2018 e de 
2017. 

     R$ 1 

Demais Obrigações         31/12/2018            31/12/2017 

Circulante      12.314.881.421     12.324.605.376  
Não Circulante    8.034.256.395     10.515.908.297  

Total    20.349.137.816     22.840.513.673  

      
      
     R$1 
     31/12/2018 

Demais Obrigações          Circulante  Não Circulante           Total 

Valores Restituíveis      6.185.299.751      6.203.432.395   12.388.732.146  
Obrigações decorrentes de 
Contratos de PPP 

    265.598.164      659.157.508     924.755.672  

Depósitos Judiciais e Extrajudiciais 
        

3.998.955.766  
                        -  

        
3.998.955.766 

Consignações de Ent. Autarquias e 
Oficiais 

       337.678.155                          -        337.678.155  

Adiantamentos de Clientes          73.887.065                          -          73.887.065  
Outras      1.453.462.520      1.171.666.492     2.625.129.012  

Total      12.314.881.421    8.034.256.395   20.349.137.816  
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R$1 

     31/12/2017 

Demais Obrigações          Circulante   Não Circulante         Total 

Valores Restituíveis      7.413.153.559      5.407.029.677   12.820.183.236  
Obrigações decorrentes de 
Contratos de PPP 

    1.032.824.209      2.873.157.324     3.905.981.533  

Depósitos Judiciais e Extrajudiciais     1.403.359.493                          -     1.403.359.493  
Consignações de Ent. Autarquias e 
Oficiais 

       314.724.024                          -        314.724.024  

Adiantamentos de Clientes          74.474.974                          -          74.474.974  
Dívida Ativa          71.884.936      1.773.430.809     1.845.315.745  
Outras      2.014.184.181         462.290.487     2.476.474.668  

Total    12.324.605.376    10.515.908.297   22.840.513.673  

 

As demais obrigações junto a terceiros são compostas, principalmente, pelas restituições. As 

restituições compreendem, majoritariamente, os valores recebidos de terceiros como forma de garantia do 

cumprimento de certas obrigações e também recebimentos de recursos financeiros provenientes dos 

depósitos judiciais e administrativos em que o Estado é parte e de terceiros para pagamento de precatórios. 

Cumpre esclarecer que o valor de dívida ativa registrado nesse grupo de contas refere-se a 

um procedimento de ajuste adotado pelo Estado que visa eliminar duplicidade no registro da dívida ativa não 

tributária de órgãos da administração indireta no ativo. Atualmente é exigido o registro também pelos próprios 

órgãos da administração indireta sendo que a Procuradoria Geral do Estado – PGE é o órgão central do 

Estado a quem compete a gestão desse assunto. 

 Reconhecimento Inicial dos Contratos de Parcerias Público Privadas (PPP): 

                          A Contadoria Geral do Estado (CGE), órgão subordinado à Coordenadoria da Administração 

Financeira (CAF) da Secretaria da Fazenda (SEFAZ/SP) coordena o levantamento das informações relativas 

aos ativos e passivos de PPP junto aos gestores dos respectivos contratos de forma a que sejam realizados 

periodicamente a atualização dos registros contábeis. 

               O Estado de São Paulo foi um dos precursores em instituir o Programa de Parcerias Público-

Privadas, com a promulgação da Lei Estadual nº 11.688, de 19 de maio de 2004, que favoreceu a política de 

reordenamento dos investimentos e fomentou os acordos com a iniciativa privada quanto à execução de 

atividades econômicas antes reservadas apenas ao setor público, como a prestação de serviços públicos e 

execução de obras de infraestrutura. Desde o estabelecimento da Lei das PPPs até o ano de 2017, o governo 

já chancelou 11 contratos sob essa modalidade. Desses 11 (onze) contratos, 9 (nove) tiveram suas 

informações mapeadas pela CGE, a saber:  

 Linha 4 - Amarela;   

 Linha 6  - Laranja;  

 Linha 18 - Bronze; todas elas geridas pela empresa Companhia do Metropolitano de São Paulo, 

conhecida por Metrô e vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM); 

 Linha 8 - Diamante, gerida pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), empresa 

dependente vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM); 
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 Sistema Integrado Metropolitano (SIM) da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) 

(modal Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)), gerido pela Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), empresa controlada pelo governo e vinculada à Secretaria de 

Transportes Metropolitanos (STM). 

 Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense (IFAB) gerida pela Fundação do Remédio Popular 

(FURP), vinculada à Secretaria da Saúde; 

 Complexos Hospitalares gerido pela Secretaria da Saúde; 

 Rodovia Tamoios, gerida pela ARTESP, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São 

Paulo (ARTESP) vinculada à Secretaria de Logística e Transportes (SLT); 

 Moradia de Interesse Social (MIS), gerida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), empresa vinculada à Secretaria da Habitação.       

         O Total de Passivo de PPP em 31.12.2018 é no Circulante R$ 265.598.164 e Não Circulante R$ 

659.157.508, os quais correspondem a obrigações decorrentes da incorporação de ativos e prestação de 

serviços, objeto do contrato. 

       O Total de Ativo de Parcerias Público-Privadas, respectivamente Ativo Imobilizado, foi incorporado 

pelo Estado e registrado em contrapartida a uma conta contábil de Ajustes de Exercícios Anteriores no valor 

de R$ 3.348.384.220.. 

               Os Atos Potenciais, que correspondem aos valores dos contratos, às garantias concedidas e 

recebidas, aos riscos e às obrigações contratuais decorrentes das contraprestações futuras, estão registradas 

em contas contábeis de natureza de controle, das classes 7 e 8 do SIAFEM.  
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Anexo - Demonstrativo da Dívida Interna 

 

 

 

 

 

 

Valores em R$ 1

LIBERAÇÕES
ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA
ASSUNÇÕES OUTRAS AMORTIZAÇÕES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OUTRAS

1.1 -   Dívida Interna 251.652.102.681          616.639.774      22.262.581.580   -                       17.706.411.276   14.290.906.989       1.258.324.731                       12.220.892.227   264.467.611.363               

1.1.1 - Contratual 251.652.102.681          616.639.774      22.262.581.580   -                       17.706.411.276   14.290.906.989       1.258.324.731                       12.220.892.227   264.467.611.363               

           - União 251.652.102.681          616.639.774      22.262.581.580   -                       17.706.411.276   14.290.906.989       1.258.324.731                       12.220.892.227   264.467.611.363               

                 Obrigações Trabalhistas - INSS - Débito Parcelado - Lei 10.522/2002 3.499.446                       -                       155.322                -                       -                         1.166.304                 -                                            -                         2.488.465                            

                 Obrigações Trabalhistas - Parcel. Lei 11.941/09 1.082.905.507               -                       34.679.869           -                       -                         161.735.114             -                                            -                         955.850.262                       

                 Obrigações Trabalhistas - Parcel. Lei 12.865/13 299.022.600                  -                       13.867.157           -                       123.380.587        39.505.715               -                                            -                         396.764.628                       

               Lei 9.496/97  233.935.462.217          -                       20.200.755.790   -                       17.583.030.688   13.469.338.019       216.554.550                           12.220.882.227   245.812.473.899               

DV0001086 LEI 9496/97 alterado pela LC 148/2014 e LC 156/2016 - Refinanciamento 223.600.200.481          -                       19.746.553.602   -                       16.375.760.627   12.486.216.201       216.554.550                           1.207.270.061     245.812.473.899               

DV0001087 LEI 9496/97 alterado pela LC 148/2014 e LC 156/2016 - Atualização do Redutor 9.363.247.720               -                       443.094.385        -                       1.207.270.061     -                              -                                            11.013.612.166   -                                        

DV0001088 LEI 9496/97 alterado pela LC 148/2014 e LC 156/2016 -Devolução da Liminar 972.014.016                  -                       11.107.803           -                       -                         983.121.819             -                                            -                         -                                        

               CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.679.375.653               84.047.731         0                             -                       -                         18.567.237               -                                            -                         1.744.856.147                    

DV0001070 AGE/METRO(Linha 17 OURO - R$ 1,082 Bilhões) 590.387.427                  77.411.594         0                             -                       -                         11.373.376               -                                            -                         656.425.645                       

DV0001077 AGE/EMTU - VLT Baixada Santista (R$ 400,0 milhões) 337.391.094                  -                       0                             -                       -                         5.186.388                 -                                            -                         332.204.706                       

DV0001078 AGE/EMTU - Corredor Itapevi/Jandira(Vila Iara)(R$ 215,0 milhões) 61.597.132                    6.636.137           -                         -                       -                         2.007.473                 -                                            -                         66.225.796                          

DV0001085 AGE/CEF - Financiar Desp.Capital rel. às ações de Desapropriação vinc. ao Proj.Linha 6 - Laranja do Metrô de S.Paulo 690.000.000                  -                       -                         -                       -                         -                              -                                            -                         690.000.000                       

               BANCO DO BRASIL 5.252.384.822               -                       1.948.576.051     -                       -                         125.378.588             1.041.770.173                       -                         6.033.812.112                    

DV0001012 Protocolo - Tesouro 12.535.341                    -                       3.438.775             -                       -                         4.436.050                 1.927.228                               -                         9.610.838                            

DV0001075 AGE/BB - SLT - Programa de Investimento do Estado de São Paulo (R$ 2,0 bilhões) 3.002.642.628               -                       1.112.677.205     -                       -                         120.942.538             590.710.820                           -                         3.403.666.474                    

DV0001079 AGE/BB - SLT - Programa de Investimento do Estado de São Paulo Fase II 2.237.206.853               -                       832.460.071        -                       -                         -                              449.132.126                           -                         2.620.534.799                    

               BNDES 9.399.452.436               282.592.043      64.547.391           -                       -                         475.216.013             8                                               10.000                   9.271.365.850                    

DV0001063 AGE-METRO - Expansão da Linha 2 verde (R$ 1.579,0 milhões) 746.709.948                  -                       4.671.174             -                       -                         136.208.893             -                                            -                         615.172.229                       

DV0001065 AGE - SAP - Construção Presídios Est. SP (R$ 240,0 milhões) 65.396.696                    13.700.000         385.824                -                       -                         36.198.481               -                                            -                         43.284.039                          

DV0001066 AGE - DER-Programa Investimentos Est. SP (R$ 40,0 milhões) 5.573.845                       -                       19.772                   -                       -                         5.161.893                 -                                            -                         431.724                               

DV0001068 AGE- Linha 5 - Metrô - LILÁS Largo 13/Chácara Klabin(R$ 766,0 milhões) 528.565.088                  -                       3.402.996             -                       -                         69.928.553               -                                            -                         462.039.530                       

DV0001069 AGE - DER Programa Emergencial PEF 2 (R$ 60,0 milhões) 19.937.215                    -                       129.845                -                       -                         1.287.053                 -                                            -                         18.780.008                          

DV0001071 AGE - CPTM - Modernização das Estações da Linha 8 Diamante 399.735.043                  105.000.000      3.093.855             -                       -                         49.055.752               -                                            -                         458.773.146                       

DV0001072 AGE - METRO - Prolongamento da linha 2 Verde - Sistema Monotrilho 741.794.021                  -                       4.947.354             -                       -                         51.032.018               -                                            -                         695.709.357                       

DV0001073 AGE - METRO/DER - PROINVESTE Mobilidade Urbana 1.688.876.363               -                       11.569.187           -                       -                         18.672.945               -                                            -                         1.681.772.605                    

DV0001074 AGE - METRO  - Implantação da Linha 15 Prata - Sistema Monotrilho 627.487.867                  -                       4.196.641             -                       -                         39.970.630               -                                            -                         591.713.878                       

DV0001076 AGE - METRO  - Expansão Linha Verde Vila Prudente/Est.Rapadura (R$ 1.500 milhões) 768.794.835                  13.301.007         5.369.306             -                       -                         -                              -                                            -                         787.465.148                       

DV0001080 AGE - BNDES - SLT  - Modernização de Hidrovias (R$ 307,0 milhões) 92.498.038                    3.101.577           632.183                -                       -                         5.757.078                 8                                               10.000                   90.464.712                          

DV0001081 AGE - METRO  - Linha 6 laranja do Metrô de São Paulo (R$ 1,7 bilhões) 714.493.237                  -                       4.944.282             -                       -                         -                              -                                            -                         719.437.518                       

DV0001082 AGE - BNDES - CPTM  - Aquisição 12 Trens e Implantação  Projeto Contorno Norte-Sul Nova Tamoios (R$ 982,0 milhões) 347.640.966                  -                       2.405.670             -                       -                         -                              -                                            -                         350.046.636                       

DV0001083 AGE - BNDES - Implantação de ligação seca entre Santos e Guarujá 725.834.614                  90.000.000         5.359.304             -                       -                         -                              -                                            -                         821.193.917                       

DV0001084 AGE- BNDES - Expansão Linha 5 Lilás do Metro SP -Largo Treze de Maio e Chácara Klabin 1.682.443.723               -                       11.416.901           -                       -                         61.942.718               -                                            -                         1.631.917.906                    

DV0001089 AGE- BNDES - Complexos Hospitalares 243.670.939                  57.489.459         2.003.099             -                       -                         -                              -                                            -                         303.163.496                       

              BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -                                   250.000.000      -                         -                       -                         -                              -                                            -                         250.000.000                       

DV0001090 -                                   250.000.000      -                         -                       -                         -                              -                                            -                         250.000.000                       

SALDO EM 31/12/2018INCORPORAÇÕES DESINCORPORAÇÕESDISCRIMINAÇÃO SALDO EM 31.12.2017

MUTAÇÕES NO PERIODO



Balanço Geral                                                                                                               Contas do Exercício de 2018 

 

193 
  

 

Anexo - Demonstrativo da Dívida Externa 

 

Valores em R$ 1

LIBERAÇÕES
 ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA 
ASSUNÇÕES OUTRAS AMORTIZAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OUTRAS

1.2 - Dívida Externa 19.698.945.513            2.275.017.082   7.269.410.325     -                       -                         1.466.986.467         3.952.114.818                       95.668                   23.824.175.966                  

1.2.1 - Contratual 19.698.945.513            2.275.017.082   7.269.410.325     -                       -                         1.466.986.467         3.952.114.818                       95.668                   23.824.175.966                  

               Com aval do TN após 30/09/91 19.698.945.513            2.275.017.082   7.269.410.325     -                       -                         1.466.986.467         3.952.114.818                       95.668                   23.824.175.966                  

DV0002043 Bird - Metro Linha 4 Amarela  Etapa I   7536 OC BR 235.695.000                  -                       85.466.512           -                       -                         17.401.625               46.085.687                             -                         257.674.200                       

DV0002044 Bird - Metro/CPTM Material Rodante e Sistemas 7506 OC BR 1.386.187.264               -                       502.650.848        -                       -                         102.353.647             271.041.932                           -                         1.515.442.534                    

DV0002050 Bird- DER - Programa de Recuperação  Rodovias Vicinais  7688 OC BR 474.477.025                  -                       173.412.851        -                       -                         24.439.485               93.524.512                             -                         529.925.880                       

DV0002052 Bird - Metro Expansão Linha 5 Lilás 7855  BR 1.307.932.225               178.566.000      493.326.917        -                       -                         63.176.061               270.566.676                           -                         1.646.082.405                    

DV0002053 Bird - Metro Linha 4 Amarela Fase II 7869 BR 345.425.696                  54.293.036         146.039.812        -                       -                         18.904.912               77.097.328                             -                         449.756.303                       

DV0002054 Bird- DER - Programa de Recuperação  Rodovias Vicinais - Fase IV  7837 BR 972.874.530                  -                       357.527.142        -                       -                         49.558.696               191.921.493                           -                         1.088.921.482                    

DV0002055 Bird- Sec.Energia - Prog. de Saneamento Ambiental Mananciais Rio Tietê 7661 BR 6.446.977                       -                       2.356.281             -                       -                         331.864                     1.270.783                               -                         7.200.612                            

DV0002056 Bird - Secretarias da Agricultura e Meio Ambiente - Microbacias II 7908 BR 199.386.358                  48.162.831         83.001.725           -                       -                         12.241.017               45.465.489                             -                         272.844.408                       

DV0002058 Bird- Sec.Energia - Programa de Recuperação das Águas - REÁGUA 7870 BR 112.862.614                  -                       41.464.991           -                       -                         5.876.857                 22.255.978                             -                         126.194.769                       

DV0002059 Bird- CPTM - Linha 11 Coral 7820 BR 343.625.778                  -                       124.490.501        -                       -                         16.242.103               66.870.948                             -                         385.003.228                       

DV0002065 Bird-DER Programa Transporte Logistica e Meio Ambiente BIRD8272-BR 663.216.671                  60.308.917         252.494.879        -                       -                         31.643.920               139.157.987                           -                         805.218.560                       

DV0002064 CAF - AGE/DER - Programa Transporte, Logistica e Meio Ambiente 609.053.921                  -                       215.514.043        -                       -                         55.518.481               115.089.803                           -                         653.959.680                       

DV0002069 CAF - AGE/DAEE - Sistema de Macrodrenagem Rio Baquirivu-Guaçu 134.966.400                  16.331.036         50.296.087           -                       -                         -                              27.095.280                             -                         174.498.243                       

DV0002071 BEI - AGE - Aquisição de Trens CPTM 793.860.000                  -                       237.680.000        -                       -                         -                              143.740.000                           -                         887.800.000                       

DV0002068 AFD -AGE - METRÔ - Proj.Trem de Guarulhos - Implantação Linha 13/JADE 1.111.404.000               89.380.000         345.264.000        -                       -                         -                              214.348.000                           -                         1.331.700.000                    

DV0002013 Bid - CPTM - Trens Metropolitano Sul (C.Limpo/Sto.Amaro)844 OC BR 402.877.355                  -                       133.787.705        -                       -                         97.796.408               71.829.682                             -                         367.038.971                       

DV0002031 Bid - CDHU - Atuação em Cortiços 1354 OC BR 40.282.409                    -                       14.549.915           -                       -                         4.860.012                 7.754.614                               -                         42.217.697                          

DV0002030 Bid - DER - Recuperação de Rodovias 1351 OC BR 128.623.955                  -                       44.900.872           -                       -                         32.760.831               23.581.922                             -                         117.182.074                       

DV0002036 Bid -  Sec. Cultura - Fábrica de Cultura 1486 OC BR 43.456.503                    -                       15.317.212           -                       -                         4.108.103                 8.189.475                               -                         46.476.137                          

DV0002038 Bid - SEFAZ - PROFFIS 1543 OC BR 29.134.566                    -                       9.728.424             -                       -                         4.450.835                 5.160.829                               -                         29.251.325                          

DV0002040 Bid - SEADS - Politica Social 1611 OC BR 6.472.463                       -                       2.319.025             -                       -                         989.131                     1.231.751                               -                         6.570.607                            

DV0002041 Bid - SMA - Ecoturismo Mata Atlântica 1681 OC BR 19.217.888                    -                       6.860.371             -                       -                         1.654.372                 3.644.758                               -                         20.779.129                          

DV0002042 Bid-DER -Recuperação de Rodovias Etapa II 1735 OC BR 64.058.634                    -                       22.576.989           -                       -                         7.168.835                 11.935.665                             -                         67.531.123                          

DV0002047 Bid - Sec.Desenv. - APL 1911 OC BR 20.695.162                    -                       7.423.542             -                       -                         2.186.058                 4.000.207                               -                         21.932.439                          

DV0002048 Bid - DER - Recuperação de Rodovias  Etapa III  2077 OC BR 529.445.400                  -                       192.441.210        -                       -                         35.535.950               103.774.480                           -                         582.576.180                       

DV0002049 Bid -  CPTM/Metro Material Rodante e Sistemas 2009 OC BR 447.306.146                  -                       162.585.483        -                       -                         30.022.829               87.674.693                             -                         492.194.107                       

DV0002051 Bid - Metro Expansão Linha 5 Lilás 2305 OC BR 674.754.880                  838.474.862      309.237.445        -                       -                         46.881.414               176.582.829                           -                         1.599.002.944                    

DV0002057 Bid - SEFAZ - Prog.de Gestão Integração Fiscos BRASIL - PROFISCO 2331 OC BR 339.558.610                  -                       123.061.933        -                       -                         30.656.946               66.039.428                             95.668                   365.828.501                       

DV0002061 Bid - SMA/CDHU/IFFLORESTAL - Programa Serra do Mar 2376 OC BR 371.088.085                  95.621.103         143.946.619        -                       -                         23.340.795               78.014.035                             -                         509.300.978                       

DV0002062 Bid -  SSRH/DAEE - Programa Várzeas do Tietê BID2500OC-BR 256.322.456                  107.194.000      110.571.241        -                       -                         16.473.286               62.901.478                             -                         394.712.934                       

DV0002063 Bid - AGE - SLT/DERSA - Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte BID2618OC-BR 3.269.643.465               257.164.239      1.234.741.811     -                       -                         168.738.393             669.416.390                           -                         3.923.394.732                    

DV0002066 Bid - AGE - SLT/DER - Programa de Invest.  Rodoviário do Est. São Paulo BID3127OC-BR 1.071.154.661               150.282.823      431.649.861        -                       -                         -                              230.243.918                           -                         1.422.843.427                    

DV0002067 Bid - AGE - Saúde - Projeto Fortalecimento Gestão Estadual Saúde - BID3051OC-BR 414.119.231                  277.128.455      201.520.342        -                       -                         -                              107.531.315                           -                         785.236.714                       

DV0002070 Bid - AGE - SLT/DER - Progr. de Invest. Rodoviário do Est. S.Paulo 2ª fase BID3276OC-BR 716.190.502                  95.543.212         272.289.615        -                       -                         -                              150.148.763                           -                         933.874.565                       

DV0002045 JBIC - Metro 4a Linha  Etapa I  90.445.378                    -                       28.524.130           -                       -                         41.666.423               12.200.894                             -                         65.102.192                          

DV0002046 JBIC - CPTM/Metro - Material Rodante e Sistemas  491.830.874                  -                       155.110.721        -                       -                         226.576.899             66.346.964                             -                         354.017.733                       

DV0002060 JBIC - Metro Linha 4 Amarela Fase II  347.062.684                  6.566.568           131.912.781        -                       -                         86.525.950               68.993.302                             -                         330.022.780                       

DV0002029 OECF - DAEE - Despoluição Rio Tietê 235.389.748                  -                       53.536.489           -                       -                         88.070.994               19.268.866                             -                         181.586.377                       

DV0002072 SANTANDER/MIGA -Programa de Logistica e Transporte do Estado de São Paulo 992.400.000                  -                       349.830.000        -                       -                         118.833.333             190.116.667                           -                         1.033.280.000                    

DISCRIMINAÇÃO  SALDO EM 31.12.2017 

MUTAÇÕES NO PERIODO

 SALDO EM 31/12/2018 
 INCORPORAÇÕES DESINCORPORAÇÕES
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Anexo - Demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa 

 

Caixa e Equivalente de Caixa 31/12/2018 

111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 26.687.860.300 

001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 14.871.194.686 

001001001 - TESOURO-GERAL 9.484.368.112 

001001094 - REC.DEP.JUDICIAL-EC 94/2016 37.714.730 

001001099 - E.C.99/2017-DEP.JUDIC.ESTADO NAO PARTE 451.140.517 

001001141 - TESOURO - FUNDES 1.006.634.315 

001001151 - RECURSOS LC 151/2015 473 

001002007 - FUNDO DESENV.EDUCACAO BASICA-FUNDEB 1.704.463.984 

001003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 1.127.321.235 

001016006 - ADICIONAL ICMS-FDO EST DE COMBATE A POBREZA 1.059.551.319 

002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 981.710.077 

002001055 - FED-FDO.ASSIST.JUDIC.-TX EXTRAJUDIC 132.752.152 

002002001 - REEMBOLSO DESP.OFICIAIS DE JUSTICA-TX. 4.207 

002002104 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER-TX. 348.485.596 

002002112 - PROG.COMBATE COM. AMBUL.IRREG.MUNIC S.PAULO 3.757.992 

002002156 - TX.JUDIC.SERV.PUBL.-FED TRIB.DE JUSTICA 164.244.108 

002002161 - TAXAS E EMOLU.JUNTA COML.REG.COM.AFINS-JUCES 33.752 

002002165 - CONCESSOES DE LINHAS DO METRO 672.126 

002002502 - COMP.FINANC.REC.HIDRICOS OBRAS-FEHIDRO 88.867.081 

002002503 - COMP.FIN.REC.HIDR.FDO.EXP.AGR.PTA.COMP.-FEAP 23.064.695 

002002505 - MULTA POR INFRACAO REG.-PROCON 85.466.614 

002002506 - CETESB-MULTA POR INFRACAO DO REGULAMENTO 1.643 

002002513 - FDO.DE INCENTIVO A SEGURANCA PUBLICA-FISP 167.600 

002002515 - FUNSET-FDO.NAC.SEG.EDUC.TRANS.(LF.2613/98) 9.771 

002002516 - CONTRIB.DE SOLIDAR.AS STAS CASAS DE MISERICO 11.991.806 

002002518 - MULT.TRANS.COMPET.MUNIC. 6 

002002520 - BACIA PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAI 3.260.182 

002002522 - CONTRIB.COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA/PENSOES 49.468 

002002525 - BACIA BAIXADA SANT-FIN.ACOES REC.COB.USO AGU 0 

002002526 - BACIA SOROC/MED TIETE-ACOES REC.COB.USO AGUA 965.787 

002002528 - BACIA ALTO TIETE-FIN.ACOES REC.COBR.USO AGUA 8.103.455 

002002530 - SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPREV - DIVIDA ATIVA 6.982 

002002533 - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTAS-MP/SJDC 230.351 

002002534 - CONTRATOS FEHIDRO 40.077 

002002535 - BACIA BAIXO TIETE-FIN.ACOES REC.COBR.USO AGU 1.393.035 

002002536 - PREMIO PROGRAMA ACESSA SP SEC. DE GOVERNO 2.684.738 

002002537 - BACIA TIETE/BATALHA 256.221 

002002538 - BACIA TIETE/JACARE 15.595 

002002539 - PROG.ATUACAO OPERAC.ATEND.PRE-HOSP-(SAMU-192 213.299 

002002541 - HONORARIOS ADVOGATICIOS-DEF.PUBL.DIVIDA ATIV 683 

002002542 - MULTAS DE TRANSITO 114.272 

002002543 - PROJ 5 ANOS MEMORIAL PESSOA DEFIC-FID/SEDPD 723.626 

002002544 - PROJ ACESSIBILIDADE EM BIBLIOTECAS-FID/SEDPD 646.477 

002002601 - BACIA MOGIGUACU-FIN.AC.REC.COBR.USO AGUA-SSR 810.800 

002002602 - BACIA DO PARDO -FIN.AC.REC.COBR.USO AGUA-SSR 4.451 

002002606 - RECEITAS DO DAEE-DIVIDA ATIVA 1.290.576 

002002608 - MULTA INFR LEGIS TRANSITO (RENAINF) 92.343.041 

002016004 - COMP FIN EXPLOR PETROLEO GAS-LEI N.16004/201 9.037.812 

003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES 2.917.104.785 

003001001 - FED-FDO.SOLIDARIEDADE DESENV. SOC.E CULT. ES 19.414.328 

003001002 - FED-GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS-SAA 2.149.623 

003001003 - FED-CTRO.PRG.PEN.DR.EDGAR M.NORONHA-TREMEMBE 3.154.647 

003001004 - FED-CTRO.PION.ATENCAO PSCO.ARQ.J.J.EZEMPLARI 33.051 

003001005 - FED-INSTITUTO INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS 1.349.079 

003001006 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-SEADS 131.639 

003001007 - FED-FDO.EST.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE 101.268.156 

003001008 - FED-MINISTERIO PUBLICO 198.215.801 

003001009 - FED-COORD.BIODIVERSIDADE REC.NATURAIS 26.021.712 

003001010 - FDO.DE INCENTIVO À SEGURANÇA PUBLICA-FISP 66.346.288 

003001011 - FED-CTRO.AT.INTEGR.S.CLEMENTE FERREIRA-LINS 32 

003001012 - FED-INSTITUTO DE BOTANICA 487.550 

003001013 - FED-INSTITUTO GEOLOGICO 11.274.012 

003001014 - FED-INSTITUTO DE PESCA 316.316 
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Caixa e Equivalente de Caixa 31/12/2018 

003001017 - FED-INSTITUTO DE ZOOTECNIA 1.155.943 

003001018 - FED-INSTITUTO FLORESTAL 1.738.047 

003001019 - FED-INSTITUTO BIOLOGICO 6.018.384 

003001020 - FED-GABINETE SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 12.166.567 

003001021 - FED-INSTITUTO DE ECONOMIA AGRICOLA 26.502 

003001022 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-410033-SELT 322.993 

003001023 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-410031-SELT 936.842 

003001025 - FED-PENITENCIARIA FEMININA DA CAPITAL 620.964 

003001026 - FED-PENIT.DR.PAULO L.CAMPOS-AVARE 453 

003001027 - FED-CENTRO ESTUDOS E APERFEICOAMENT DO M.P.S 4.419.445 

003001028 - FED-INST.DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA 1.428.146 

003001029 - FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ 18.301.701 

003001030 - FED-INSTITUTO PASTEUR 771.547 

003001031 - FED-INSTITUTO DE SAUDE 92.347 

003001032 - FED-TRIBUNAL DE JUSTICA 1.321.632.081 

003001033 - FED-INSTITUTO BUTANTA 2.044.124 

003001034 - FED-ADM.COORD.ASSIST.TEC.INTEGRAL-CATI-SAA 5.283.616 

003001035 - FED-INSTITUTO AGRONOMICO 1.225.668 

003001036 - FED-PENITENCIARIA FEMININA SANT'ANA 6.521.410 

003001038 - FED-CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA 139.221 

003001041 - FED-INSTITUTO TECNOLOGIA ALIMENTOS 521.867 

003001042 - FED-CTR.PROGR.PEN.DR.J.ANDRADE-S.J.R.PRETO 140.645 

003001044 - FED-PENIT.FEM.S.M.E.PELLETIER-TREMEMBE 619.351 

003001045 - FED-ADM.COORD.DE DEFESA AGROPECUARIA 72.025.231 

003001046 - FED-PENIT.ZWINGLIO FERREIRA-P.VENCESLAU 201 

003001048 - FED-DEPARTAMENTO HIDROVIARIO-C.T.O. 21.767.307 

003001049 - FED-HOSP.STA.TEREZA DE RIBEIRAO PRETO 32.959 

003001051 - RENDIMENTOS DA QESE - CTA.-PTE.-CONTRIB.2/3 12.995.656 

003001052 - FED-INST.PEN.AGR.PROF.NOE AZEVEDO-BAURU 478.803 

003001053 - FED-CENTRO REABILITACAO CASA BRANCA 46.709 

003001054 - FED-COMPLEXO HOSPITALAR JUQUERY-FCO.ROCHA 23.971 

003001056 - FED-COORD.ESPORTES E LAZER 5.655.095 

003001057 - FED-GABINETE DO SECRETARIO-S.CULTURA 8.814.166 

003001058 - FED-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.PROF.A.T.L.-FCO.ROCH 19.156 

003001059 - FOMENTO DA EDUCACAO - FED 15.040.891 

003001060 - FED-DIRETORIA DE FINANCAS E PATRIMONIO - DFP 105.726.625 

003001068 - FED-ADM.DEPTO.RECURSOS HUMANOS-SE 8.646.159 

003001074 - FED-CTRO.PROGR.PENITENC.FRANCO DA ROCHA 950.201 

003001078 - FDO.EST.DEFESA INTERESSES DIFUSOS-FID 180.503.443 

003001079 - FED-CENTRO DE ESTUDOS-PGE 440.639 

003001080 - FED-DEPTO.INFRA-ESTRUTURA-CASA CIVIL 1.488.311 

003001081 - FED-PENIT.DR.J.A.C.SALGADO-TREMEMBE 57.271 

003001082 - GAB.SEC.INST.GEOGRAF.CARTOGRAFICO-CASA CIVIL 1.470.684 

003001083 - FDE-CTRO.ATENCAO INTEGRAL SAUDE STA RITA 843 

003001084 - FDO MELHORIA DOS MUNICIPIOS TURISTICOS-FUMTU 10.672.879 

003001086 - FED-CTRO.PROG.PEN.PROF.ATAL.NOGUEIRA-CAMPINA 440.302 

003001087 - FED-PENIT.DR.S.M.SILVEIRA-ARARAQUARA 42.074 

003001091 - FED-INST.LAURO SOUZA LIMA-BAURU 9.442 

003001092 - FED-DPTO.SEMENTES, MUDAS E MATRIZES 4.615.695 

003001093 - FED-PENIT.DR.WALTER F.P.QUEIROZ-PIRAJUI 238.964 

003001095 - FED-ESTRADA FERRO CAMPOS DO JORDAO 7.229.774 

003001096 - FED-DEPTO.DE ADM.DA PROC.GERAL DO ESTADO 4.664.877 

003001098 - FED-CONCURSOS INGR.CARREIRA DO MIN.PUBL. 1.612.389 

003001099 - FDO.PENITENCIARIO DO E.S.PAULO-FUNPESP 30.833.407 

003001100 - FDO.ESTADUAL ASSIST.SOCIAL-FEAS 51.724.370 

003001103 - FED-TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 7.520.347 

003001106 - FED-PENITENCIARIA DE MARILIA 185.551 

003001107 - FED-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO-SC 89.367 

003001108 - F.E.D. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SP 59.709.505 

003001109 - FED-GABINETE DO COORDENADOR-CODEAGRO-SAA 38.836 

003001110 - FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002 27.078.227 

003001111 - FUNDO DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA - SEFAZ 46.663.879 

003001112 - FED DEPTO.DESCENT.DE DESENVOLVIMENTO-SAA 4.568.433 

Caixa e Equivalente de Caixa 31/12/2018 

004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 3.232.120.509 
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003001114 - FED-ESCOLA DA DEFENS. PUB.DO ESTADO-FUNDEPE 12.446.939 

003001115 - FED DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 6.406.484 

003001116 - FED/FPBRN-COMPENSACAO AMBIENTAL-LEI 14.626/1 294.795.152 

003001117 - FED-FUNDO ESTADUAL DO IDOSO-LEI Nº 14.874/12 41.323.538 

003001118 - FED-PBRN TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL 28.566.781 

003001119 - DIARIA ESP JORN EXTRA TRAB PM-DEJEM-TJ/FEPOM 1.265.763 

003001120 - PROG USO RACIO.AGUA/TELEMED-CONTR.FEHIDRO/SE 611.854 

003001121 - FUNDO ESPECIAL DA PGE - FUNPROGESP 8.463.982 

003001122 - DEJEM-CAMARA MUNICIPAL/FEPOM 155.948 

003001123 - DEJEM AMBIENTAL-PARQUES URBANOS/FEPOM 12.200 

003001124 - DEJEM AMBIENTAL-UNID CONSERV-FCPFESP/FEPOM 325.008 

003001126 - INST.ADOLFO LUTZ/NUCLEO INOV.TECN.-NIT-SS 84.205 

003001128 - FDO EST UNIDADE DO ARQUIVO PUB ESTADO - FEAR 111.080 

003003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 11.161.539 

003081110 - FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.BNC 961.578 

004001001 - GERAL 1.939.080.801 

004001003 - RECURSOS PROV.EMPR.PRIV.CATEDRA MEM.AM.LATIN 12.843 

004001005 - RECURSOS PROPRIOS PROGRAMA "AGUA LIMPA" 8.015.556 

004001006 - REC.PROPR-TX.REG.CONTR.FISC.SERV.SAN.BASICO 395.585.565 

004001007 - MULT.INFR.REGULAM.NFP-PROCON 82.589.902 

004001008 - OUTROS SERVICOS GERAIS - UNICAMP 34.887.716 

004001009 - FEHIDRO 951.449 

004001010 - CONVENIO DAEE/SABESP-MUNIC.PARAGUAçU PAULIST 61.908 

004001011 - CONVENIO DAEE/SABESP - BARRAGEM TAIACUPEBA 500.463 

004001012 - CONVENIO DAEE/CDHU - OBRAS CORREGO JACU 19.333 

004001013 - CONVENIO DAEE/SSE-PLANOS MUNICIP.SANEAMENTO 30.000 

004001014 - CONVENIO DAEE/SSE - SISTEMA TRATAMENTO ESGOT 44.420 

004001017 - DAEE/SABESP/MUNIC.SAO JOAO BOA VISTA 3.632 

004001019 - DAEE - SABESP - PIRAJUCARA 10.114 

004001020 - SSE-DAEE-BAT 293 

004001024 - CONVêNIO ESP/SECRETARIA DE ENERGIA/ARSESP 598 

004001026 - CONVENIOS USP - RECEITA PROPRIA 8.918.225 

004001027 - CONV SEC.CULTURA/FUNDA MEMORIAL A. LATINA 659.240 

004001029 - CONV 5625/2012 DER-DADE/PM SALTO 3.375.717 

004001030 - CONV DPVAT/DETRAN 192.840 

004001032 - CONV SIRCOF/DETRAN 7.863.831 

004001034 - COMP AMB-F.FLORESTAL /CESP 6.539.113 

004001038 - COMP AMB-F.FLORESTAL /PETROBRAS-TRANSPETRO 5.233.139 

004001039 - COMP AMB-F.FLOREST/DEB-PEQ.CENTRAIS HIDRELET 74.399 

004001043 - RECUR PROV.INDENIZ.SINISTRO FUND MEM.AM.LATI 1.437.868 

004001044 - CONVENIO DAEE/DERSA-POLDER ITAIM 26.508 

004001045 - TERMO COOP PROJ ACADEM E CULT - USP/SANTANDE 4.955.124 

004001046 - COMP AMB-F.FLORESTAL/DIVERSOS INSTRUMENTOS 2.134.878 

004001047 - CONV. FF/AJ/16004-7-14 - DER/F.FLORESTAL 422 

004001048 - CONVENIO Nº 819/2016 - SEC.SAUDE/FURP 1.699.023 

004001049 - CONCESSOES AEROPORTOS-DAESP 515.520 

004001052 - RECURSO FUNDO DE PESQUISA-MUSEU PAULISTA/USP 4.628.745 

004001053 - RECURSO FUNDO DE PESQUISA-MUSEU ZOOLOGIA/USP 1.029.055 

004001055 - REC.CONVENIOS ENTIDADES NAO-GOVERN.-FAPESP 12.729.365 

004001057 - GARANTIA PPP - RODOVIA DOS TAMOIOS - ARTESP 248.300.103 

004002414 - UEC/SUS/SP 27.120.543 

004003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS 46.509.027 

004003116 - COMP AMBIENTAL-FED PRESERV BIODIVIERS REC NA 11.867.014 

004004004 - RECURSOS PROPRIOS EMPRESAS DEPENDENTES 182.850.740 

004004006 - REC.VINC.OUTROS CONVÊNIOS-IPT 7.629.318 

004004007 - REC. VINC. INTERVEN. CONV. BNDES - IPT 20.079 

004004104 - RECURSOS PROP.EMP.DEPENDENTES-RESSARCIMENTOS 6.157 

004005003 - FDE-RECURSOS DO QESE-SECRETARIA DA EDUCACAO 212.002 

004010059 - OUTROS SERV SAUDE - UNICAMP 9.050.958 

004020065 - TAXA DE ADMINISTRACAO-SPPREV(RES.SF-30/08) 174.746.960 

Caixa e Equivalente de Caixa 31/12/2018 

005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 1.912.409.135 

005001099 - FDO.PENITENCIARIO DO E.S.PAULO-FUNPESP 128.092.612 

005003001 - FDO.ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES-SEC.DA SAUDE 160.160.526 

005003002 - SALARIO EDUCACAO-CTA-PTE CONTRIB.2/3 246.991.335 

005003003 - FED-HOSP.CUST.TRAT.PSQUIAT.PROF.A.T.LIMA-SUS 12.508 
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005003111 - FED-ADM.COORD.ESPORTE E LAZER-SEC.JUVENTUDE 56.532.993 

005003112 - FDO.EST.DE ASSIST.SOCIAL-FEAS-SEC.AS.D.SOC. 4.758.021 

005003129 - CONV.AGENCIA NAC.DE EN.ELETRICA ANEEL- ARSES 31.335.582 

005003133 - PROG.AS.VITIMAS TESTEMUNHAS AMEACADAS-PROVIT 741.236 

005003135 - FNDE-PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-SEC.E 85.913.893 

005003159 - CONVENIOS MIN.DA SAUDE/FURP 12.583.413 

005003161 - CONVENIOS - UNESP E CAPES 51.926.438 

005003171 - CONV.01-SP/00-DAESP-PROFAA-MIN.AERONAUTICA 1.187.783 

005003172 - CONVENIO S/N-PROC.0606/96- FUND. CASA 116.135 

005003189 - PRONAF-MIN.AGRIC/ITESP0150708-58/2002/MET/CA 460.714 

005003190 - CONVêNIO Nº 1515 - FNS/ MINISTéRIO DA SAúDE 37.444 

005003191 - CONVENIOS MINISTERIO DA SAUDE/USP 701.641 

005003192 - PROGRMAS CNPQ-FAPESP-CONVENIOS 1090 E 1091/0 116.221.292 

005003194 - CIDE - CONTR.DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO 10.877.598 

005003200 - CONV.N.20/ANTT/2004 ANTT E ARTESP 632.759 

005003219 - PROG.ACEL.CRESC. PAC/SEC.SAN.REC.HIDR. 100.067.732 

005003221 - HC-RIB.PRETO/FINEP 3.648.741 

005003242 - CONV. 749931- EMBRAPA/ SAA/APTA 4.368.515 

005003245 - PAC-URB.FAVELAS/ASSENT.PRECARIOS-S.HABITACAO 32.476.377 

005003248 - FORMACAO CARTEL E LAV DINHEIRO - GEDEC 50.296 

005003254 - CONVENIOS MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/USP 9.751.936 

005003264 - CONV.701333/08_MINIST.CULT/SECRET.CULTURA 1.726.399 

005003267 - CONV.2320/08 MIN.SAUDE HCUSP SES SAO PAULO 265 

005003272 - CONV.2062/08 MIN.SAUDE-FANEMA 10.348 

005003275 - CONV.1293/08-MIN.CIENCIA E TECNOL./USP 1 

005003280 - MIN. DAS CIDADES - SSE - DAEE 6.217.761 

005003285 - CONV.0811/09 SEC.DE DESENVOLVIMENTO-MCT/FINE 1.359.498 

005003291 - CONV.Nº00037/2010-MIN.JUSTICA/SINDEC - PROCO 5.914 

005003295 - CONVENIO 658469/09 - FNDE/CENTRO PAULA SOUZA 14.766.409 

005003302 - CONV.750347/10-MS/FURP-EQUIV.FARMAC.BIODISPO 3.913.612 

005003303 - CONV.848918/2017-INEP/SSP-OP.LOGI.SEG.SIGILO 1.520.292 

005003306 - PROJ.OBRAS COMPLEM. HIDROVIA TIETE-PARANA/SL 58.673.823 

005003307 - MIN.TRANSP./DNIT/DER-TRECHO NORTE RODOANEL 117.709 

005003313 - CONTR.007MMA00/2011-MIN.MEIO AMBIENTE - USP 141.668 

005003314 - CONV.759655/11 - MJ-SAP/HCTP ANDRé T.LIMA 69 

005003319 - CONV.003/12-SDH/SJ-PRESERV.VIDA CRIAN.ADOLES 855.506 

005003321 - ME-SDPD/CENTRO AVAL/LAB.COND.FUNC.ATL.PARAOL 3.532.592 

005003324 - CONV.761673/11-MS/HCBOTUCATU-VALID.HEMOCOMPO 409.595 

005003326 - CONTR.11.2.0775.1 BNDES-IPT/FUSP/GERDAU 142.751 

005003328 - FNDE/FAC.MED.S.JOSE R.PRETO-CONV.778075/2012 17.918 

005003329 - CONVENIO N.33463/2011-MINISTERIO SAUDE/FAMEM 554.983 

005003330 - CONVENIO N.32628/2011-MINISTERIO SAUDE/FAMEM 12.778 

005003332 - CONVENIO N.34826/2011-MINISTERIO SAUDE/FAMEM 3.043 

005003336 - CONV.775471/2012-MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU 752.540 

005003338 - PAC-2-FNDE/EDUCACAO 5.982.609 

005003339 - CONVENIO N.777359/2012-MINIST.DA SAUDE/FAMEM 166.693 

005003340 - CONVENIO N.776438/2012-MINIST.DA SAUDE/FAMEM 14.095 

005003341 - CONVENIO N.781264/2012-MINIST.DA SAUDE/FAMEM 404.405 

005003342 - PAULA SOUZA - PRONATEC ( MEC/FNDE ) 4.786.163 

005003344 - PDDE - ESCOLAS SEM APM 1.416.501 

005003346 - CONVENIO CENSO ESCOLAR 146.092 

005003348 - CONV.IPEM-SP/INMETRO-CONTA V 33.656.070 

005003349 - REFORMA TERMINAL RODOVIARIO DE ELDORADO/SP 144.603 

005003351 - REVIT PCA CENTRAL E RUAS ENTORNO IPORANGA/SP 147.081 

005003352 - REF PREDIO CAMARA MUNICIPAL TAPIRAI/SP 45.656 

005003353 - COBERT CEN EVENTOS PREF TEIXEIRA IGUAPE/SP 48.688 

005003354 - REFORMA PREDIO ESTACAO FERROVIARIA JUQUIA/SP 27.137 

005003355 - PAVIMENT AV D M RIBEIRO PEDRO DE TOLEDO/SP 113.172 

005003356 - REFORMA DA RODOVIARIA SETE BARRAS/SP 111.971 

005003358 - CONSTRUCAO DO PORTAL DE CAJATI/SP 196.562 

Caixa e Equivalente de Caixa 31/12/2018 

005003359 - REST PCA MARTIM AFONSO E ENTORNO CANANEIA/SP 0 

005003360 - MELHORIA BALNEARIO MARISOL ILHA COMPRIDA/SP 66.350 

005003361 - REFORMA CENTRO DE EVENTOS PARIQUERA ACU/SP 122.431 

005003362 - RECUP PQUE MUN CASA DE PEDRA PARIQUERA ACU/S 21.386 

005003366 - CONV797270/13 MS/HC BOTUCATU-UNID A.ESP SAUD 4.605.311 
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005003367 - C.798497/13MS/HC BOTUCATU-AT PORT DOENCA HEM 662.305 

005003369 - CONV.793505/13 MS/HC-USP UN.AT.ESPECIALI.SAU 481.307 

005003370 - CONV.793509/13 MS/HC-USP UN.AT.ESPECIALI.SAU 738.692 

005003373 - CONV.797269/13 MS/HC-USP UN.AT.ESPECIALI.SAU 356.411 

005003374 - CONV.797731/13 MS/HC-USP UN.AT.ESPECIALI.SAU 297.780 

005003375 - PROGRAMA CULTURA VIVA-PONTOS DE CULTURA 14.365.705 

005003376 - REFORMA CJ DESP BABY BARIONI-ME/SELJ 7.686.058 

005003377 - PORT.MS2804/12 INC.QUAL.ACOES VIG.PREV.DENGU 29.570 

005003380 - C779032/12 MS/HC BOTUCATU-AMPL.LAB ESPECIALI 336.463 

005003382 - L 9 GRAJAU/VARGINHA-CPTM - PAC 1.492.515 

005003387 - PORT.MS 402/2014-PROJ.DERMATOL SAN.HANSENIAS 78 

005003388 - CONV 806259/2014 INCRA/ITESP 127.131 

005003390 - CONV811727/2014 PRO-EQUIPAMENTOS CAPES/FAMER 3.300 

005003391 - CONV 811330/2014 PRO-MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU 360.909 

005003392 - IMPLAN ORLA RIO RIBEIRA IGUAPE-SETE BARRAS S 35.987 

005003395 - IMPLANTACAO CICLOVIA JUQUIA ST 143.606 

005003396 - CONSTRUCAO PRAÇA EVENTOS TAPIRAI ST 135.530 

005003397 - REVITALIZACAO PÇ. EXPEDICIONARIOS REGISTRO S 137.191 

005003398 - CONSTRUCAO PORTAL MUNICIPIO JACUPIRANGA ST 179.572 

005003399 - CONSTRUCAO PRAÇA EVENTOS BARRA DO TURVO ST 68.978 

005003400 - PAV DREN T B. SERRA/OURO G PETAR IPORANGA ST 146.924 

005003402 - REVIT ESPAÇO TURIST CHICO LATIM-PERUIBE ST 136.239 

005003408 - PAVIM DREN RUA BANDEIRANTES GUARUJA ST 35.676 

005003413 - REVIT PÇ SIA JUNQUEIRA-RECAP PÇ IGARAPAVA ST 154.771 

005003415 - CALÇADAO URBANI PÇ PE.ANTONIO-MIGUELOPOLIS S 152.087 

005003417 - REVIT PÇ QUERCIA IMP PT INF TUR PEDREGULHO S 12.535 

005003418 - IMPLAN PQ BOSQUE CINQUEN.RIBEIRAO CORRENTE S 10.000 

005003419 - CONV 811219/2014 MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU. 311.711 

005003423 - CONV MDA 812705/2014 - MIN DES AGRARIO/ITESP 168.975 

005003424 - CONV 800805/2014 - MIN SAUDE/HC USP 1.682.925 

005003426 - CONV 810123/2014 - MIN SAUDE/HC USP 94.791 

005003427 - CONV 808063/2014 - MIN SAUDE/HC USP 329.374 

005003428 - CONV 812354/2014 - MIN SAUDE/HC USP 1.441.005 

005003429 - FNDE/FAC.MED.S.JOSE R.PRETO-CONV.807211/2014 1.151.058 

005003430 - REEST/IMPLEM SUASA CONV 821694/2015-MAPA/SAA 1.184.944 

005003431 - CONTRATO Nº 27/2015 - PROGESTÃO - ANA/SSRH 1.478.856 

005003434 - CONV 808493/2014 MIN AGRIC.PEC.ABAST-MAPA/US 120.893 

005003435 - ATIV CONS.AGUA A.RURAIS-CONV824657/15-ANA/SA 183.272 

005003436 - REAPAR POSTO BOMBEIROS JUNDIAÍ-CONV.820912/1 42.125 

005003437 - REAPAR 1.CIA.4.BAT.POL.CHOQUE-CONV.824601/15 93.547 

005003438 - REAP.1.SUBGR.BOMB.6.GRUP.BOMB-CONV.825807/15 5.839 

005003439 - CONV. 814.255/2014-MIN.CIE.TEC.INOV-MCTI/IPT 232.974 

005003442 - GINEC INST.CENTRAL-CONV821162/2015-MS/HCFMU 556.274 

005003443 - IOT E IPQ- CONV 824376/2015-MS/HCFMUSP 344.850 

005003444 - INCOR- CONV 824859/2015-MS/HCFMUSP 223.629 

005003445 - CONV.822.629/2015-SEC.NAC.POLIT.DROGAS-MJ/US 243.037 

005003449 - REFORMA TC PAR 81343/16-EP81000329/15-FNDE-S 310.958 

005003450 - CONV.823874/2015-MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU 213.068 

005003451 - CONV.MTE/SPPE/CODEFAT N.140/2012-SERT 995.797 

005003452 - MPV 755 - FUNPEN/FUNPESP 96.670.911 

005003453 - CONTR.MAPA-SAA 841200/2016/MAPA/CAIXA 2.113.360 

005003454 - CONV. 10/2016 - MDSA/SAA 500.000 

005003455 - CONV. 834452/2016 - CAPES/USP 103.806 

005003456 - KIT ESCOLAR ENS MED-TC PAR 201700018 FNDE/SE 8.780.934 

005003457 - PROG.ESCOLA TEMPO INTEGRAL-PORT.MEC 1.145/16 70.847.189 

005003458 - CONVENIO Nº 817120 - MIN.SAUDE/USP 188.006 

005003459 - CONV. 833165/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 364.270 

005003460 - CONV. 833152/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 68.657 

Caixa e Equivalente de Caixa 31/12/2018 

005003461 - CONV. 833168/2016 - MIN. DA SAúDE/USP-HCFMUS 318.540 

005003462 - CONV. 833148/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 108.379 

005003463 - CONV. 833146/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 63.010 

005003464 - CONV. 833167/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 91.710 

005003465 - CONV. 833144/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 108.417 

005003466 - CONV. 833150/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 46.748 

005003467 - CONV. 833169/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 63.010 
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005003468 - CONV. 833166/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 1.051.863 

005003469 - CONV. 833163/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 216.157 

005003470 - CONV. 835246/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 490.644 

005003471 - CONV. 835237/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 182.722 

005003472 - CONV. 835243/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 26.067 

005003473 - CONV. 836494/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 519.365 

005003474 - CONV. 836509/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 1.046.750 

005003475 - CONV. 836743/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 37.424 

005003476 - CONV. 836923/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 80.816 

005003477 - CONV. 836927/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 284.341 

005003478 - CONV. 836928/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 7.473 

005003479 - CONV. 837037/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 320.111 

005003480 - CONV. 836925/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 103.737 

005003481 - CONV. 836929/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 32.364 

005003482 - CONV. 836924/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 86.190 

005003483 - CONV. 836926/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 54.169 

005003484 - CONV. 837226/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 262.058 

005003485 - CONV. 837610/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 104.703 

005003486 - CONV. 838096/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 12.107 

005003487 - CONV. 840247/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 125.217 

005003488 - CONV. 840558/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS 55.121 

005003489 - CONV.771232/2012- MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUSP 3.898 

005003491 - CONV.837676/16 MJUST.SEG.PUB.E SECR.SEG.PUBL 364.795 

005003493 - CONVENIO N.836458/2016-MS/HCUSP 437.512 

005003494 - CONVENIO N.833164/2016-MS/HCUSP 16.356 

005003495 - CONVENIO N.838491/2016-MS/HCUSP 318.710 

005003496 - CONVENIO N.838492/2016-MS/HCUSP 142.002 

005003497 - CONVENIO N.839120/2016-MS/HCUSP 427.485 

005003498 - CONVENIO N.837612/2016-MS/HCUSP 615.451 

005003499 - CONVENIO N.836280/2016-MS/FAMEMA 158.434 

005003500 - CONVENIO N.836836/2016-MS/FAMEMA 353.959 

005003502 - CONVENIO N.836293/2016-MS/HC.BOTUCATU 263.989 

005003503 - CONVENIO N.836310/2016-MS/HC.BOTUCATU 559.367 

005003504 - IMPRESSAO MAT APOIO TC PAR 201700807-FNDE-SE 10.795.049 

005003505 - CONV.19/2016/CFCP/CGG/DGA/SENAD-MJ/FED.MP 138.507 

005003506 - CONV.MTE/SEC.ECON.SOLID.N.838281/2016-SERT 4.499.998 

005003507 - CONV.N.837057/2016-MIN.SAUDE/USP 385.022 

005003508 - PROG INDICE GESTAO DESCENT.DO SUAS-IGD/SUAS 690.109 

005003509 - PISOS ALTA COMPLEXIDADE I E II-PACS I E II 62.113 

005003510 - PROG NACIONAL CAPACITACAO-PNC-SUAS 3.219 

005003511 - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE-PFMC 645 

005003512 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ 1.506.640 

005003513 - PROG ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL 908.733 

005003514 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA 778.437 

005003516 - CONV.839126/2016-SENAD/MJ-COED/SEDS 116.049 

005003517 - CONV.839127/2016-SENAD/MJ-COED/SEDS 150.596 

005003518 - CONV.839140/2016-SENAD/MJ-COED/SEDS 292.804 

005003519 - CONV.839141/2016-SENAD/MJ-COED/SEDS 116.902 

005003520 - CONV.839161/2016-MIN.EDUC.-SES/USP 68.664 

005003521 - CONV.840820/2016-1ºBPM INT.SJC-MJ/SSP 53.135 

005003522 - CONV.837548/2016IBRAM-MIN.CULTURA/SEC.CULTUR 434.113 

005003523 - CONV.839099/2016-REAPAREL.3ºBAEP-11ºGB-MJ/SS 261.150 

005003524 - EMENDA PARLAM CONV.827828/2016-MDSA/SDS 366.979 

005003525 - EMENDA PARLAM CONV.837418/2016-MDSA/SDS 104.778 

005003526 - EMENDA PARLAM CONV.837422/2016-MDSA/SDS 156.287 

005003527 - EMENDA PARLAM CONV.837472/2016-MDSA/SDS 104.256 

Caixa e Equivalente de Caixa 31/12/2018 

005003528 - EMENDA PARLAM CONV.827901/2016-MDSA/SDS 103.442 

005003529 - EMENDA PARLAM CONV.837434/2016-MDSA/SDS 103.124 

005003530 - EMENDA PARLAM CONV.827898/2016-MDSA/SDS 402.186 

005003531 - EMENDA PARLAM CONV.837435/2016-MDSA/SDS 103.124 

005003532 - CONV.843412/2017-PRO-EQUIP-CAPES/USP 2.798.462 

005003533 - CONV. 848722/2017 - PROFMAT - CAPES/ME/USP 102.577 

005003534 - CONV.824033/15-PROEXT 2015-MJ-SESU/USP 13.589 

005003535 - CONV.842772/17-SIFLOR CERRADO-MAPA/USP 426.404 

005003540 - EP-CONV.819112/2015-MDSCF/SEDS 204.717 
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005003541 - EP-CONV.819113/2015-MDSCF/SEDS 204.630 

005003542 - EP-CONV.837442/2016-MDSA/SEDS 1.023.250 

005003544 - BOLSA-FORM.PRONATEC MEDIOTEC II-MEC/CEETEPS 10.338.773 

005003549 - BOLSA-FORM.PRONATEC PRISIONAL-MEC/CEETEPS 8.338.809 

005003550 - EP CONV.837444/2016-MDSA/SDS 366.455 

005003552 - CONVENIO 852.633/2017-MIN.SAUDE/FAMEMA 175.000 

005003553 - CONVENIO 857.835/2017-MIN.SAUDE/FAMEMA 150.000 

005003569 - PROG.APOIO IMPLEM BNCC-BASE NAC COMUM CURRIC 10.805.608 

005003570 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE) 529.137 

005003572 - CONT.REPAS.N.850011/17-SEAD-CAIXA/PRONAT-SAA 1.999.999 

005003573 - INSTR.PARCERIA N.010/2018-ANATER/CATI-SAA 804 

005003574 - CONVENIO MCTI/FINEP/FNDCT 02/2016 - USP 951.615 

005003584 - EMENDA PARLAM CONV.837417/2016-MDS/SDS 100.349 

005003585 - CONVENIO 879322/2018 - USP- UFPEL 2.080.580 

005003587 - TERMO DE COMPR. PAR Nº 201700990 - FNDE/MEC 10.371.536 

005003589 - TERMO DE COMPR. PAR Nº 201701036 - FNDE/MEC 4.328.364 

005003590 - CONVêNIO Nº 871952/201 (SICONV) - MDS=USP/FM 422.154 

005004001 - CONV.MIN.SAUDE-SUS-PREST.SERVICOS 19.243.102 

005005314 - CONVENIO UEC/CAPES 6.478.671 

005005583 - CONV.MIN.DESENV.AGRARIO-ITESP-SJDC 5.134.163 

005005584 - CONVENIOS INCRA/ITESP 241.301 

005005594 - CONV.CHAM.PUBL.MCT/FINEP N.1220/05-IPT 3.479.973 

005010059 - CONV.807969,825961,834206E841252/16MS-UNICAM 1.191.265 

005043059 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS - UNICAMP 63.190.918 

005100013 - REDE NAC.SERV.VERIF.OBITO 89.350 

005100019 - GERENCIAMENTO DE RISCO VS 216.832 

005100029 - INC. PROM. SAÚDE E PREV. DOENÇAS 9 

005100034 - REDE NAC. LAB. V.S. - FINLACEN - VISA 17.197 

005100036 - INC. QUALIF. AÇÕES DE DENGUE 70.020 

005100039 - ESTRUTURAÇÃO TECNOLOGICA VIG.SAUDE 139.153 

005100040 - AÇÕES VIG. SAUDE AMBIENTAL 16.651 

005100043 - INCEN. FINANC. INST. ADOLFO LUTZ ANVISA 490.345 

005100045 - MONIT DE ALIMENTOS LACEN - VISA 665.577 

005100049 - REPASSE PARA REDE DE FRIO 48.193 

005100050 - AUXILIAR AQUIS. EQUIP. LACEN/IAL 63.330 

005100057 - REPASSE PARA REDE DE FRIO 257.829 

005100058 - PISO FIXO EM VIGILANCIA EM SAUDE 29.718 

005100059 - DESENVOLV.DE ESTUDO E PESQ.EM LEISHMANIOSE 17.927 

005100060 - INC IMPLAN MANUT SERV PUB ESTRAT VIG EM SAUD 2.599.031 

005100061 - APERFEICOAMENTO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) 3.089.008 

005100062 - INC.AÇÕES VIG.PREV.CONT.DST/AIDS/HEPAT.VIRAI 2.515 

005100066 - PROG. QUALIF. AÇÕES DE VIG. EM SA DE (PQA-VS 3.070 

005100067 - PROG. FIN.ACOES ALIMENT.E NUTRICAO (FAN) 803.820 

005100068 - PISO FIXO EM VIGILANCIA EM SAUDE 54.506.010 

005100071 - INC.AÇ.VIG.PREV.CONT.DST/AIDS E HEPAT.VIRAIS 6.547.364 

005100077 - INST.ADOLFO LUTZ - IALZIKA 606.438 

005100078 - INST.ADOLFO LUTZ - IALZIKA 569.876 

005100079 - FORTA.DIAG.RAIVA HUMANA/ANIMAIS(INST.PASTEUR 355.383 

005100080 - FEBRE AMARELA 13.927.531 

005101001 - PESSOAS PRIVADAS D LIBERDADE-REGIME PRISIONA 8.224.327 

005102001 - IMPL COMPLEXOS REGULADORES HOSP STA MARCELIN 6.464 

005102002 - CASA DE GESTANTE E BEBE PUERPERA - CGPB 46.011 

005102003 - CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN 65.323 

005102005 - APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA 19.553 

Caixa e Equivalente de Caixa 31/12/2018 

005102006 - APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA 8.035 

005102007 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 4.813 

005102008 - APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA 577 

005102009 - ESTRUTUR.DE UNID.ATENCAO ESP.EM SAUDE M.COVA 3.167 

005102011 - HOSP ANOMALIAS BAURU- ESTRUTURACAO DE UNIDAD 100.000 

005102012 - HOSP CAIEIRAS - ESTRUTURACAO DE UNIDADE 99.900 

005102013 - HOSP GERAL DE CARAPICUIBA - ESTRUTURAÇÂO 200.000 

005103001 - IMPL.POLITICA NAC.AT.SAUDE HOMEM 174.392 

005103002 - ACOES E SERVIÇOS EM SAUDE - CAPS 327.454 

005104001 - IMPL.PROG.PROF. DE NIVEL MEDIO PROFAPS 706.307 

005104003 - INC.IMPL.PROG.QUAL.CAPS 14.854 
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005104005 - PROGE SUS COMP. I 2.508 

005104007 - FORM.PROF.AGENTES COMUT.SAUDE 699.728 

005104008 - EDUC.PERMANT.SAUDE 264.739 

005104009 - EDUC.PROF.NIVEL TECNICO 456.341 

005104010 - PROG NAC REORIENTACAO PROF.EM SAUDE-PRO-SAUD 29.244 

005104011 - PROFAPS 3.426 

005104012 - IMPL.PROG.FORMACAO PROFIS.NIVEL MEDIO-PROFAP 158.398 

005104013 - EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 320.708 

005105001 - INC.CAPSIII - LINS 5.504 

005105002 - INS.ANT.HOSCOLÔNIAS AÇÕES VIGI 401.456 

005105003 - INC HANSENÍASE DOENÇ NEGLIGENCIADAS 65.837 

005105004 - AQUIS MAT. PERM. HOSP.PROMISSÃO (INVEST) 133.733 

005105006 - ESTRUTURACAO DO HOSP.INFANTIL DARCY VARGAS 660.446 

005105007 - PROJ.CTRO.DE REF.DERMATO.SANITARIA HANSENIAS 18.405 

005105008 - CASA DE GESTANTE E BEBE PUERPERA - GPB 87.644 

005105009 - CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN 64.467 

005105010 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 1.584 

005105011 - APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA 60.741 

005105012 - AQUIS EQUIP. CRSM- HOSP.PEROLA BYINGTON 131.543 

005105013 - AQUIS EQUIP. CRSM- HOSP.PEROLA BYINGTON 45.031 

005105014 - CONJ.HOSP. MANDAQUI AQUISICAO EQUIPAMENTO 24.394 

005105015 - HMI - ESTRUTURACAO DE UNIDADE 105.191 

005105016 - HGA - SANTOS - ESTRUTURACAO DE UNIDADE 300.278 

005105017 - CRSM - HOSP PEROLA - ESTRUTURACAO DE UNIDADE 125.900 

005105018 - CRSM-02 - HOSP PEROLA-ESTRUTURACAO DE UNIDAD 1.000.000 

005105019 - HOPS. TAIPAS ESTRUTURACAO DE UNIDADE 99.400 

005106001 - INC.FIN.ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE 12.272 

005106002 - INC.ATENC.SAUDE SIST.PENIT 1.730.964 

005106003 - QUALIFICACAO ACESSO AÇOES SERV. SAUDE 4.973.874 

005106005 - HOSP. REG. VALE DO RIBEIRA PARIQUERA ACU 153.012 

005106006 - REDE CEGONHA -CAIMS-HC/UNICAMP 249.672 

005106007 - PROESF - 1.133 

005106012 - INC.PLAN.NAC.APOIO CENTRAIS DE TRANSPLANTES 404 

005106013 - REDE CEGONHA - HC FAEPA RIBEIRAO PRETO 35.733 

005106014 - REDE CEGONHA - HC BOTUCATU 21.240 

005107001 - PLANEJA SUS 129.852 

005107002 - VIG.EPID.AMB.HOSPITALAR 130.831 

005107003 - NUCLEOS ÂMBITO HOSP. DE EPIDEM. 274.661 

005107004 - INC.P/IMPLEM.E FORT.DA POL.PARTSUS FOCO COAP 499.287 

005108001 - AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE 10.851.936 

005108003 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC SAUDE 501.431 

005108005 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS INCOR 306.419 

005109002 - HC FMUSP - TRANSPL.FIGADO/REAB.INTENST 3.957.447 

005109003 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC SAUDE 366.239 

005109004 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC SAUDE 86.435 

005109005 - ESTRUTURAÇÃO UNID ATENÇÃO ESPEC SAUDE 221.233 

005109006 - ATENCAO DOMICILIAR 12.063 

005109007 - ESTRUT.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL.EM SAUDE 576.221 

005109008 - ESTRUT.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL.EM SAUDE 305.397 

005109009 - ESTRUT.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL.EM SAUDE 78.314 

005109010 - ESTRUT.UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIAL.EM SAUDE 1.285.228 

005109011 - HC- FEMEUSP 559.547 

Caixa e Equivalente de Caixa 31/12/2018 

005109012 - HC- FMUSP 219.097 

005109013 - HC- FMUSP 1.518.328 

005111002 - SISTEMA DE CIRURGIA ROBÓTICA 37.229 

005111003 - HCFMUSP - ESTRUTURACAO DE UNIDADE 760.572 

005111004 - ICESP - ESTRUTURACAO DE UNIDADE 99.950 

005111005 - INCOR - ESTRUTURACAO DE UNIDADE 17.400 

005112001 - IMPLANTACAO DE LEITOS DE SAUDE MENTAL 91.252 

005112002 - ACAO JUDICIAL 388.037 

005200002 - PROG.AQUIS.MED.EXCEPCIONAIS 12.854.917 

005200004 - PRESTADORES PROPRIOS 225.134 

005200005 - SUCEN - CONTROLE DENGUE, CHIKUNYA E ZIKA 1.463.503 

005500005 - RECURSOS FEDERAIS - FNS - CUSTEIO. 96.569.760 

005600005 - RECURSOS FEDERAIS-FNS-INVESTIMENTO 57.543.354 
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006 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 418.646.428 

006006093 - RECURSOS DREM - EC 93/2016 418.646.428 

007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 1.852.277.238 

007001003 - COOP.TEC.N-REEMB-ATN/OC-15274-RG-EMPLASA/BID 387.190 

007003006 - PROG.DESENV.CAPACIDADE REGULATÓRIA-ARSESP/BI 12.771 

007501065 - GESP-BNDES"UNIDADES PRISIONAIS" 8.828.730 

007501071 - MODERN.ESTACOES DA LINHA 8-DIAMENTE - BNDES 8.051.193 

007501075 - PROGRAMA LOGISTICA E TRANSPORTE-DER/BB1 14.508.967 

007501078 - DV0001078 CORR.ITAPEVI-JANDIRA/V.IARA-EMTUCE 0 

007501079 - DV0001079 PROGR.LOGISTICA/TRANSPORTE-DER/BB2 2.470.665 

007501080 - DV0001080 MODERNIZAÇÃO DE HIDROVIAS-BNDES/SL 21.080 

007501083 - DV0001083 PROJ.N/SUL COMPL.V.NTAMOIOS CAR.SS 37.226.808 

007501085 - OP.CRED.INTERNA-CONTR.LI.6 LAR.METRO STN-CEF 14.300.000 

007501089 - CONSTR.DE 3 COMPLEXOS HOSPITALARES-BNDES/SS 390.456 

007502036 - DV0002036 E-AGE-BID "FABRICAS DE CULTURA" 69.219 

007502040 - DV0002040 E-AGE-BID "AVALIA-APRIMORA POL.SOC 10 

007502041 - DV0002041 E-AGE-BID ECOTURISMO MATA ATLANTIC 0 

007502042 - DV0002042 E-AGE-BID "RECUP.RODOVIAS ETAPA II 897.860 

007502044 - DV0002044 MATERIAL RODANTE SISTEMA-BIRD CPTM 44.969 

007502046 - DV0002046 MATERIAL RODANTE SISTEMA-JBIC CPTM 1.441 

007502047 - DV0002047 E-AGE-BID "APL/SP" 218.631 

007502048 - DV0002048 REC.ROD.-ETAPA III(ESTR.VICINAIS) 6.057.706 

007502049 - PROJ.SUL TRENS AQUIS.MAT.ROD.SIST. - BID/CPT 10.206 

007502050 - DV0002050 E-AGE-BIRD-ESTRADAS VICINAIS-FASE 9.742.127 

007502052 - DV0002052-EXP.L.5-LILÁS METRÔ/BIRD/STM-7855B 30.558.076 

007502054 - DV0002054-PROG.REC.ESTR.VIC. FIV-BIRD 7837BR 14.440.863 

007502056 - DV0002056-DES.R.SUST.MICROB.II/BIRD7908/SAA 2.920.519 

007502058 - DV0002058-PROG.RECUP.ÁGUA-REÁGUA-BIRD/7870 B 312.529 

007502060 - DV0002060-L.4 AMARELA METRÔ FASE II/JBIC/SMB 1 

007502061 - DV0002061-SOCIOAMBIENTAL S.MAR/BID/F.FLOREST 17.622.520 

007502062 - DV0002062-PROG. VÁRZEAS DO TIETÊ/BID2500 33.921.566 

007502063 - RODOANEL MARIO COVAS - TRECHO NORTE/BID 12.997 

007502064 - DV0002064 PROG.DE TRANSP.LOG.MEIO AMB/DER/CA 1.388.912 

007502065 - DV0002065 PROG.TRANS.LOG.MEIO AMB/CETESB/BIR 68.901.606 

007502066 - DV0002066 PROG.DE INVEST.RODOV.EST.SP-DER/BI 84.889.971 

007502067 - DV0002067 FORTALEC. DA GESTAO EST.SAUDE-SES 61.320.917 

007502068 - DV0002068 TREM GUARULHOS-IMPLAN.LI13-JADE/AF 51.403.996 

007502069 - MACRODREN RIO BAQUIRIVU GUACU-DAEE/CAF 1ª ET 135.525.005 

007502070 - PROG.INV.RODOV.DO EST SP-DER/BID(FASE II) 61.372.113 

007502071 - AQUISICAO DE TRENS-73 TRENS-CPTM-BEI 75.474.676 

007502072 - PROG. LOGIST.TRANSP.ESTADO SP -SANTANDER/MIG 813.084.598 

007503068 - TREM GUARULHOS-IMPL.L.13-JADE CPTM-AFD-RENDI 1 

007511071 - IMPLANTAçãO DA LINHA 13 - JADE 1.241.136 

007511075 - PROJETO NOVA TAMOIOS-CONTORNO N/SUL-DERSA/BB 0 

007511076 - EXPANSAO DA L.5 LILAS DO METRO-RESSARCIMENTO 871.671 

007511079 - DV0001079 PROJ.N.TAMOIOS-CONT.N/SUL-DERSA/BB 0 

007511089 - CONSTR.3 COMPLEX.HOSPITALARES-BNDES/SS-RESSA 135.712.753 

007512056 - DV0002056-DES.R.SUST.MICROB.II/BIRD7908/SMA 1.269.401 

007512057 - PROFISCO-RESSARCIMENTO/BID/2331/OC/BR 57.420.852 

007512063 - PROJ.RODOANEL MARIO COVAS-NORTE/BID RESSARCI 61.216.002 

Caixa e Equivalente de Caixa 31/12/2018 

007512071 - AQUIS DE TREM-73 TRENS-CPTM-BEI-RESSARCIMENT 563.699 

007531079 - DV0001079 PROGR.DE TRANSP. EST.DE SP-DER-BB2 442.764 

007532044 - BIRD/MATERIAL ROD.SISTEMAS/RESSARCIMENTO/CPT 631.256 

007541079 - DV0001079 COMPLEXO VIA.POLO ITAQUERA-DERSABB 5.218.846 

007542044 - BIRD/MATERIAL ROD.E SISTEMAS/RESSARCI./METRO 2 

007542059 - MODERNIZAÇÃO LINHA11 CORAL-CPTM/RESSARCIMENT 20.325.716 

007551079 - COMPLEXO VIA POLO ITAQUERA-DERSABB2-RESSARCI 55.458 

007552049 - PROJ.SULTRENS-MAT.ROD-BID/STM-RESSARCIMENTO 8.254.998 

007561075 - DESENVOL SUSTENTAVEL LITORAL PAULISTA-SMA/BB 0 

007571075 - PROG.LOGIST.E TRANSP.-DER/BB-RESSAR.DESPESAS 2.661.786 

041 - TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO 103.012.319 

041001001 - GERAL 103.012.319 

042 - REC.VINC.ESTADUAIS-CRED.SUPERAVIT FINANCEIRO 5.764 

042002104 - DEPTO.ESTRADAS DE RODAGEM-DER-TX.-SUP FINANC 5.764 

043 - F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO 173.299 
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043001012 - FED. INSTITUTO BOTANICA SUPERAVIT FINANC. 14.900 

043001051 - QESE - CTA.-PTE.-CONTRIB.2/3 SUPERAVIT FINAN 1.232 

043001079 - FED-CENTRO DE ESTUDOS-PGE - SUPERAVIT FINANC 157.167 

044 - REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVIT FINANCEIR 23.191.224 

044001001 - SUPERAVIT FINANCEIRO-REC.PROPRIO-ADM.INDIRET 10.374.667 

044001049 - CONCESSOES AEROP.DAESP-SUPERAVIT FIN 12.453.744 

044003002 - TRANSF.SALARIO EDUCACAO-SUPERAVIT FINANCEIRO 59.493 

044003003 - REC.PROVENIENTES ALIENACAO DE BENS-SUPERAVIT 302.747 

044003116 - COMP.AMBIENTAL-FUND.FLORESTAL-SUPERÁVIT 573 

045 - REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVIT FINANC. 1.460.910 

045003002 - TRANSF.SALARIO EDUCACAO-SUPERAVIT FINANCEIRO 9.385 

045003247 - CONV.27/2008-MIN.SAUDE/FUNASA/FAMEMA-SUP.FIN 0 

045003254 - CONVENIOS ME/CAPES/USP - SUPERAVIT FINANCEIR 531.149 

045003275 - CONV.USP-MIN.CIENC.TECNOL. SUPERAVIT FINANC. 52 

045003313 - CONTR.007MMA00/2011-MIN.MEIO AMB-USP -SUP.FI 102.985 

045003445 - CONV822629/2015-SEC.NAC.DROGAS-MJ/USP-SUP.FI 107.366 

045003458 - CONVENIO Nº 817120 - MIN.SAUDE/USP -SUP.FIN 222.530 

045003491 - CONV.837676/16 MIN.JUST.SEG.PUB/SSP-SUP FIN 67.355 

045003507 - CONV.N.837057/2016-MIN.SAUDE/USP -SUP.FIN 4.800 

045003512 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-SUPERAVIT FIN 160.668 

045003520 - CONV.839161/2016-MIN.EDUC.-SES/USP -SUP.FIN 1.388 

045003532 - CONV.843412/2017-PRO-EQUIP-CAPES/USP -SUP.FI 21.844 

045005314 - CONVENIO UEC/CAPES - SUPERAVIT FINANC. 231.387 

047 - REC.OPERAC. DE CREDITO-P/SUPERAVIT FINANCEIR 155.272.362 

047501071 - MODERN.ESTACOES L8-DIAMANTE-BNDES-SUPERAVIT 643.205 

047502036 - FABRICAS DE CULTURA - SUPERAVIT FINANC 1.088 

047502041 - E-AGE-BID ECOTURIS.MATA ATLANT.-SUPERAVIT FI 1.868 

047502047 - E-AGE-BID "APL/SP"- SUPERAVIT 161.608 

047502058 - PRG.REC.ÁGUA-REÁGUA-BIRD/7870 BR-DV2058-SUPE 13.872 

047502062 - PROG.VARZEAS TIETE/BID 2500-DV2062-SUPERAVIT 194 

047502063 - PROJ.RODOA MARIO COVAS-N/BID RESSARC-SUPERAV 35.778 

047502064 - PROG.DE TRANSP.LOG.MEIO AMB/DER/CAF-SUPERAVI 2.985.809 

047502065 - PROG.TRANSP.LOG.E MEIO AMB/DER/BIRD-SUPERAVI 2.327.723 

047502066 - PROG.INVEST.RODOV.EST.SP-DER/BID-SUPERAV FIN 750.079 

047502067 - FORTALEC. DA GESTAO EST.SAUDE-SES-SUPERAVIT 488.310 

047502068 - TREM GUARULHOS-IMPLAN.LI13-JADE/AFD-SUPERAVI 1.092.459 

047502069 - MACRODR.RIO BAQ.GUACU-DAEE/CAF 1ª ET-SUP FIN 14.427.486 

047502070 - PROG.INV.ROD.EST SP-DER/BID-FASE II-SUPERAVI 993.024 

047502072 - PROG.LOG.TRANSP.E.S.P SANT./MIGA-SUP FIN 126.045.235 

047511071 - IMPLANTACAO LINHA 13 - JADE - SUPERAVIT FIN 28 

047511079 - PROJ.N.TAMOIOS-CONT.N/SUL-DERSA/BB2-SUPERAVI 0 

047512057 - PROFISCO-RESSARCIMENTO/BID/2331/OC/BR-SUPERA 5.295.640 

047521079 - PROJETO VLT-BAIXA.SANTISTA-EMTU/BB2-SUPERAVI 0 

047561075 - DES SUSTENTAVEL LITORAL PTA-SMA/BB-SUPERAVFI 8.955 

099 - EXTRA ORCAMENTARIA 219.281.564 

099000001 - RECURSOS EXTRA - ORCAMENTARIA 76.511.126 

099000002 - RECURSOS DAS EMPRESAS NAO DEPENDENTES 83.066.232 

099000003 - EXTRA ORCAMENTARIA - LEILAO 54.839.504 

099000004 - EXTRA ORCAMENTARIA - SENAI 405.513 

099000005 - EXTRA ORCAMENTARIA - SESI 249.555 

099000006 - EXTRA ORC.RECURSOS PROAC LEI 12.268/2006 1.404.662 

099000007 - EXTRA ORC.PIE-ESPORTE E LAZER(LEI13.918/2009 2.804.972 
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6.   DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

6.A   DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTÉTICA – CONSOLIDADO 

 

 

 

   R$ 1 

 2018  2017 

Variações Patrimoniais Aumentativas    

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 206.956.417.999  191.812.998.828 

Contribuições 7.452.039.523  5.780.656.655 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 10.009.953.335  11.753.191.071 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 23.023.587.088  29.998.835.022 

Transferências e Delegações Recebidas 51.759.812.438  47.977.074.121 

Valoriz. e Ganhos c/ Ativos e Desincorp. de Passivos 1.917.720.285  399.600.082 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 7.900.444.272  9.792.945.578 

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 309.019.974.940  297.515.301.356 

    

Variações Patrimoniais Diminutivas    

Pessoal e Encargos (81.514.656.099)  (79.844.389.892) 

Benefícios Previdenciários e Assistenciais (36.919.147.863)  (34.015.153.316) 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo (31.964.037.808)  (31.465.916.466) 

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras (32.144.935.696)  (25.822.805.676) 

Transferências e Delegações Concedidas (63.299.623.911)  (59.186.684.677) 

Desvaloriz. e Perdas de Ativos e Incorp. de Passivos (31.083.710.090)  (29.435.366.600) 

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços 
Prestados 

(16.886.494)  (15.252.093) 

Tributárias (1.528.036.137)  (1.490.276.837) 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (116.847.634.248)  (91.777.742.247) 

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) (395.318.668.347) 
 

(353.053.587.804) 
 

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) (86.298.693.407) 
 

(55.538.286.448) 
 

 

 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM  25  DE ABRIL DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



Balanço Geral              Contas do Exercício de 2018 

 

208 
  

6.B   DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS ANALITICA – CONSOLIDADO 

 

   R$ 1 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2018  2017 

    

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    

Impostos 184.516.451.516  176.845.051.524 

Taxas 22.439.961.748  14.967.947.188 

Contribuições de Melhoria 4.735  115 

 206.956.417.999  191.812.998.828 

    

Contribuições Sociais 7.452.039.523  5.780.656.655 

 7.452.039.523  5.780.656.655 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos    

Vendas de Mercadorias 3.366.015.402  3.393.220.629 

Vendas de Produtos 89.101.344  192.365.389 

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 6.554.836.589  8.167.605.052 

 10.009.953.335  11.753.191.071 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras    

Juros e Encargos de Mora 5.258.572.651  5.033.791.510 

Variações Monetárias e Cambiais 11.987.275.385  21.619.383.210 

Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras 1.579.803.531  2.358.295.079 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 4.197.935.521  987.365.224 

 23.023.587.088  29.998.835.022 

Transferências e Delegações Financeiras Recebidas    

Transferências Intragovernamentais 28.886.129.305  27.154.272.604 

Transferências Intergovernamentais 22.740.147.498  20.722.110.433 

Transferências das Instituições Privadas 133.043.947  98.961.546 

Transferências do Exterior -  126.610 

Transferências de Pessoas Físicas 491.688  1.602.929 

 51.759.812.438  47.977.074.121 

Valoriz. e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos   

Reavaliação de Ativos 3.719.746  4.288.261 

Ganhos com Alienação 1.676.366.601  191.613.655 

Ganhos com Incorporação de Ativos -  83.564 

Desincorporação De Passivos 237.633.938  203.614.603 

 1.917.720.285  399.600.082 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas    

Resultado Positivo de Participações 5.386.082.619  7.270.507.017 

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas 2.514.361.653  2.522.438.561 

 7.900.444.272  9.792.945.578 

    

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 309.019.974.940  297.515.301.356 

 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM  25  DE ABRIL DE 2019

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CONSOLIDADO COM AS EMPRESAS DEPENDENTES
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   R$ 1 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2018  2017 

Pessoal e Encargos    
Remuneração a Pessoal (49.087.835.460)  (49.305.552.467) 
Encargos Patronais (30.271.229.285)  (28.172.698.425) 
Benefícios a Pessoal (664.433)  (558.292) 
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos (2.154.926.921)  (2.365.580.707) 

 (81.514.656.099)  (79.844.389.892) 
Benefícios Previdenciários e Assistenciais    
Aposentadorias e Reformas (29.149.467.907)  (26.615.504.805) 
Pensões (7.369.726.643)  (7.070.134.485) 
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais (399.953.313)  (329.514.025) 

 (36.919.147.863)  (34.015.153.316) 
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo    
Uso de Material de Consumo (7.142.879.053)  (7.688.979.096) 
Serviços (23.534.347.271)  (23.107.383.953) 
Depreciação, Amortização e Exaustão (1.286.811.484)  (669.553.417) 

 (31.964.037.808)  (31.465.916.466) 
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras    
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos (1.976.329.207)  (1.770.807.369) 
Juros e Encargos de Mora 
Variações Monetárias e Cambiais 

(75.874.394) 
(30.092.732.094) 

 
(68.179.171) 

(23.983.819.137) 

 (32.144.935.696)  (25.754.626.506) 
Transferências e Delegações Financeiras Concedidas    
Transferências Intragovernamentais (215.146.844)  (325.673.181) 
Transferências Intergovernamentais (56.621.597.772)  (52.498.813.487) 
Transferências a Instituições Privadas (6.322.705.127)  (6.201.088.831) 
Transferências a Instituições Multigovernamentais (140.174.168)  (160.220.400) 
Transferências ao Exterior -  (888.778) 

 (63.299.623.911)  (59.186.684.677) 
Desvaloriz. e Perdas de Ativos e Incorp. de Passivos    
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas (30.867.658.806)  (29.028.819.859) 
Perdas com Alienação (15.753.803)  (18.249.959) 
Perdas Involuntárias (200.127.434)  (388.184.064) 
Desincorporação de Ativos (170.047)  (112.718) 

 (31.083.710.090)  (29.435.366.600) 
Tributárias    
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (14.044.628)  (15.940.611) 
Contribuições (1.513.991.510)  (1.474.336.227) 

 (1.528.036.137)  (1.490.276.837) 
     
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos,  
e dos Serviços Prestados 

  

Custo das Mercadorias Vendidas (16.886.494)  (15.252.093) 
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas    
Premiações (33.587.749)  (30.118.998) 
Resultado Negativo de Participações (3.374.695.111)  (1.096.019.863) 
Incentivos (1.361.511.735)  (1.179.697.815) 
Subvenções Econômicas (238.493.555)  (276.690.780) 
Constituição de Provisões (109.544.538.106)  (75.614.656.764) 
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (2.294.807.992)  (13.580.558.028) 

 (116.847.634.248)  (91.777.742.247) 
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) (395.318.668.347)  (353.053.587.804) 

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) (86.298.693.407)  (55.538.286.448) 

    
CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 25 DE ABRIL DE 2019
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6.C   DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICA – ADM. DIRETA 

 

   R$ 1 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2018  2017 

    

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    

Impostos 184.516.451.516  176.845.051.524 

Taxas 22.284.453.328  14.785.194.081 

Contribuições de Melhoria 4.735  115 

 206.800.909.579  191.630.245.720 

Contribuições    

Contribuições Sociais  1.521.608.132  45.633.002 

 1.521.608.132  45.633.002 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos    

Venda De Mercadorias 2.858.971.091  3.019.033.602 

Venda De Produtos 6.111.487  6.197.613 

Exploração De Bens e Direitos e Prestação de Serviços 3.044.897.218  3.394.164.788 

 5.909.979.796  6.419.396.003 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras    

Juros e Encargos de Mora 4.015.392.135  4.021.588.465 

Variações Monetárias e Cambiais 11.943.714.742  21.588.575.067 

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações 
Financeiras 

1.151.192.668  1.730.174.790 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras 3.765.163.184  803.093.140 

 20.875.462.730  28.143.431.461 

Transferências e Delegações Financeiras Recebidas    

Transferências Intragovernamentais 269.950.748  246.290.327 

Transferências Intergovernamentais 18.966.335.074  17.704.466.627 

Transferências das Instituições Privadas 420.437  353.301 

Transferências de Pessoas Físicas 487.013  1.599.954 

 19.237.193.273  17.952.710.208 

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de 
Passivos 

   

Reavaliação De Ativos 3.308.432  4.127.313 

Ganhos Com Alienação 1.519.788.733  34.260.952 

Ganhos Com Desincorporação De Passivos   24.850 

 1.523.097.164  38.413.115 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas    

Resultado Positivo de Participações 5.385.522.881  7.268.784.388 

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 1.960.472.387  1.348.778.426 

 7.345.995.268  8.617.562.814 

    

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 263.214.245.942  252.847.392.324 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 25 DE ABRIL DE 2019 
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   R$ 1 
 2018  2017 

Pessoal e Encargos    

Remuneração a Pessoal (37.368.121.734)  (37.877.818.805) 

Encargos Patronais (24.784.443.406)  (22.925.298.410) 

Benefícios a Pessoal (664.433)  (558.292) 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos (2.039.507.647)  (2.044.183.129) 

 (64.192.737.220)  (62.847.858.637) 

Benefícios Previdenciários e Assistenciais    

Aposentadoria e Reformas (2.166.043.898)  (2.074.842.346) 

Pensões (79.905.081)  (83.080.435) 

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais (389.806.059)  (319.580.077) 

 (2.635.755.038)  (2.477.502.858) 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo    

Uso de Material de Consumo (5.520.878.336)  (6.135.706.539) 

Serviços (14.937.729.319)  (14.355.473.443) 

Depreciação, Amortização e Exaustão (762.181.026)  (285.375.187) 

 (21.220.788.681)  (20.776.555.168) 

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras    

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos (1.917.650.408)  (1.703.460.923) 

Variações Monetárias e Cambiais (29.947.207.749)  (23.910.836.916) 

 (31.864.858.157)  (25.614.297.838) 

Transferências e Delegações Financeiras Concedidas    

Transferências Intragovernamentais (55.736.865)  (300.704.503) 

Transferências Intergovernamentais (56.550.359.644)  (52.447.439.109) 

Transferências a Instituições Privadas (5.850.946.981)  (5.771.878.118) 

Transferências a Instituições Multigovernamentais (140.174.168)  (160.220.400) 

Transferências ao Exterior -  (888.778) 

 (62.597.217.658)  (58.681.130.909) 

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos    

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas (30.862.154.424)  (29.015.541.338) 

Perdas com Alienação  (4.398.023)  (5.702.596) 

Perdas Involuntárias (171.981.927)  (383.161.475) 

Desincorporação de Ativos (72.947)   

 (31.038.607.321)  (29.404.405.409) 

Tributárias    

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (596.515)  (463.708) 

Contribuições (1.333.623.035)  (1.313.431.942) 

 (1.334.219.549)  (1.313.895.650) 

Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos  
Serviços Prestados 

  

Custo das Mercadorias Vendidas (700)  (1.304.139) 

 (700)  (1.304.139) 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas    

Premiações (33.464.036)  (29.931.312) 

Resultado Negativo de Participações (3.374.695.111)  (1.096.019.863) 

Incentivos (1.113.960)  (1.520.394) 

Subvenções Econômicas (23.592.161)  (13.700.000) 

Constituição de Provisões (108.531.344.077)  (74.043.744.031) 

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (22.213.720.135)  (33.066.534.501) 

 (134.177.929.481)  (108.251.450.101) 

    

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) (349.062.113.804)  (309.368.400.710) 

    

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO  (III) = (I) – (II) (85.847.867.861)  (56.521.008.386) 

 
 CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 25 DE ABRIL DE 2019 
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6.D    DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA – ADM. INDIRETA 

 

 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 25 DE ABRIL DE 2019 

 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   R$ 1 

 2018  2017 

    

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    

Taxas 155.508.420  182.753.108 

 155.508.420  182.753.108 

Contribuições    

Contribuições Sociais  5.930.431.391  5.735.023.652 

 5.930.431.391  5.735.023.652 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos    

Venda De Mercadorias 507.044.311  374.187.028 

Venda De Produtos 82.989.857  186.167.777 

Exploração De Bens e Direitos e Prestação de Serviços 3.509.939.371  4.773.440.264 

 4.099.973.539  5.333.795.068 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras    

Juros e Encargos de Mora 1.243.180.517  1.012.203.045 

Variações Monetárias e Cambiais 43.560.643  30.808.143 

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 428.610.862  628.120.289 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras 432.772.336  184.272.084 

 2.148.124.358  1.855.403.561 

Transferências e Delegações Financeiras Recebidas    

Transferências Intragovernamentais 28.616.178.556  26.907.982.277 

Transferências Intergovernamentais 3.773.812.424  3.017.643.806 

Transferências das Instituições Privadas 132.623.510  98.608.245 

Transferências do Exterior -  126.610 

Transferências de Pessoas Físicas 4.675  2.975 

 32.522.619.165  30.024.363.913 

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação 
 de Passivos 

  

Reavaliação De Ativos 411.314  160.948 

Ganhos Com Alienação 156.577.869  157.352.703 

Ganhos Com Incorporação De Ativos -  58.714 

Ganhos Com Desincorporação De Passivos 237.633.938  203.614.603 

 394.623.120  361.186.967 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas    

Resultado Positivo de Participações 559.738  1.722.628 

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 553.889.267  1.173.660.135 

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 19.918.912.143  19.485.976.473 

 20.473.361.148  20.661.359.236 

    

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 65.724.641.141  64.153.885.505 
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   R$ 1 

 2018  2017 

Pessoal e Encargos    

Remuneração a Pessoal (11.719.713.727)  (11.427.733.662) 

Encargos Patronais (5.486.785.879)  (5.247.400.015) 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos (115.419.274)  (321.397.578) 

 (17.321.918.879)  (16.996.531.255) 

Benefícios Previdenciários e Assistenciais    

Aposentadoria e Reformas (26.983.424.009)  (24.540.662.460) 

Pensões (7.289.821.562)  (6.987.054.050) 

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais (10.147.254)  (9.933.948) 

 (34.283.392.825)  (31.537.650.458) 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo    

Uso de Material de Consumo (1.622.000.717)  (1.553.272.557) 

Serviços (8.596.617.952)  (8.751.910.509) 

Depreciação, Amortização e Exaustão (524.630.458)  (384.178.231) 

 (10.743.249.127)  (10.689.361.298) 

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras    

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos (58.678.799)  (67.346.446) 

Juros e Encargos de Mora (75.874.394)  (68.179.171) 

Variações Monetárias e Cambiais (145.524.346)  (72.982.221) 

 (280.077.539)  (208.507.838) 

Transferências e Delegações Financeiras Concedidas    

Transferências Intragovernamentais (159.409.980)  (24.968.678) 

Transferências Intergovernamentais (71.238.128)  (51.374.378) 

Transferências a Instituições Privadas (471.758.145)  (429.210.712) 

 (702.406.253)  (505.553.768) 

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos    

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas (5.504.382)  (13.278.520) 

Perdas com Alienação  (11.355.780)  (12.547.363) 

Perdas Involuntárias (28.145.507)  (5.022.589) 

Desincorporação de Ativos (97.100)  (112.718) 

 (45.102.769)  (30.961.190) 

Tributárias    

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (13.448.113)  (15.476.903) 

Contribuições (180.368.475)  (160.904.284) 

 (193.816.588)  (176.381.187) 

Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos 
Serviços Prestados 

  

Custo das Mercadorias Vendidas (16.885.794)  (13.947.954) 

 (16.885.794)  (13.947.954) 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas    

Premiações (123.713)  (187.685) 

Incentivos (1.360.397.775)  (1.178.177.420) 

Subvenções Econômicas (214.901.394)  (262.990.780) 

Constituição de Provisões (1.013.194.029)  (1.570.912.733) 

 (2.588.616.911)  (3.012.268.619) 

    

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) (66.175.466.687)  (63.171.163.567) 

    

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO  (III) = (I) – (II) (450.825.546)  982.721.938 
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6.1   NOTAS EXPLICATIVAS 

6.1.1   Apresentação 

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as variações quantitativas, o 

resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações 

quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. 

Pela DVP, pode-se avaliar o resultado patrimonial, que é afetado tanto por fatos orçamentários 

quanto extraorçamentários, observando os itens mais relevantes que interferem no superávit ou déficit 

patrimonial. A avaliação de gestão, a partir da DVP, tem por objetivo apurar o quanto e de que forma a 

administração influenciou nas alterações patrimoniais quantitativas e qualitativas do setor público. O resultado 

patrimonial é um importante indicador de gestão fiscal, já que é o principal item de influência na evolução do 

patrimônio líquido de um período, objeto de análise do anexo de metas fiscais integrante da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada utilizando-se as classes 3 (Variações 

Patrimoniais Diminutivas) e 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas) do plano de contas utilizado no Estado de 

São Paulo, que se encontra alinhado ao PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. 

A estrutura da DVP utilizada para o ano de 2018 é a analítica, onde são detalhados os 

subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. 

 

6.1.2   Análise  

No ano de 2018, o Estado de São Paulo apresentou um resultado patrimonial deficitário no 

valor de R$ 86.298.693.407 (deficitário no valor de R$ 55.538.286.448 em 2017). 

Os itens relevantes nas Variações Patrimoniais Aumentativas encontram-se no grupo Impostos, Taxas e 

Contribuições de Melhoria no valor de R$ 206.956.417.999 (191.812.998.828 em 2017). Esse grupo 

compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada. Referida rubrica encontra-se assim composta: 

    R$ 1 

Variações Patrimoniais Aumentativas  31/12/2018  31/12/2017 

Impostos  184.516.451.516  176.845.051.524 

Taxas  22.439.961.748  14.967.947.188 

Contribuição de melhoria  4.735                       115  

Total  206.956.417.999  191.812.998.828 

 

As Variações Patrimoniais Aumentativas de Impostos representam a receita tributária do 

Estado, sendo a mais importante fonte de recursos para a formação da receita do Estado, e atingiu o valor de 

R$ 184.516.451.516 (R$ 176.845.051.524 em 2017). Os impostos que são responsáveis pela geração da 

receita tributária são: 
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a) o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, principal fonte de 

arrecadação de tributos do Estado, respondendo pela geração de receitas tributárias no valor de R$ 

162.966.567.556 (R$ 156.792.991.732 em 2017); 

b) o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, que gerou receitas tributária 

ao Estado no valor de R$ 18.937.965.200 (R$ 17.269.368.012 em 2017); e 

c) o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, cujo fato gerador é a transmissão 

causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, gerando receitas tributárias no valor de R$ 

2.611.918.761 (R$ 2.782.691.780 em 2017). 

Dessa maneira, as Variações Patrimoniais Aumentativas de Impostos encontram-se assim compostas: 

    R$ 1 

Variações Patrimoniais Aumentativas de Impostos  31/12/2018  31/12/2017 

ICMS  162.966.567.556  156.792.991.732 

IPVA  18.937.965.200  17.269.368.012 

ITCMD  2.611.918.761  2.782.691.780 

Total  184.516.451.516  176.845.051.524 

O aumento do saldo de Variações Patrimoniais Aumentativas de Impostos no exercício de 2018, em 

comparação ao exercício de  2017, foi ocasionado pelo processo de registro dos créditos tributários a receber e 

da dívida ativa tributária. Essa alteração no processo permitiu a melhoria da informação de reconhecimento dos 

registros de acordo com a competência e foi realizada a partir do momento em que foi possível obter dados da 

dívida ativa segregados entre dívida tributária e não tributária, permitindo alocar os valores relacionados a 

impostos nas rubricas de Variações Patrimoniais Aumentativas de forma mais adequada.  

As Variações Patrimoniais Aumentativas de Taxas são originadas pela cobrança de taxas pelo Estado ao 

exercer seu poder de polícia ou ao prestar serviços, de acordo com a composição demonstrada a seguir. 

    R$1 

Variações Patrimoniais Aumentativas de Taxas  31/12/2018  31/12/2017 

Taxas pela prestação de serviços  6.595.448.067  6.175.078.853 

Taxas pelo exercício do poder de polícia  15.844.513.681  8.792.868.336 

Total  22.439.961.748  14.967.947.189 

 

Os itens relevantes nas Variações Patrimoniais Diminutivas encontram-se no grupo Pessoal e 

Encargos no valor de R$ 81.514.656.099 (R$ 79. 844.389.892 em 2017). Esse grupo compreende: a 

remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais 

diminutivas com subsídios, vencimentos, saldos e vantagens pecuniárias, fixas ou variáveis, estabelecidas em 

lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor 

público; as obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento 

dos órgãos e demais entidades do setor público; as contribuições a entidades fechadas de previdência; e, 

benefícios eventuais a pessoal civil e militar.  
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Os quadros a seguir apresentam os saldos da rubrica de Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e 

Encargos. 

    R$1 

Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos  31/12/2018  31/12/2017 

Remuneração a pessoal:     

    Pessoal Ativo Civil – Regime Próprio de Previdência Social 42.316.090.636  42.582.643.679 

    Pessoal Ativo Civil – Regime Geral de Previdência Social  721.707.649  663.743.792 

    Pessoal Ativo Militar – Regime Próprio de Previdência Social  6.050.037.175  6.059.164.996 

Encargos patronais     

    Regime Próprio de Previdência Social – RPPS  27.342.032.593  25.445.294.791 

    Regime Geral de Previdência Social – RGPS  2.219.735.972  2.062.143.737 

    Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS  627.841.119  604.046.984 

    Outros encargos patronais  58.975.312  37.255.741 

Contribuições Sociais Gerais  15.492.662  15.340.233 

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência  7.151.628  8.616.939 

Benefícios a Pessoal  664.433  558.292 

Outras variações patrimoniais diminutivas  2.154.926.921  2.365.580.707 

Total  81.514.656.099  79.844.389.892 

  

Com relação ao Demonstrativo das Variações Patrimoniais – DVP, especificamente a das Variações 
Patrimoniais Diminutivas – VPD, a rubrica com variação mais significativa se refere à de Constituição de 
Provisões, que correspondeu respectivamente ao valor de 109.544.538.106 (R$ 75.614.656.764 em 2017), 
decorrentes do reconhecimento das provisões, que são passivos de prazo ou de valor incertos, com 
probabilidade de ocorrerem no curto e longo prazo. 

    R$1 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas  31/12/2018  31/12/2017 

Premiações  33.587.749  30.118.998 

Resultado Negativo de Participações   3.374.695.111  1.096.019.863 

Incentivos  1.361.511.735  1.179.697.815 

Subvenções Econômicas  238.493.555  276.690.780 

Constituições de Provisões  109.544.538.106  75.614.656.764 

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas  2.466.250.578  13.580.558.028 

Total  117.019.076.835  91.777.742.248 

 
A rubrica Constituição de Provisões contempla despesas com provisões de diversas naturezas, 

relacionadas a riscos trabalhistas, a benefícios previdenciários (provisão matemática previdenciária),  a riscos 

fiscais, a riscos cíveis, a repartição de créditos, a riscos decorrentes de contratos, dentre outros. Das diversas 

naturezas de provisões elencadas, as que tiveram maior impacto no exercício de 2018 foram as referentes à 

provisão matemática previdenciária (passivo atuarial), que correspondeu a R$ 108.199.679.261 (R$ 

74.132.714.363 em 2017), seguida pela de riscos trabalhistas, estas resultantes de processos trabalhistas da 

Companhia de Transportes Metropolitanos – CPTM e Fundação Padre Anchieta predominantemente. 

 

 

 

 



Balanço Geral              Contas do Exercício de 2018 

217 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 

COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO 

 

BALANÇO GERAL 

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 

 

 

7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

CONSOLIDADO 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

NOTAS EXPLICATIVAS 

 



Balanço Geral              Contas do Exercício de 2018 

218 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balanço Geral              Contas do Exercício de 2018 

219 
  

7. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

7.A Consolidado 

QUADRO PRINCIPAL 

    Em R$ 1  

    
 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)    
    

Ingressos       242.232.218.846      229.904.239.213  
Receitas Derivadas e Originárias 1FC     214.497.433.357      204.684.715.286  
Transferências Correntes Recebidas  2FC       21.840.957.768        19.622.482.507  
Outros Ingressos Operacionais          5.893.827.721          5.597.041.420  
  Transf. Recebidas para a Execução Orçament. (Anexo 13)          5.181.772.514             335.637.062  
  Transf. Recebidas Independentes de Exec. Orçament. (Anexo 13)             712.055.207          5.261.404.359  
  Variação Extraorçamentária  5FC                             -                                -    
  Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                              -                                -    
    
Desembolsos     (233.424.140.086)    (217.269.856.975) 
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função 3FC    (131.608.087.243)    (126.426.093.188) 
Juros e Encargos da Dívida  4FC      (11.347.726.489)        (8.682.097.098) 
Transferências Correntes Concedidas 2FC      (79.910.327.904)      (78.655.651.600) 
Outros Desembolsos Operacionais       (10.557.998.450)        (3.506.015.089) 
  Transf. Concedidas para a Execução Orçament. (Anexo 13)                              -                                -    
  Transf. Concedidas Independentes de Exec. Orçament. (Anexo 13)                              -                                -    
  Variação Extraorçamentária (Anexo 13)         (3.149.189.200)           (897.490.259) 
  Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         (7.408.809.249)        (2.608.524.830) 

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)          8.808.078.760        12.634.382.237  
    
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)    

    
Ingressos          2.422.693.766          2.606.439.301  
Alienação de Bens          1.696.778.194             182.227.771  
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                 5.304.700                 3.358.589  
Outros Ingressos de Investimentos             720.610.872          2.420.852.941  
Desembolsos       (11.475.940.082)      (12.065.697.542) 
Aquisição de Ativo Não Circulante         (8.781.286.783)      (11.062.359.313) 
Outros Desembolsos de Investimentos         (2.694.653.298)        (1.003.338.229) 

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)         (9.053.246.316)        (9.459.258.241) 
    
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)    

    
Ingressos          4.180.737.277          5.908.859.474  
Operações de Crédito          2.898.266.910          4.587.017.082  
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes             851.692.892          1.069.060.496  
Transferências de Capital Recebidas             430.777.475             252.781.895  
Desembolsos         (6.320.383.961)        (3.623.370.167) 
Amortização /Refinanciamento da dívida                (4.436.050)               (3.819.110) 
Outros Desembolsos de Financiamentos         (6.315.947.911)        (3.619.551.057) 

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)         (2.139.646.684)         2.285.489.306  
    

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA (I+II+III)         (2.384.814.240)         5.460.613.302  
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL        29.072.674.540        23.612.061.237  
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL        26.687.860.300        29.072.674.540  
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QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 

    Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS NOTA   
Receita Tributária       160.083.402.170         150.277.286.755  
Receita de Contribuições         34.468.259.255           30.947.976.398  
Receita Patrimonial           4.183.067.958             5.876.909.943  
Receita Agropecuária                21.186.335                  19.592.204  
Receita Industrial                93.680.355                189.992.772  
Receita de Serviços           4.754.153.802             4.877.578.017  
Remuneração das Disponibilidades           1.616.163.323             2.375.131.231  
Outras Receitas Derivadas Originárias           9.277.520.159           10.120.247.965  

Total das Receitas Derivadas e Originárias       214.497.433.357         204.684.715.286  

 

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 

    Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS NOTA   
Intergovernamentais         21.642.104.160           19.457.841.898  
  da União         21.587.987.524           19.456.094.843  
  de Estados e Distrito Federal                53.561.364                       846.764  
  de Municípios                     555.273                       900.291  
Outras transferências correntes recebidas              198.853.608                164.640.608  

Total das Tranferências Recebidas         21.840.957.768           19.622.482.507  
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS NOTA   
Intergovernamentais        (45.530.123.284)        (42.656.065.236) 
  à União             (126.795.359)             (101.345.387) 
  a Municípios        (45.403.327.925)        (42.554.719.849) 
Intragovernamentais        (28.460.826.637)        (30.381.037.833) 
Outras Transferências Concedidas          (5.919.377.983)          (5.618.548.530) 

Total das Transferências Concedidas        (79.910.327.904)        (78.655.651.600) 
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QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 

  

    Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA   
Legislativa          (1.509.479.068)          (1.496.265.486) 
Judiciária          (9.611.127.964)          (9.270.491.588) 
Essencial à Justiça          (4.037.541.548)          (3.959.228.423) 
Administração          (3.693.302.054)          (3.537.018.552) 
Segurança Pública        (11.453.521.931)        (10.787.480.245) 
Assistência Social             (349.259.292)             (353.133.249) 
Previdência Social        (36.001.292.308)        (32.999.453.116) 
Saúde        (16.895.876.317)        (16.863.684.662) 
Trabalho             (268.798.737)             (126.111.293) 
Educação        (31.395.337.206)        (30.259.100.515) 
Cultura             (756.162.791)             (680.319.615) 
Direitos da Cidadania          (4.856.082.350)          (4.672.455.470) 
Habitação             (108.021.286)             (123.821.570) 
Saneamento             (540.597.453)             (526.240.442) 
Gestão Ambiental          (1.054.794.358)          (1.037.963.207) 
Ciência e Tecnologia          (1.230.765.597)          (1.292.154.973) 
Agricultura             (564.564.313)             (539.693.982) 
Organização Agrária               (65.790.061)               (64.750.236) 
Comércio e Serviços             (152.797.130)             (115.620.760) 
Comunicações               (74.167.630)               (98.802.870) 
Energia               (29.528.899)               (33.645.512) 
Transporte          (5.018.339.649)          (4.977.277.230) 
Desporto e Lazer               (89.493.971)               (95.873.964) 
Encargos Especiais          (1.851.445.332)          (2.515.506.229) 

Total de Desemb. de Pessoal e Demais Despesas por Função      (131.608.087.243)      (126.426.093.188) 

 

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 

                                                                                                                                                               Em R$ 1 

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOT
A 

  

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna        (10.580.868.087)          (8.157.891.442) 
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa             (578.840.541)             (374.987.638) 
Outros Encargos da Dívida             (188.017.862)             (149.218.018) 

Total dos Juros e Encargos da Dívida        (11.347.726.489)          (8.682.097.098) 
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QUADRO 5FC – VARIAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 

 

 

 

 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

MOVIMENTO LÍQUIDO

DIRETA INDIRETA

DIRETA + INDIRETA 

INCRESSOS (A) DIRETA INDIRETA

DIRETA + INDIRETA 

DISPENDIOS (B)

Resultado Líquido = 

(A) - (B)

Variação Extraorçamentária 9.866.081.335 3.779.461.479 13.645.542.814 12.671.286.049 4.123.445.966 16.794.732.015 (3.149.189.200)

     Creditos a Recebidos e Restituição de créditos 4.420.869 0 4.420.869 12.752.508 559.923.150 572.675.658 (568.254.789)

     Adiantamentos Concedidos, Restituições a Receber, Valores em Trânsito 554.064.559 362.546.771 916.611.330 116.948.080 1.059.363.359 1.176.311.439 (259.700.108)

     Despesas Antecipadas e Repasses Financeiros 121.056.974 9.436.835 130.493.809 374.809.665 26.653.747 401.463.412 (270.969.603)

     Retenções, Consignações, Benefícios e Encargos sociais 57.488.538 145.460.964 202.949.502 1.406.208.977 304.378.494 1.710.587.471 (1.507.637.969)

     Depósitos Diversos, Cauções, Restituições, Devoluções a Convênios 1.958.153.014 1.522.034.200 3.480.187.214 6.324.307.878 1.642.304.597 7.966.612.475 (4.486.425.262)

     Variações Patrimoniais Extraorçamentárias 7.170.897.380,65 1.739.982.709 8.910.880.089,93 4.436.258.940,05 530.822.620 4.967.081.560,23 3.943.798.530

          Despesas Financeiras 0,00 0,00 0,00 4.436.258.940,05 530.822.620,11 4.967.081.560,16 (4.967.081.560)

          Receitas Financeiras 7.170.897.381 1.739.982.709 8.910.880.090 0 0 0 8.910.880.090

MOVIMENTO DE INGRESSOS MOVIMENTO DE DISPENDIOS

ESPECIFICAÇÃO
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7.B ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

QUADRO PRINCIPAL 

    Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)    
    

Ingressos       191.673.121.800      183.426.089.757  
Receitas Derivadas e Originárias 1FC     172.858.748.503      163.720.532.488  
Transferências Correntes Recebidas  2FC       18.814.373.297        17.614.524.041  
Outros Ingressos Operacionais                              -            2.091.033.228  
  Transf. Recebidas para a Execução Orçament. (Anexo 13)                              -                                -    
  Transf. Recebidas Independentes de Exec. Orçament. (Anexo 13)                              -                                -    
  Variação Extraorçamentária                               -            2.091.033.228  
  Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                              -                                -    
    
Desembolsos     (185.605.185.745)    (175.506.706.454) 
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função 3FC      (72.742.083.849)      (70.107.391.254) 
Juros e Encargos da Dívida  4FC      (11.336.345.777)        (8.662.274.016) 
Transferências Correntes Concedidas 2FC      (76.287.422.240)      (73.812.265.153) 
Outros Desembolsos Operacionais       (25.239.333.880)      (22.924.776.031) 
  Transf. Concedidas para a Execução Orçament. (Anexo 13)         (6.423.216.949)      (10.626.346.855) 
  Transf. Concedidas Independentes de Exec. Orçament. (Anexo 13)         (8.890.391.349)        (9.666.816.202) 
  Variação Extraorçamentária ) 5FC        (2.805.204.714)                             -    
  Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         (7.120.520.868)        (2.631.612.974) 

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)          6.067.936.055          7.919.383.303  
    
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)    

    
Ingressos          2.192.095.369          2.416.849.922  
Alienação de Bens          1.524.288.733               30.226.902  
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                 1.535.890                 1.532.314  
Outros Ingressos de Investimentos             666.270.746          2.385.090.706  
Desembolsos         (7.360.001.756)        (6.682.002.303) 
Aquisição de Ativo Não Circulante         (5.080.299.423)        (5.792.691.576) 
Outros Desembolsos de Investimentos         (2.279.702.332)           (889.310.727) 

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)         (5.167.906.387)        (4.265.152.380) 
    
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)    

    
Ingressos          3.170.757.469          4.734.610.695  
Operações de Crédito          2.898.266.910          4.587.017.082  
Transferências de Capital Recebidas             272.490.559             147.593.613  
Desembolsos         (6.232.312.967)        (3.544.840.198) 
Amortização /Refinanciamento da dívida                (4.436.050)               (3.819.110) 
Outros Desembolsos de Financiamentos         (6.227.876.917)        (3.541.021.088) 

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)         (3.061.555.499)         1.189.770.497  
    

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA (I+II+III)         (2.161.525.831)         4.844.001.420  
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL        21.894.128.337        17.050.126.916  
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL        19.732.602.505        21.894.128.337  

 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

GILBERTO SOUZA MATOS 

Contador Geral do Estado 
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QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 

                                                                                                                                                Em R$ 1 

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS NOTA   
Receita Tributária           159.922.034.563           150.130.005.522  
Receita de Contribuições               1.524.613.815                    49.296.360  
Receita Patrimonial               3.425.795.637               3.660.760.040  
Receita Agropecuária                    12.433.596                      6.435.858  
Receita Industrial                      6.833.537                      3.824.996  
Receita de Serviços                  703.428.467                  882.467.149  
Remuneração das Disponibilidades               1.165.208.646               1.725.740.120  
Outras Receitas Derivadas Originárias               6.098.400.241               7.262.002.444  

Total das Receitas Derivadas e Originárias           172.858.748.503           163.720.532.488  

 

 

 

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 

    Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS NOTA   
Intergovernamentais             18.765.365.491             17.612.594.894  
  da União             18.765.365.491             17.612.567.369  
  de Estados e Distrito Federal                                   -                             27.525  
Outras transferências correntes recebidas                    49.007.806                      1.929.147  

Total das Tranferências Recebidas             18.814.373.297             17.614.524.041  
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS NOTA   
Intergovernamentais           (45.409.971.455)          (42.552.063.899) 
  à União                  (22.211.684)                 (17.730.319) 
  a Municípios           (45.387.759.771)          (42.534.333.580) 
Intragovernamentais           (25.415.860.239)          (26.058.620.161) 
Outras Transferências Concedidas             (5.461.590.546)            (5.201.581.094) 

Total das Transferências Concedidas           (76.287.422.240)          (73.812.265.153) 
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QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 

   

 Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA   
Legislativa             (1.509.479.068)            (1.496.265.486) 
Judiciária             (9.611.127.964)            (9.270.491.588) 
Essencial à Justiça             (4.037.541.548)            (3.959.228.423) 
Administração             (2.868.380.198)            (2.709.918.476) 
Segurança Pública           (11.453.521.931)          (10.787.480.245) 
Assistência Social                (349.259.292)               (353.133.249) 
Previdência Social             (1.787.713.643)            (1.587.175.587) 
Saúde           (11.168.756.868)          (10.854.998.208) 
Trabalho                (268.798.737)               (126.111.293) 
Educação           (21.283.769.121)          (20.339.360.756) 
Cultura                (584.572.136)               (526.324.417) 
Direitos da Cidadania             (3.371.853.190)            (3.201.490.913) 
Habitação                (108.021.286)               (123.821.570) 
Saneamento                (244.712.016)               (237.676.776) 
Gestão Ambiental                (266.411.064)               (256.629.935) 
Ciência e Tecnologia                  (82.122.604)                 (73.391.943) 
Agricultura                (502.631.591)               (485.888.504) 
Comércio e Serviços                  (38.022.535)                 (32.983.806) 
Comunicações                  (74.167.630)                 (98.802.870) 
Energia                  (22.809.601)                 (26.348.138) 
Transporte             (1.167.472.523)               (948.488.877) 
Desporto e Lazer                  (89.493.971)                 (95.873.964) 
Encargos Especiais             (1.851.445.332)            (2.515.506.229) 

Total dos Desemb. de Pessoal e Demais Despesas por Função           (72.742.083.849)          (70.107.391.254) 

 

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 

    Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA   
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna           (10.580.868.087)            (8.157.891.442) 
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                (567.459.828)               (361.041.507) 
Outros Encargos da Dívida                (188.017.862)               (143.341.068) 

Total dos Juros e Encargos da Dívida           (11.336.345.777)            (8.662.274.016) 

 

QUADRO 5FC – VARIAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 

 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

 

 

GILBERTO SOUZA MATOS 

Contador Geral do Estado 

CRC nº 1SP 190.721/0-8 

ESPECIFICAÇÃO
MOVIMENTO DE 

INGRESSOS

MOVIMENTO DE 

DISPENDIOS

MOVIMENTO 

LÍQUIDO

Variação Extraorçamentária 9.866.081.335 12.671.286.049 (2.805.204.714)

     Creditos a Recebidos e Restituição de créditos 4.420.869 12.752.508 (8.331.639)

     Adiantamentos Concedidos, Restituições a Receber, Valores em Trânsito 554.064.559 116.948.080 437.116.479

     Despesas Antecipadas e Repasses Financeiros 121.056.974 374.809.665 (253.752.691)

     Retenções, Consignações, Benefícios e Encargos sociais 57.488.538 1.406.208.977 (1.348.720.439)

     Depósitos Diversos, Cauções, Restituições, Devoluções a Convênios 1.958.153.014 6.324.307.878 (4.366.154.864)

     Variações Patrimoniais Extraorçamentárias 7.170.897.380,65 4.436.258.940,05 2.734.638.441

          Despesas Financeiras 0,00 4.436.258.940,05 (4.436.258.940)

          Receitas Financeiras 7.170.897.381 0 7.170.897.381
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7.C ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 

 

QUADRO PRINCIPAL 

 
    Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)    
    

Ingressos              65.872.705.343             68.885.433.884  
Receitas Derivadas e Originárias 1FC            41.638.684.854             40.964.182.797  
Transferências Correntes Recebidas  2FC              3.026.584.471               2.007.958.466  
Outros Ingressos Operacionais             21.207.436.018             25.913.292.621  
Transf. Recebidas para a Execução Orçament. (Anexo 13)             11.604.989.463             10.961.983.917  
Transf. Recebidas Independentes de Exec. Orçament. (Anexo 13)               9.602.446.555             14.928.220.561  
Variação Extraorçamentária  5FC                                  -                                     -    
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                   -                      23.088.144  
    
Desembolsos           (63.132.562.638)          (64.170.434.950) 
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função 3FC          (58.866.003.394)          (56.318.701.935) 
Juros e Encargos da Dívida  4FC                 (11.380.712)                 (19.823.082) 
Transferências Correntes Concedidas 2FC            (3.622.905.664)            (4.843.386.447) 
Outros Desembolsos Operacionais                (632.272.867)            (2.988.523.487) 
Transf. Concedidas para a Execução Orçament. (Anexo 13)                                   -                                     -    
Transf. Concedidas Independentes de Exec. Orçament. (Anexo 13)                                   -                                     -    
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)                (343.984.487)            (2.988.523.487) 
Variação em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                (288.288.381)                                  -    

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)               2.740.142.706               4.714.998.934  
    
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)    

    
Ingressos                  230.598.397                  189.589.379  
Alienação de Bens                  172.489.461                  152.000.869  
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                      3.768.810                      1.826.274  
Outros Ingressos de Investimentos                    54.340.126                    35.762.235  
Desembolsos             (4.115.938.326)            (5.383.695.240) 
Aquisição de Ativo Não Circulante             (3.700.987.360)            (5.269.667.737) 
Outros Desembolsos de Investimentos                (414.950.966)               (114.027.503) 

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)             (3.885.339.929)            (5.194.105.861) 
    
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)    

    
Ingressos               1.009.979.808               1.174.248.778  
Operações de Crédito                                   -                                     -    
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes                  851.692.892               1.069.060.496  
Transferências de Capital Recebidas                  158.286.917                  105.188.282  
Desembolsos                  (88.070.994)                 (78.529.970) 
Outros Desembolsos de Financiamentos                  (88.070.994)                 (78.529.970) 

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)                  921.908.814               1.095.718.809  
    

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA (I+II+III)                (223.288.409)                 616.611.882  
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL               7.178.546.203               6.561.934.321  
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL               6.955.257.794               7.178.546.203  
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QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 

    Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS NOTA   
Receita Tributária                  161.367.606                  147.281.233  
Receita de Contribuições             32.943.645.439             30.898.680.038  
Receita Patrimonial                  757.272.320               2.216.149.902  
Receita Agropecuária                      8.752.740                    13.156.345  
Receita Industrial                    86.846.818                  186.167.777  
Receita de Serviços               4.050.725.335               3.995.110.869  
Remuneração das Disponibilidades                  450.954.676                  649.391.112  
Outras Receitas Derivadas Originárias               3.179.119.919               2.858.245.521  

Total das Receitas Derivadas e Originárias             41.638.684.854             40.964.182.797  

 

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 

    Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS NOTA   
Intergovernamentais               2.876.738.669               1.845.247.004  
da União               2.822.622.033               1.843.527.474  
de Estados e Distrito Federal                    53.561.364                         819.239  
de Municípios                         555.273                         900.291  
Outras transferências correntes recebidas                  149.845.802                  162.711.462  

Total das Tranferências Recebidas               3.026.584.471               2.007.958.466  
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS NOTA   
Intergovernamentais                (120.151.829)               (104.001.338) 
a União                (104.583.675)                 (83.615.069) 
a Municípios                  (15.568.154)                 (20.386.269) 
Intragovernamentais             (3.044.966.398)            (4.322.417.673) 
Outras Transferências Concedidas                (457.787.437)               (416.967.436) 

Total das Transferências Concedidas             (3.622.905.664)            (4.843.386.447) 
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QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 

 
    Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA   
Administração                (824.921.856)               (827.100.076) 
Previdência Social           (34.213.578.665)          (31.412.277.529) 
Saúde             (5.727.119.449)            (6.008.686.454) 
Educação           (10.111.568.085)            (9.919.739.759) 
Cultura                (171.590.655)               (153.995.198) 
Direitos da Cidadania             (1.484.229.160)            (1.470.964.557) 
Saneamento                (295.885.437)               (288.563.666) 
Gestão Ambiental                (788.383.294)               (781.333.272) 
Ciência e Tecnologia             (1.148.642.993)            (1.218.763.030) 
Agricultura                  (61.932.721)                 (53.805.477) 
Organização Agrária                  (65.790.061)                 (64.750.236) 
Comércio e Serviços                (114.774.596)                 (82.636.955) 
Energia                    (6.719.298)                   (7.297.374) 
Transporte             (3.850.867.125)            (4.028.788.352) 

Total de Desemb. de Pessoal e Demais Despesas por Função           (58.866.003.394)          (56.318.701.935) 

       

 

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 

    Em R$ 1  

 Nota 31/12/2018 31/12/2017 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA   
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                  (11.380.712)                 (13.946.132) 
Outros Encargos da Dívida                                   -                      (5.876.950) 

Total dos Juros e Encargos da Dívida                  (11.380.712)                 (19.823.082) 

 

 

QUADRO 5FC – VARIAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS 

 

 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM 25 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO
MOVIMENTO DE 

INGRESSOS

MOVIMENTO DE 

DISPENDIOS

MOVIMENTO 

LÍQUIDO

Variação Extraorçamentária 3.779.461.479 4.123.445.966 (343.984.487)

     Creditos a Recebidos e Restituição de créditos 0 559.923.150 (559.923.150)

     Adiantamentos Concedidos, Restituições a Receber, Valores em Trânsito 362.546.771 1.059.363.359 (696.816.587)

     Despesas Antecipadas e Repasses Financeiros 9.436.835 26.653.747 (17.216.912)

     Retenções, Consignações, Benefícios e Encargos sociais 145.460.964 304.378.494 (158.917.530)

     Depósitos Diversos, Cauções, Restituições, Devoluções a Convênios 1.522.034.200 1.642.304.597 (120.270.397)

     Variações Patrimoniais Extraorçamentárias 1.739.982.709,28 530.822.620,18 1.209.160.089

          Despesas Financeiras 0,00 530.822.620,11 (530.822.620)

          Receitas Financeiras 1.739.982.709 0 1.739.982.709
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7.1 NOTAS EXPLICATIVAS 

7.1.1 Apresentação 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC foi elaborada pelo método direto e de acordo com 

as diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª edição e a Instrução de 

Procedimentos Contábeis (IPC) n.º 08, de 23 de dezembro de 2014, publicados pela Secretaria do Tesouro 

Nacional. 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa mostra como o Estado gera e utiliza seu caixa e 

equivalentes de caixa, segregando suas entradas e saídas com base na natureza dos fluxos de ingressos e 

desembolsos, classificados em fluxos operacionais, de investimentos e de financiamentos. 

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são 

prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de 

mudança de valor. 

De acordo com a NBC T 16.6, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, o fluxo de 

caixa das atividades operacionais compreende os ingressos decorrentes de receitas originárias e derivadas, os 

desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento 

ou financiamento. O fluxo de caixa das atividades de financiamentos abrange os recursos relacionados à 

captação e à amortização de empréstimos e financiamentos, enquanto o fluxo de caixa das atividades de 

investimentos está relacionado à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não 

incluídos em equivalentes de caixa. 

A DFC Consolidada apresenta montantes líquidos para as transações entre as Administrações 

Direta e Indireta quanto às Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas, bem como para os 

Pagamentos e Recebimentos Extraorçamentários. 

 

7.1.2 Movimentação Orçamentária 

Conforme art. 35 da Lei 4.320/64, o reconhecimento da receita orçamentária ocorre no 

momento da arrecadação, quando, com base no novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, há 

o registro contábil em contas de controles orçamentários, a partir das quais são identificados os diversos fluxos 

de ingressos de caixa relacionados à realização da receita orçamentária, classificados conforme Portaria 

STN/SOF 163/2001 e apresentados no demonstrativo conforme proposta da IPC nº 08. 

Durante o exercício, também são identificados em contas de controle os fluxos de desembolsos 

relacionados à execução da despesa orçamentária e dos restos a pagar. Os fluxos de desembolsos identificam 

as saídas de caixa relacionadas à execução das despesas orçamentárias e à execução dos restos a pagar, 

igualmente registrados pela classificação definida pela Portaria STN/SOF 163/2001. Os diversos fluxos de 

desembolsos também foram apresentados conforme proposta da IPC n.º 08. 
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7.1.3 Movimentação Extraorçamentária 

Com exceção dos fluxos relacionados à execução dos restos a pagar, agrupados às despesas 

orçamentárias, as movimentações extraorçamentárias que eventualmente transitaram pelo Caixa e 

Equivalentes de Caixa estão identificadas no grupo Outros Ingressos/Desembolsos Operacionais e 

correspondem às entradas e saídas compensatórias. 

7.1.4  Análise 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa tem um alcance muito semelhante ao do Balanço 

Financeiro, diferindo principalmente na forma de apresentação dos restos a pagar e quanto à classificação dos 

ingressos e desembolsos, a qual, no caso da DFC, é efetuada pela procedência e, para o Balanço Financeiro, 

por fonte/destinação de recursos. 

A fim de facilitação de entendimento, na consolidação tanto da Demonstração dos Fluxos de 

Caixa quanto do Balanço Financeiro, são apresentados os ingressos e desembolso reais, logo, por 

consequência, são removidos os efeitos dos ingressos na Administração Indireta que se devem a 

transferências concedidas pela Administração Direta.  

O fluxo de caixa das atividades operacionais corresponde à parcela de recursos originados da 

tributação, da exploração do patrimônio do Estado e de fontes extraorçamentárias, destinados à cobertura de 

suas atividades de investimento e financiamento. No exercício de 2018, esse fluxo apresentou saldo líquido de 

R$ 8.808.078.760 e, em 2017, de R$ 12.634.382.237, verificando-se uma redução de 30,28%. Essa redução 

foi provocada especialmente pelo aumento nos desembolsos relativos às variações em depósitos restituíveis e 

valores vinculados (aumento de 184,02% em relação a 2017) por consequência de conciliações e ajustes 

contábeis de depósitos judiciais. Apesar disso houve aumento no ingresso de receitas derivadas e originárias 

na ordem de R$ 9.812.718.071 (elevação de cerca de 4,79% em relação a 2017). 

O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento em 2018 resultou numa 

aplicação/consumo de caixa de R$ 9.053.246.316 (R$ 9.459.258.241 em 2017), apresentado uma redução de 

R$ 406.011.925 (-4,29%). Este fluxo representa os recursos aplicados com a intenção de contribuir para a 

geração de benefícios econômicos futuros ou ampliação do potencial de serviços, sendo que a maior parte 

dessa aplicação refere-se à aquisição de ativo não circulante. 

O fluxo de caixa das atividades de financiamento representa o caixa complementar ao das 

atividades operacionais, sendo útil também na previsão de futuros desembolsos para a amortização das 

obrigações assumidas pelo Estado. Esse fluxo em 2018 apresentou um desembolso líquido de R$ 

2.139.646.684, diferente do exercício de 2017, em que houve geração de caixa da ordem de R$ 2.285.489.306, 

uma queda de R$ 4.425.135.991 (-194%) em relação a 2017. Essa queda se deve especialmente a uma 

redução de 29,25% no total de ingressos (esta principalmente em decorrência à redução de 36,82% nos 

ingressos oriundos de operações de crédito) e também por um aumento de 74,43% no total de desembolsos, 

este especialmente influenciado pelo aumento de 74,50% em “outros desembolsos de financiamento”, afetados 

pela dívida renegociada sob a égide da Lei Federal nº 9.496/1997, que instituiu o Programa de Apoio à 

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, e autorizou a União a assumir a Dívida Pública dos Estados e 

Distrito Federal. 
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A LC nº 156/2016, estabeleceu o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal, bem como 

medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal, concedendo um prazo adicional de 240 meses no refinanciamento 

da referida Lei nº 9.496/1997, e também uma redução extraordinária na prestação mensal por um período de 

24 meses, que findou em junho de 2018 e impactou negativamente os “outros desembolsos de financiamento”. 

Essa redução extraordinária, atualizada pelos encargos contratuais, foi reincorporada ao saldo devedor do 

Refinanciamento da Lei 9.496/1997 em julho de 2018. 

Adicionalmente, em novembro de 2018, foi incorporado ao saldo devedor do refinanciamento 

em questão o valor de R$ 5,4 bilhões, em função da venda pela União, das ações ordinárias nominativas da 

Eletropaulo. Maiores explicações a respeito do assunto podem ser encontradas no item 5.1.10.1.1 do Balanço 

Patrimonial. 

Somando o resultado dos três fluxos de caixa, tem-se, em 2018, um decréscimo líquido no 

Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 2.384.814.240 (em 2017 houve um acréscimo/geração de R$ 

5.460.613.302), o que corrobora com a piora evidenciada na análise do Balanço Financeiro.   
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8.  DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÕNIO LÍQUIDO 

8.A CONSOLIDADO 

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL é destinada a evidenciar, num determinado período, a movimentação das contas 

que integram o Patrimônio da Entidade. Reapresentamos o Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido  (DMPL) de 2017 com os saldos iniciais corrigidos 

de Ajustes de Exercicios Anteriores.  

 

  

Em 2018, o Patrimônio Líquido do Estado de São Paulo apresenta resultado negativo de R$ 726.848.757.767, valor este influenciado 

principalmente pelo reconhecimento do passivo atuarial cujo montante atualizado representa o valor de R$ 839.031.889.732 em 31/12/2018. 

O Patrimônio Social/Capital Social teve resultado positivo de R$ 70.592.159.220 devido principalmente à recomposição de saldo derivada da 

reavaliação dos registros contábeis com base no apontamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado nas recomendações das contas do Governador do 

exercício de 2017 cujo resultado do ajuste de recomposição do saldo atingiu o montante de R$ 46.776.889.096.  

R$ 1,00

Especificação
Particição 

Social/Capital Social

Adiantamento p/ 

Futuro Aumento de 

Capital

Reserva de Capital

Ajustes de 

Avaliação 

Patrimonial

Reservas de Lucro
Demais 

Reservas

Resultados 

Acumulados

Ações/Cotas 

em Tesouraria
TOTAL

Saldos Iniciais 59.839.271.485 2.849.319.141 100.394.590 5.591.135 1.521.403.347 700.847.010 (656.529.531.897) (591.512.705.189)

Ajustes de Exercícios Anteriores (46.805.857.822) (1.483.739.975) 2.557.682.388 263.670 (95.242.940) 54.973.415.338 133 9.146.520.792

Aumento de Capital 10.781.856.461 10.781.856.461

Resgate/Reemissão de Ações e Cotas

Juros Sobre Capital Próprio

Resultado do Exercício (55.538.286.448) (55.538.286.448)

Ajustes de Avaliação Patrimonial 227.251.730 214.499.988 441.751.718

Constituição / Reversão de Reservas 10.190.395 (1.521.403.347) (1.511.212.952)

Dividendos a distribuir (por Ação)

Saldos Finais 23.815.270.124 1.365.579.166 110.584.985 2.790.525.253 263.670 820.104.058 (657.094.403.007) 133 (628.192.075.618)

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL 2017 - CONSOLIDADO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Em relação ao Adiantamento para Futuro Aumento de Capital teve variação positiva R$ 884.586.506 decorrente de movimentação de 

transferências de aporte de capital às empresas públicas encerrando o exercício com valor de R$_2.250.165.672. 

O  Ajuste de Avaliação Patrimonial apresentou acréscimo de R$ 32.179.957 em relação ao saldo de 2017 resultando em R$ 2.822.705.210 

decorrente da movimentação de valores de adiantamento para futuro aumento de capital em empresas públicas relacionados a restos a pagar. 

E por fim, os Resultados Acumulados teve redução de R$ 146.350.337.708 derivada do resultado do exercício de R$ 86.298.693.406 apresentado 

no Demonstrativo das Variações Patrimoniais – DVP e de Ajustes de Exercícios Anteriores decorrentes principalmente do trabalho de conciliação e adequação das 

contas contábeis ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. 

 

CONTADORIA GERAL DO ESTADO, EM  25  DE ABRIL DE 2019 

 

GILBERTO SOUZA MATOS 
Contador Geral do Estado 

CRC nº 1SP 190.721/0-8 
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9.   INDICADORES E ANEXOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

9.1   INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL      

 

2015 2016 2017 2018

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO -1.540,47 -643,72 840,25 904,53

% sobre Receita Total -0,70% -0,29% 0,36% 0,37%

Saldo de Exercícios Anteriores 1.060,76 2.878,08 1.993,18 2.082,48

(utilizados para créditos adicionais)

RESULTADO PRIMÁRIO (PELO REGIME DE CAIXA)* 6.032,32 1.067,46 10.937,26 12.403,80

Meta Fixada pelo Anexo de Metas Fiscais 1.213,00 1.518,00 194,00 506,00

% em relação à Meta 497,31% 70,32% 5637,76% 2451,34%

RESULTADO PRIMÁRIO (PELO REGIME DE COMPETÊNCIA) ** 5.062,85 1.563,75 5.351,99 12.176,97    

Meta Fixada pelo Anexo de Metas Fiscais 1.213,00 1.518,00 194,00 506,00

% em relação à Meta 417,38% 103,01% 2758,76% 2406,52%

*A partir de 2018 o resultado primário é apurado pelo regime de caixa, conf. MDF 8ª Edição.

** LDO vigente definida pelo regime de competência.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 140.398,95 140.443,29 151.562,45 159.210,71

% em relação ao período anterior 0,03% 7,92% 5,05%

PREVIDENCIÁRIO* -23.112,22 -24.278,20 -25.163,65 -27.013,21

(*) Patronal + Insuficiência Financeira + Débitos e Parcelamentos

CONTADORIA GERAL DO ESTADO (CGE)

INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

VALORES NOMINAIS EM R$ MILHÕES - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO/2018

INDICADORES ANUAL COMPARATIVO ANUAL

-1 .800,00
-1 .500,00
-1 .200,00

-9 00,00
-6 00,00
-3 00,00
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300,00
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900,00
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2.000,00
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3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00
7.500,00
8.000,00
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2015 2016 2017 2018

VINCULAÇÃO EDUCAÇÃO (COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) 31,56% 31,40% 31,46% 31,31%

VINCULAÇÃO EDUCAÇÃO (SEM A INSUF FINANCEIRA)* 26,37% 25,57% 25,39% 25,07%

 *A partir de 2018, em observância à Recomendação III A-1 do TC.5198.989.16 - Parecer do TCESP de 2016 

e ao Parecer SUBG-CONS Nº 11/2018 da PGE,A despesa com insufuciência Financeira dos inativos e Pensionistas deixa de

VINCULAÇÃO SAÚDE 12,50% 13,19% 13,24% 13,37%

PESSOAL PODER EXECUTIVO SOBRE RCL 46,28% 46,40% 43,42% 43,36%

RESULTADO NOMINAL ( R EGR A  D Í VID A  F ISC A L LÍ QUID A  -7ª ED IÇÃ O M D F  até 2017 ) * 36.275,22 11.007,17 12.612,64 22.293,10

Meta Fixada pelo Anexo de Metas Fiscais 26.623,00      28.041,00      28.714,00      23.114,00      

% em relação à Meta 136,26% 39,25% 43,93% 77,64%

RESULTADO NOMINAL (  R EGR A  D Í VID A  C ON SOLID A D A  LÍ QUID A  -8ª ED IÇÃ O M D F  a P art ir 2018) ** -35.165,65 -10.789,26 -12.671,67 -20.566,00

Meta Fixada pelo Anexo de Metas Fiscais 26.623,00      28.041,00      28.714,00      23.114,00      

% em relação à Meta -132,09% -38,48% -44,13% -93,47%

* Resultado Negativo até 2017, representava superávit - MDF 7ª Edição. A partir de 2018, pela definição do MDF 8ª Edição, Resultado Nominal Positivo  
significa Superávit. Apuração pela regra Abaixo da Linha.

CONTADORIA GERAL DO ESTADO (CGE)

INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

VALORES NOMINAIS EM R$ MILHÕES - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO/2018

**Informações do Resultado nominal pelas regras até 2017 e a partir de 2018 refletem a comaparabildade de ambas regras entre os exercícios de 2015 a 
2018.

INDICADORES ANUAL COMPARATIVO ANUAL
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2015 2016 2017 2018

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA SOBRE RCL 1,68 1,75 1,71 1,76

GARANTIAS SOBRE RCL 3,60% 3,02% 2,72% 3,13%

DISPNIBILIDADE FINANCEIRA 22.262,12 23.543,48 28.996,00 26.607,24

Recursos do Tesouro 8.658,10 9.468,89 11.497,27 10.382,85

Recursos Não Tesouro 13.604,02 14.074,59 17.498,73 16.224,39

RESTOS A PAGAR EXCETO INTRAORC.* 16.321,04 14.784,01 18.565,18 17.002,09

Processados 13.463,58 11.131,46 14.486,27 14.385,35

Não Processados 2.857,46 3.652,55 4.078,90 2.616,74

*Saldo de RP com Inscrição do exercício de 2018.

INDICADORES
ANUAL DEZEMBRO

COMPARATIVO ANUAL

CONTADORIA GERAL DO ESTADO (CGE)

INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

VALORES NOMINAIS EM R$ MILHÕES - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO/2018
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9.2   ANEXOS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.2.1   Anexo 1 - Balanço Orçamentário – 1/2 

 

 

 

 

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ Milhares

PREVISÃO
PREVISÃO  

ATUALIZADA SALDO

RECEITAS INICIAL ATUAL No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO  INTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (I) 216.911.387 212.575.430 39.430.774 18,55% 213.157.635 100,27% -582.205

    RECEITAS CO RRENTES 201.643.757 206.951.754 36.525.208 17,65% 207.405.896 100,22% -454.142

       IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 157.941.090 160.476.544 26.141.079 16,29% 160.083.402 99,76% 393.142

            Impostos 151.564.978 153.731.166 25.012.932 16,27% 153.397.172 99,78% 333.994

            Taxas 6.376.111 6.745.373 1.128.147 16,72% 6.686.226 99,12% 59.147

            Contribuição de Melhoria 0 5 0 2,73% 5 100,61% 0

        CONTRIBUIÇÕES 6.067.088 7.515.675 2.628.605 34,97% 7.455.045 99,19% 60.630

            Contribuições Sociais 6.067.088 7.515.675 2.628.605 34,97% 7.455.045 99,19% 60.630

        RECEITA PATRIMONIAL 6.800.768 5.663.169 803.850 14,19% 5.799.231 102,40% -136.062

            Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 110.120 122.841 18.452 15,02% 113.171 92,13% 9.669

            Valores Mobiliários 2.938.805 2.029.594 332.174 16,37% 2.128.923 104,89% -99.329

           Delegação de Serviços Públicos (Concessão, Permissão, Autorização,Licença) 1.692.063 1.469.614 29.065 1,98% 1.225.584 83,39% 244.030

           Demais Receitas Patrimoniais 2.059.780 2.041.121 424.158 20,78% 2.331.553 114,23% -290.432

        RECEITA AGROPECUÁRIA 16.426 21.179 2.654 12,53% 19.714 93,08% 1.465

        RECEITA INDUSTRIAL 99.796 88.987 17.749 19,95% 93.680 105,27% -4.693

        RECEITA DE SERVIÇOS 3.130.004 3.165.133 611.104 19,31% 3.198.351 101,05% -33.219

            Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 39.518 37.777 9.826 26,01% 46.683 123,58% -8.906

            Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 1.315.402 1.420.984 232.190 16,34% 1.405.823 98,93% 15.161

            Serviços e Atividades referentes à Saúde 421.091 480.306 74.268 15,46% 482.907 100,54% -2.601

            Serviços e Atividades Financeiras 2.522 3.249 446 13,71% 3.452 106,26% -203

            Outros Serviços 1.351.472 1.222.817 294.375 24,07% 1.259.486 103,00% -36.670

        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.862.966 21.317.503 4.762.960 22,34% 21.840.958 102,46% -523.455

            Transferências da União e de suas Entidades 19.801.511 21.170.934 4.731.099 22,35% 21.735.653 102,67% -564.719

            Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 82.401 6.395 7,76% 41.346 50,18% 41.055

            Transferências dos Municípios e de suas Entidades 420 763 73 9,54% 555 72,81% 207

            Transferências de Instituições Privadas 60.021 59.029 29.075 49,26% 62.889 106,54% -3.860

            Transferências do Exterior 140 140 - - 23 16,47% 117

            Transferências de Pessoas Físicas 873 4.236 -3.681 -86,90% 492 11,61% 3.744

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.725.619 8.703.564 1.557.208 17,89% 8.915.515 102,44% -211.951

            Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 2.758.456 3.620.795 606.726 16,76% 3.365.509 92,95% 255.287

            Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.076.026 979.066 167.169 17,07% 970.449 99,12% 8.617

            Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 2.087.244 1.273.506 297.902 23,39% 1.277.304 100,30% -3.798

            Demais Receitas Correntes 1.803.893 2.830.196 485.410 17,15% 3.302.253 116,68% -472.056

    RECEITAS DE CAPITAL 15.267.631 5.623.676 2.905.566 51,67% 5.751.738 102,28% -128.062

        OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.703.074 3.138.836 691.348 22,03% 2.898.267 92,34% 240.569

            Operações de Crédito - Mercado Interno 3.240.899 1.586.925 27.689 1,74% 616.640 38,86% 970.286

            Operações de Crédito - Mercado Externo 4.462.175 1.551.910 663.659 42,76% 2.281.627 147,02% -729.717

        ALIENAÇÃO DE BENS 6.292.005 1.886.498 1.510.926 80,09% 1.696.778 89,94% 189.720

            Alienação de Bens Móveis 5.930.241 1.872.569 1.510.465 80,66% 1.682.856 89,87% 189.714

            Alienação de Bens Imóveis 361.764 13.929 462 3,32% 13.923 99,96% 6

        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 2.304 4.030 1.831 45,43% 5.305 131,63% -1.275

        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.169.139 410.720 143.291 34,89% 430.777 104,88% -20.057

           Transferências da União e de suas Entidades 1.169.139 410.720 143.291 34,89% 430.777 104,88% -20.057

        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 101.109 183.592 558.170 304,03% 720.611 392,51% -537.019

           Demais Receitas de Capital       101.109 183.592 558.170 304,03% 720.611 392,51% -537.019

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 29.014.453 29.814.453 6.186.571 20,75% 29.784.188 99,90% 30.266

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 245.925.841 242.389.883 45.617.345 18,82% 242.941.822 100,23% -551.939

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV) - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 245.925.841 242.389.883 45.617.345 18,82% 242.941.822 100,23% -551.939

DÉFICIT (VI)1 - 11.502.521 - - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 245.925.841 253.892.404 45.617.345 17,97% 242.941.822 95,69% 10.950.582

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2.427.671 - - 2.082.475 - -

    Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - 2.427.671 - - 2.082.475 - -

PREVISÃO
PREVISÃO  

ATUALIZADA SALDO

RECEITAS INTRA-O RÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUAL No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (INTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (II) 29.014.453 29.814.453 6.186.571 20,75% 29.784.188 99,90% 30.266

    RECEITAS CO RRENTES 27.646.431 28.446.431 5.941.540 20,89% 28.884.788 101,54% -438.357

        CO NTRIBUIÇÕ ES 25.450.222 26.250.222 5.321.988 20,27% 27.013.214 102,91% -762.992

            Contribuições Sociais 25.450.222 26.250.222 5.321.988 20,27% 27.013.214 102,91% -762.992

        Receita Agropecuária - 1.000 745 74,54% 1.472 147,24% -472

        RECEITA DE SERVIÇOS 1.856.250 1.855.250 566.478 30,53% 1.555.803 83,86% 299.447

            Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.403.486 1.402.486 523.560 37,33% 1.216.734 86,76% 185.752

            Serviços e Atividades referentes à Saúde 97.000 97.000 13.827 14,25% 94.671 97,60% 2.329

            O utros Serviços 355.764 355.764 29.090 8,18% 244.398 68,70% 111.366

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES 339.959 339.959 52.329 15,39% 314.299 92,45% 25.660

            Indenizações, Restituições e  Ressarcimentos 339.959 339.959 52.329 15,39% 314.299 92,45% 25.660

    RECEITAS DE CAPITAL 1.368.022 1.368.022 245.031 17,91% 899.400 65,74% 468.622

        ALIENAÇÃO DE BENS 0 0 - - - - 0

        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.368.022 1.368.022 245.031 17,91% 899.400 65,74% 468.622

            Integralização do Capital Social 1.213.871 1.213.871 231.380 19,06% 851.693 70,16% 362.178

                    Integralização do Capital Social Fontes Tesouro 793.954 793.954 88.896 11,20% 353.597 44,54% 440.356

                    Integralização do Capital Social Outras Fontes 419.917 419.917 142.484 33,93% 498.096 118,62% -78.179

           Demais Receitas de Capital 154.151 154.151 13.651 8,86% 47.707 30,95% 106.445

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 22/Mar/2019 15h

Nota: Saldos de exercícios anteriores = créditos adicionais concedidos e executados por superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, incluídos nas Despesas Empenhadas

Republicação após ajustes para elaboração do Balanço Geral do Estado 2018.

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO
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9.2.2   Anexo 1 - Balanço Orçamentário - 2/2 

 

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ Milhares

DO TAÇÃO DO TAÇÃO SALDO SALDO

DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o 

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) 

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 216.911.387 223.462.877 30.264.278 212.253.106 11.209.771 43.222.517 209.644.962 13.817.916 196.878.033 2.608.144

    DESPESAS CORRENTES 193.565.844 198.132.568 27.233.598 194.503.877 3.628.691 38.767.739 192.785.862 5.346.706 182.382.709 1.718.015

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.058.537 90.010.426 11.788.458 88.600.399 1.410.027 19.263.811 88.600.399 1.410.027 81.777.148 -

        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 11.509.220 11.248.429 1.989.834 11.243.134 5.295 1.989.834 11.243.134 5.295 11.243.134 -

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.998.087 96.873.713 13.455.306 94.660.344 2.213.369 17.514.095 92.942.329 3.931.384 89.362.427 1.718.015

            Transferências a Municípios 42.591.842 43.202.557 6.559.491 43.070.482 132.075 6.559.897 43.070.261 132.296 43.069.511 221

            Demais Despesas Correntes 51.406.245 53.671.156 6.895.815 51.589.862 2.081.294 10.954.197 49.872.069 3.799.087 46.292.916 1.717.793

    DESPESAS DE CAPITAL 23.299.043 25.330.309 3.030.680 17.749.229 7.581.080 4.454.778 16.859.099 8.471.209 14.495.324 890.130

        INVESTIMENTOS 12.579.550 14.772.199 1.301.177 8.971.681 5.800.518 2.670.726 8.151.676 6.620.523 5.845.819 820.005

        INVERSÕES FINANCEIRAS 4.548.697 4.328.157 651.058 2.554.471 1.773.686 705.607 2.484.346 1.843.811 2.426.428 70.125

        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.170.796 6.229.952 1.078.445 6.223.077 6.875 1.078.445 6.223.077 6.875 6.223.077 -

    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.500 - - - - - - - - -

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 29.014.453 30.429.527 5.622.828 29.784.188 645.339 6.178.384 29.776.000 653.526 28.158.306 8.187

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 245.925.841 253.892.404 35.887.106 242.037.294 11.855.110 49.400.901 239.420.962 14.471.442 225.036.339 2.616.332

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - -

    Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - - - - - -

    Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 245.925.841 253.892.404 35.887.106 242.037.294 11.855.110 49.400.901 239.420.962 14.471.442 225.036.339 2.616.332

SUPERÁVIT (XIII) - - - 904.529 - - - - - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 245.925.841 253.892.404 35.887.106 242.941.822 - 49.400.901 239.420.962 - 225.036.339 2.616.332

RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - -

Notas: 

1) Despesas empenhadas = Despesas Liquidadas + Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

2) Despesas Pagas da Execução Orçamentária do Exercício

3) Superávit até o Bimestre = Receitas Realizadas - Despesas Empenhadas (Despesas Liquidadas + Inscritas em Restos a Pagar Não Processados)

DO TAÇÃO DO TAÇÃO SALDO SALDO

DESPESAS INTRA-O RÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre

Até o 

Bimestre No Bimestre

Até o 

Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) 

DESPESAS (INTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (IX) 29.014.453 30.429.527 5.622.828 29.784.188 645.339 6.178.384 29.776.000 653.526 28.158.306 8.187

DESPESAS CO RRENTES 27.646.431 29.096.795 5.626.605 28.884.788 212.008 5.937.256 28.880.503 216.292 27.405.304 4.285

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.595.521 28.224.260 5.554.162 28.026.230 198.030 5.775.912 28.026.230 198.030 26.580.417 -

        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 13.145 18.363 238 18.306 56 238 18.306 56 18.306 -

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.037.765 854.173 72.206 840.252 13.921 161.106 835.967 18.206 806.580 4.285

    DESPESAS DE CAPITAL 1.368.022 1.332.731 -3.778 899.400 433.331 241.128 895.497 437.234 753.002 3.903

        INVESTIMENTOS 150.200 51.204 579 43.271 7.933 9.969 41.812 9.392 39.400 1.459

        INVERSÕES FINANCEIRAS 1.213.871 1.276.876 -6.579 851.693 425.183 228.936 849.249 427.627 709.166 2.444

        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.951 4.651 2.222 4.436 215 2.222 4.436 215 4.436 -

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 22/Mar/2019 15h Republicação após ajustes para elaboração do Balanço Geral do Estado 2018.

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQ UIDADAS DESPESAS 

PAGAS ATÉ O  

BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQ UIDADAS
DESPESAS 

PAGAS ATÉ O  

BIMESTRE

INSCRITAS EM 

RESTO S A 

PAGAR NÃO  
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INSCRITAS EM 
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PAGAR NÃO  

PRO CESSADO S
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9.2.3   Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das despesas por Função/Subfunção 

  

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ Milhares

DO TAÇÃO DO TAÇÃO SALDO SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS (EXCETO  INTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (I) 216.911.387 223.462.877 30.264.278 212.253.106 87,69% 11.209.771 43.222.517 209.644.962 87,56% 13.817.916 2.608.144

01 LEGISLATIVA 1.701.712 1.717.706 295.159 1.544.914 0,64% 172.793 353.901 1.529.484 0,64% 188.222 15.429

031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.033.294 1.039.884 150.075 899.058 0,37% 140.826 188.056 892.756 0,37% 147.128 6.302

032 CONTROLE EXTERNO 648.475 641.499 142.031 631.813 0,26% 9.686 162.175 627.656 0,26% 13.844 4.157

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18.769 35.149 3.041 13.946 0,01% 21.203 3.615 8.976 0,00% 26.172 4.970

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.174 1.174 13 96 0,00% 1.078 55 96 0,00% 1.078 -

02 JUDICIÁRIA 9.415.765 10.034.662 1.576.752 9.893.397 4,09% 141.265 1.848.856 9.571.277 4,00% 463.386 322.120

061 AÇÃO JUDICIÁRIA 8.926.695 9.437.627 1.552.886 9.324.695 3,85% 112.933 1.754.385 9.100.142 3,80% 337.486 224.553

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 476.618 579.436 25.443 554.117 0,23% 25.320 90.756 459.207 0,19% 120.230 94.910

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.138 17.285 - 14.573 0,01% 2.712 3.723 11.916 0,00% 5.369 2.657

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 313 313 - 12 0,00% 301 - 12 0,00% 301 -

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 4.012.926 4.627.906 975.329 4.431.419 1,83% 196.487 1.116.492 4.384.891 1,83% 243.015 46.528

062 DEFESA DO INTER. PUBL. PROC. JUDICIÁRIO 2.081.642 2.253.707 426.781 2.224.240 0,92% 29.466 448.958 2.220.991 0,93% 32.715 3.249

091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 34.038 66.204 5.473 50.837 0,02% 15.367 3.971 26.542 0,01% 39.662 24.295

092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL 1.236.120 1.248.252 142.052 1.181.743 0,49% 66.509 248.241 1.179.252 0,49% 69.000 2.491

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 78.539 80.327 6.252 75.118 0,03% 5.209 17.351 60.496 0,03% 19.831 14.621

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 82.587 84.539 - 13.813 0,01% 70.726 3.028 11.942 0,00% 72.597 1.871

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 500.000 894.878 394.878 885.668 0,37% 9.210 394.943 885.668 0,37% 9.210 -

04 ADMINISTRAÇÃO 4.258.758 4.656.822 680.250 4.359.289 1,80% 297.532 1.205.614 4.247.571 1,77% 409.250 111.718

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 64.368 55.147 6.391 50.538 0,02% 4.608 10.274 50.538 0,02% 4.608 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 760.578 847.771 111.874 808.565 0,33% 39.207 179.910 761.383 0,32% 86.389 47.182

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 89.250 56.707 9.990 56.476 0,02% 231 8.957 55.222 0,02% 1.485 1.254

124 CONTROLE INTERNO 18.909 18.132 4.247 18.067 0,01% 65 4.221 18.036 0,01% 96 31

125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 774.297 817.190 50.949 718.760 0,30% 98.429 190.863 718.760 0,30% 98.429 -

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 649.607 685.170 19.793 676.000 0,28% 9.170 145.407 620.186 0,26% 64.984 55.814

127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 363.521 785.685 203.562 642.115 0,27% 143.570 364.972 640.707 0,27% 144.978 1.408

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 14.731 9.608 1.582 9.097 0,00% 512 2.180 8.985 0,00% 623 111

129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.412.638 1.252.287 250.026 1.251.139 0,52% 1.149 262.630 1.249.351 0,52% 2.936 1.788

182 DEFESA CIVIL 14.084 10.916 1.234 10.373 0,00% 543 2.679 6.242 0,00% 4.673 4.130

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 78.329 101.219 20.349 101.219 0,04% - 25.458 101.219 0,04% - -

331 PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR 18.447 16.983 245 16.936 0,01% 48 8.059 16.936 0,01% 48 -

845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - 5 5 5 0,00% - 5 5 0,00% - -

06 SEGURANÇA PÚBLICA 12.181.601 11.884.380 1.871.651 11.450.840 4,73% 433.541 2.324.714 11.325.848 4,73% 558.533 124.992

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 962.250 955.481 157.620 948.690 0,39% 6.791 190.178 942.177 0,39% 13.303 6.513

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 47.425 83.972 10.621 79.239 0,03% 4.733 15.781 79.124 0,03% 4.847 114

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 531 595 - 555 0,00% 40 144 555 0,00% 40 -

181 POLICIAMENTO 10.484.407 10.163.787 1.668.273 9.816.543 4,06% 347.244 1.946.356 9.729.842 4,06% 433.945 86.701

182 DEFESA CIVIL 38.018 36.688 3.586 32.993 0,01% 3.695 14.112 28.837 0,01% 7.850 4.156

183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 339.499 319.253 17.098 258.084 0,11% 61.169 82.468 242.851 0,10% 76.402 15.233

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 33.607 28.016 1.051 26.433 0,01% 1.582 5.721 26.224 0,01% 1.791 209

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 135.312 133.101 - 131.981 0,05% 1.120 34.286 130.816 0,05% 2.284 1.164

665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 140.552 163.488 14.452 156.322 0,06% 7.166 35.668 145.420 0,06% 18.068 10.902

08 ASSISTÊNCIA SO CIAL 785.235 749.186 22.821 704.847 0,29% 44.339 164.504 673.949 0,28% 75.237 30.898

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 76.926 92.064 10.375 81.756 0,03% 10.309 15.593 79.791 0,03% 12.273 1.964

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.543 9.943 721 9.286 0,00% 657 2.893 7.898 0,00% 2.045 1.388

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL - - - - - - - - - - -

243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.004 3.416 - 3.416 0,00% - 875 3.383 0,00% 33 32

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 427.575 374.118 7.629 346.792 0,14% 27.326 95.462 344.633 0,14% 29.485 2.159

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 272.188 269.645 4.096 263.598 0,11% 6.048 49.682 238.244 0,10% 31.401 25.353
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RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ Milhares

DO TAÇÃO DO TAÇÃO SALDO SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS (EXCETO  INTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (I) 216.911.387 223.462.877 30.264.278 212.253.106 87,69% 11.209.771 43.222.517 209.644.962 87,56% 13.817.916 2.608.144

09 PREVIDÊNCIA SO CIAL 34.399.981 36.805.099 1.947.072 36.129.046 14,93% 676.053 7.364.814 36.117.770 15,09% 687.328 11.276

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 181.393 181.923 - 135.240 0,06% 46.683 23.448 123.964 0,05% 57.959 11.276

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 32.706.828 34.857.618 1.565.115 34.242.243 14,15% 615.375 6.948.886 34.242.243 14,30% 615.375 -

273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 1.459.036 1.715.940 384.374 1.701.948 0,70% 13.992 384.374 1.701.948 0,71% 13.992 -

274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 40.735 39.012 6.466 39.010 0,02% 2 6.466 39.010 0,02% 2 -

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 11.989 10.606 1.640 10.605 0,00% - 1.640 10.605 0,00% - -

10 SAÚDE 23.349.737 24.511.798 3.505.818 24.158.817 9,98% 352.981 5.021.993 23.570.416 9,84% 941.382 588.401

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.186.546 1.171.321 185.683 1.151.016 0,48% 20.305 245.691 1.140.789 0,48% 30.532 10.226

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 226.145 230.851 36.560 230.514 0,10% 337 39.749 230.346 0,10% 505 168

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 24.750 23.513 311 23.513 0,01% - 6.779 23.513 0,01% - -

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 22.627 22.964 1.455 22.950 0,01% 14 3.834 22.950 0,01% 14 -

301 ATENÇÃO BÁSICA 382.293 398.670 44.722 389.901 0,16% 8.769 74.353 389.716 0,16% 8.955 186

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 19.560.365 20.272.941 2.972.702 20.017.975 8,27% 254.966 3.999.194 19.830.764 8,28% 442.178 187.212

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.642.357 2.027.530 209.761 1.988.041 0,82% 39.489 575.085 1.607.042 0,67% 420.489 380.999

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.588 9.831 - 7.883 0,00% 1.948 1.901 7.849 0,00% 1.982 34

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 116.901 119.338 5.016 96.567 0,04% 22.771 22.043 89.775 0,04% 29.562 6.792

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 102.800 143.460 37.601 143.460 0,06% - 37.601 143.460 0,06% - -

421 CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 49.114 59.498 8.972 56.038 0,02% 3.460 11.587 53.254 0,02% 6.244 2.784

571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 8.157 8.866 1.275 8.216 0,00% 650 1.717 8.216 0,00% 650 -

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.428 5.228 2.461 4.956 0,00% 272 2.461 4.956 0,00% 272 -

844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 12.669 17.786 - 17.786 0,01% - - 17.786 0,01% - -

11 TRABALHO 144.976 326.809 31.829 300.746 0,12% 26.063 97.782 283.202 0,12% 43.607 17.543

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.809 17.207 2.409 16.886 0,01% 321 4.263 16.886 0,01% 321 -

331 PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR 19.293 58.019 4.498 57.997 0,02% 22 20.548 57.997 0,02% 22 -

332 RELAÇÕES DE TRABALHO 557 502 122 501 0,00% - 149 501 0,00% - -

333 EMPREGABILIDADE 58.850 155.619 19.968 133.355 0,06% 22.264 42.647 133.355 0,06% 22.264 -

334 FOMENTO AO TRABALHO 3.852 5.011 2.282 4.945 0,00% 66 2.722 4.945 0,00% 66 -

363 ENSINO PROFISSIONAL 44.616 90.452 2.550 87.061 0,04% 3.390 27.452 69.518 0,03% 20.934 17.543

12 EDUCAÇÃO 32.902.031 34.089.980 6.573.371 33.481.869 13,83% 608.111 7.961.459 32.720.666 13,67% 1.369.314 761.203

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.183.959 3.576.186 834.194 3.494.084 1,44% 82.102 1.236.767 3.391.357 1,42% 184.829 102.727

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 150.320 120.513 17.792 118.534 0,05% 1.979 37.967 100.914 0,04% 19.599 17.620

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 60.415 54.423 267 31.111 0,01% 23.311 6.773 28.086 0,01% 26.336 3.025

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 18.043 17.141 6.886 17.141 0,01% - 11.529 17.141 0,01% - -

243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 162.991 171.905 12.999 165.110 0,07% 6.796 35.576 165.110 0,07% 6.796 -

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 36.000 60.878 13.445 57.502 0,02% 3.375 13.220 40.743 0,02% 20.135 16.759

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 209.450 274.740 52.199 274.740 0,11% - 52.199 274.740 0,11% - -

361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.177 25.181 3.758 16.943 0,01% 8.239 3.758 16.943 0,01% 8.239 -

362 ENSINO MÉDIO 888.356 551.019 201.234 550.964 0,23% 55 201.234 550.964 0,23% 55 -

363 ENSINO PROFISSIONAL 1.458.797 1.462.167 28.703 1.412.906 0,58% 49.260 482.034 1.392.193 0,58% 69.973 20.713

364 ENSINO SUPERIOR 5.222.248 5.440.693 1.040.648 5.289.501 2,19% 151.192 1.474.090 5.231.625 2,19% 209.068 57.876

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.302 4.296 1.420 4.296 0,00% - 1.420 4.296 0,00% - -

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 282.637 249.215 3.088 244.767 0,10% 4.448 32.983 238.213 0,10% 11.002 6.554

368 EDUCAÇÃO BÁSICA 14.062.021 14.393.490 3.237.666 14.267.940 5,89% 125.550 3.178.494 13.739.006 5,74% 654.484 528.934

392 DIFUSÃO CULTURAL 292.585 199.338 12.047 196.483 0,08% 2.855 23.674 195.513 0,08% 3.825 970

453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 389.570 354.841 3.159 354.841 0,15% - 63.257 354.841 0,15% - -

665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 39.935 32.945 92 31.702 0,01% 1.243 1.007 25.677 0,01% 7.267 6.024

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 30.225 31.010 5.530 30.829 0,01% 181 7.235 30.829 0,01% 181 -

847 TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 6.400.000 7.070.000 1.098.244 6.922.476 2,86% 147.524 1.098.244 6.922.476 2,89% 147.524 -

13 CULTURA 761.510 819.763 41.572 791.848 0,33% 27.915 158.409 780.901 0,33% 38.862 10.947

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.115 16.520 441 14.922 0,01% 1.598 3.737 14.922 0,01% 1.598 -

391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTIST. E ARQUEOLÓGICO 120.694 137.765 8.813 136.412 0,06% 1.353 25.155 133.299 0,06% 4.467 3.114

392 DIFUSÃO CULTURAL 623.701 665.478 32.318 640.514 0,26% 24.964 129.517 632.681 0,26% 32.797 7.834
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RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ Milhares

DO TAÇÃO DO TAÇÃO SALDO SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS (EXCETO  INTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (I) 216.911.387 223.462.877 30.264.278 212.253.106 87,69% 11.209.771 43.222.517 209.644.962 87,56% 13.817.916 2.608.144

14 DIREITO S DA CIDADANIA 5.765.232 5.662.133 539.633 5.151.853 2,13% 510.280 1.065.542 5.057.541 2,11% 604.592 94.312

061 AÇÃO JUDICIÁRIA 50.400 22.120 650 12.823 0,01% 9.297 333 3.087 0,00% 19.034 9.736

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 589.453 574.677 50.522 542.071 0,22% 32.605 119.156 539.221 0,23% 35.456 2.851

125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 151.921 168.719 - 145.658 0,06% 23.061 36.976 145.658 0,06% 23.061 -

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.257 1.109 - 1.009 0,00% 101 220 1.009 0,00% 101 -

243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.161.049 1.118.437 4.371 1.077.213 0,45% 41.223 231.089 1.065.064 0,44% 53.373 12.150

273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 1.963 1.555 308 1.550 0,00% 5 308 1.550 0,00% 5 -

421 CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 3.622.065 3.582.377 470.589 3.236.678 1,34% 345.699 644.522 3.175.007 1,33% 407.370 61.671

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 187.123 193.140 17.902 134.850 0,06% 58.290 32.938 126.946 0,05% 66.194 7.904

16 HABITAÇÃO 1.726.099 792.285 97.188 770.262 0,32% 22.023 183.470 700.618 0,29% 91.667 69.645

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.362 45.336 5.211 45.233 0,02% 103 12.678 44.480 0,02% 856 753

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 96 - - - - - - - - - -

273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 1.521 1.566 343 1.564 0,00% 2 343 1.564 0,00% 2 -

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.854 142 - 100 0,00% 42 - 100 0,00% 42 -

482 HABITAÇÃO URBANA 1.583.265 657.241 88.370 649.622 0,27% 7.618 167.184 580.731 0,24% 76.510 68.892

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 88.000 88.000 3.265 73.743 0,03% 14.257 3.265 73.743 0,03% 14.257 -

17 SANEAMENTO 691.136 660.576 36.230 567.846 0,23% 92.730 148.454 564.921 0,24% 95.655 2.925

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 550 495 - 334 0,00% 161 256 334 0,00% 161 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 332.271 348.696 16.743 322.100 0,13% 26.595 76.546 319.175 0,13% 29.521 2.925

130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 24.533 24.533 - 3.121 0,00% 21.411 520 3.121 0,00% 21.411 -

273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 218.050 208.240 47.898 207.922 0,09% 318 62.707 207.922 0,09% 318 -

511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 3.824 2.114 - 967 0,00% 1.147 838 967 0,00% 1.147 -

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 70.089 40.893 1.242 33.384 0,01% 7.510 7.588 33.384 0,01% 7.510 -

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 41.820 35.606 - 17 0,00% 35.588 - 17 0,00% 35.588 -

18 GESTÃO  AMBIENTAL 2.060.076 2.297.017 63.719 1.568.306 0,65% 728.711 420.695 1.538.348 0,64% 758.668 29.958

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 102.926 117.458 16.480 116.117 0,05% 1.341 23.334 115.330 0,05% 2.127 786

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 257 7.808 - 430 0,00% 7.378 62 430 0,00% 7.378 -

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL - - - - - - - - - - -

273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 30.878 29.860 5.815 29.855 0,01% 5 5.815 29.855 0,01% 5 -

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 314.742 293.442 12.400 247.382 0,10% 46.060 54.901 241.496 0,10% 51.946 5.886

542 CONTROLE AMBIENTAL 507.268 621.683 95.592 513.104 0,21% 108.578 111.425 504.832 0,21% 116.851 8.272

543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 19.853 33.209 829 24.538 0,01% 8.671 10.187 24.538 0,01% 8.671 -

544 RECURSOS HÍDRICOS 1.084.151 1.193.558 - 636.880 0,26% 556.678 214.970 621.867 0,26% 571.691 15.013

19 CIÊNCIA E TECNO LO GIA 1.694.068 1.826.965 250.443 1.610.966 0,67% 215.999 422.954 1.601.314 0,67% 225.651 9.652

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 173.922 280.928 - 167.808 0,07% 113.120 24.977 161.613 0,07% 119.316 6.195

273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 18.191 16.368 3.236 16.354 0,01% 14 3.236 16.354 0,01% 14 -

571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 987.239 1.086.488 209.156 1.007.175 0,42% 79.313 274.010 1.007.175 0,42% 79.313 -

572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 308.112 245.149 57.853 229.775 0,09% 15.374 84.935 227.361 0,09% 17.788 2.414

661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 15.727 11.324 - 10.300 0,00% 1.023 - 10.300 0,00% 1.023 -

665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 190.877 186.708 340 179.554 0,07% 7.154 35.795 178.511 0,07% 8.196 1.042

691 PROMOÇÃO COMERCIAL - - - - - - - - - - -

20 AGRICULTURA 772.636 754.251 49.940 671.014 0,28% 83.238 135.736 653.794 0,27% 100.457 17.219

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 188.898 199.904 19.464 180.854 0,07% 19.050 37.113 173.270 0,07% 26.634 7.584

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - - - - - - - - - - -

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.645 170 - 140 0,00% 30 11 121 0,00% 49 18

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 68.063 55.164 - 33.615 0,01% 21.549 805 33.615 0,01% 21.549 -

571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 187.597 179.265 31.603 176.051 0,07% 3.214 34.580 175.543 0,07% 3.722 507

572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 3.500 7.173 797 3.734 0,00% 3.440 1.976 2.499 0,00% 4.674 1.234

573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓGICO 7.340 7.797 222 6.962 0,00% 836 1.926 6.933 0,00% 864 29

601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 7.850 - - - - - - - - - -

605 ABASTECIMENTO - - - - - - - - - - -

606 EXTENSÃO RURAL 152.378 161.434 - 136.378 0,06% 25.056 28.127 133.604 0,06% 27.831 2.775

608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 5.644 9.436 - 7.791 0,00% 1.644 1.623 7.666 0,00% 1.770 125

609 DEFESA AGROPECUÁRIA 76.748 75.046 12.179 72.002 0,03% 3.045 14.016 72.002 0,03% 3.045 -

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 71.974 58.862 1.202 53.487 0,02% 5.374 15.559 48.541 0,02% 10.321 4.946
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RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ Milhares

DO TAÇÃO DO TAÇÃO SALDO SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS (EXCETO  INTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (I) 216.911.387 223.462.877 30.264.278 212.253.106 87,69% 11.209.771 43.222.517 209.644.962 87,56% 13.817.916 2.608.144

21 O RGANIZAÇÃO  AGRÁRIA 73.908 75.451 2.051 66.307 0,03% 9.144 13.007 62.813 0,03% 12.638 3.493

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.367 17.405 - 15.439 0,01% 1.967 2.077 14.836 0,01% 2.569 603

631 REFORMA AGRÁRIA 56.541 58.046 2.068 50.868 0,02% 7.178 10.930 47.977 0,02% 10.068 2.891

22 INDÚSTRIA - - - - - - - - - - -

661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL - - - - - - - - - - -

23 CO MÉRCIO  E SERVIÇO S 652.552 702.422 42.023 532.693 0,22% 169.729 71.805 531.717 0,22% 170.705 976

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5 - - - - - - - - - -

273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 1.846 1.750 339 1.745 0,00% 5 339 1.745 0,00% 5 -

692 COMERCIALIZAÇÃO 85.676 131.529 18.924 121.441 0,05% 10.087 39.257 121.092 0,05% 10.437 349

694 SERVIÇOS FINANCEIROS 97.004 97.003 - 97.000 0,04% 3 - 97.000 0,04% 3 -

695 TURISMO 468.021 472.140 22.760 312.507 0,13% 159.633 32.209 311.880 0,13% 160.260 627

24 CO MUNICAÇÕ ES 103.179 66.689 - 62.178 0,03% 4.511 6.383 62.178 0,03% 4.511 -

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 103.178 66.688 - 62.178 0,03% 4.510 6.383 62.178 0,03% 4.510 -

662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL - - - - - - - - - - -

25 ENERGIA 61.426 55.936 3.663 44.460 0,02% 11.476 24.144 44.460 0,02% 11.476 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.169 17.455 1.920 16.977 0,01% 477 6.173 16.977 0,01% 477 -

130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 16.999 16.999 - 6.157 0,00% 10.842 1.598 6.157 0,00% 10.842 -

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 25.000 21.250 2.832 21.250 0,01% - 16.297 21.250 0,01% - -

752 ENERGIA ELÉTRICA 174 157 - - - 157 - - - 157 -

754 BIOCOMBUSTÍVEIS 85 76 76 76 0,00% - 76 76 0,00% - -

26 TRANSPO RTE 15.997.273 16.233.776 843.563 10.045.391 4,15% 6.188.385 2.277.081 9.712.491 4,06% 6.521.285 332.900

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 626.902 718.167 12.094 637.886 0,26% 80.281 145.083 633.097 0,26% 85.070 4.789

130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 80.130 153.659 4.569 138.476 0,06% 15.183 48.601 138.476 0,06% 15.183 -

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 600 600 - 69 0,00% 531 - 69 0,00% 531 -

181 POLICIAMENTO 5.505 5.505 136 3.853 0,00% 1.652 1.707 3.847 0,00% 1.658 6

273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 21.241 20.946 4.182 20.940 0,01% 5 4.182 20.940 0,01% 5 -

453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 5.018.836 5.104.082 682.309 3.001.921 1,24% 2.102.161 870.641 3.001.921 1,25% 2.102.161 -

781 TRANSPORTE AÉREO 40.449 85.228 2.547 65.954 0,03% 19.274 16.521 59.820 0,02% 25.408 6.134

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6.290.910 6.221.662 - 2.760.132 1,14% 3.461.530 522.880 2.585.146 1,08% 3.636.516 174.986

783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 3.768.467 3.806.696 174.703 3.316.344 1,37% 490.352 647.237 3.172.294 1,32% 634.402 144.049

784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 144.235 117.232 8.645 99.816 0,04% 17.416 20.229 96.880 0,04% 20.352 2.936

27 DESPO RTO  E LAZER 167.404 164.545 25.631 122.357 0,05% 42.188 40.287 116.349 0,05% 48.196 6.008

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.717 61.411 5.603 59.039 0,02% 2.372 15.384 59.010 0,02% 2.401 29

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 870 783 - 589 0,00% 194 - 589 0,00% 194 -

811 DESPORTO DE RENDIMENTO 42.960 52.262 9.409 31.891 0,01% 20.370 12.877 31.797 0,01% 20.465 94

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 48.537 43.792 9.812 29.785 0,01% 14.006 11.018 23.901 0,01% 19.891 5.885

813 LAZER 8.319 6.297 807 1.052 0,00% 5.245 1.009 1.052 0,00% 5.245 -

28 ENCARGO S ESPECIAIS 63.185.663 63.946.718 10.793.005 63.792.441 26,36% 154.277 10.794.420 63.792.441 26,64% 154.277 -

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 15.819.371 15.389.553 2.763.871 15.386.905 6,36% 2.648 2.763.871 15.386.905 6,43% 2.648 -

844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 1.843.549 2.065.814 301.949 2.056.564 0,85% 9.250 301.949 2.056.564 0,86% 9.250 -

845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 42.606.440 43.219.731 6.564.443 43.086.525 17,80% 133.206 6.564.443 43.086.525 18,00% 133.206 -

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.916.303 3.271.620 1.162.744 3.262.447 1,35% 9.173 1.164.159 3.262.447 1,36% 9.173 -

99 RESERVA DE CO NTINGÊNCIA 46.500 - - - - - - - - - -

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.500 - - - - - - - - - -

DESPESAS (INTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (II) 29.014.453 30.429.527 5.622.828 29.784.188 12,31% 645.339 6.178.384 29.776.000 12,44% 653.526 8.187

TO TAL (III) = (I + II) 245.925.841 253.892.404 35.887.106 242.037.294 100,00% 11.855.110 49.400.901 239.420.962 100,00% 14.471.442 2.616.332

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 22/Mar/2019 15h
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RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ Milhares

DO TAÇÃO DO TAÇÃO SALDO SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS INTRA-O RÇAMENTÁRIAS (II) 29.014.453 30.429.527 5.622.828 29.784.188 100,00% 645.339 6.178.384 29.776.000 100,00% 653.526 8.187

01 LEGISLATIVA 494.402 548.138 109.181 546.685 1,84% 1.453 109.305 546.685 1,84% 1.453 -

031 AÇÃO LEGISLATIVA 220.451 248.481 47.745 247.259 0,83% 1.222 47.745 247.259 0,83% 1.222 -

032 CONTROLE EXTERNO 273.951 299.657 61.436 299.426 1,01% 231 61.560 299.426 1,01% 231 -

02 JUDICIÁRIA 2.319.375 2.625.605 514.225 2.625.171 8,81% 434 515.898 2.625.171 8,82% 434 -

061 AÇÃO JUDICIÁRIA 2.319.375 2.625.605 514.225 2.625.171 8,81% 434 515.898 2.625.171 8,82% 434 -

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 616.616 631.284 122.768 614.252 2,06% 17.032 123.004 614.252 2,06% 17.032 -

062 DEFESA DO INTER. PUBL. PROC. JUDICIÁRIO 288.137 274.486 53.682 273.355 0,92% 1.131 53.682 273.355 0,92% 1.131 -

092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL 328.479 356.799 69.086 340.897 1,14% 15.901 69.321 340.897 1,14% 15.901 -

04 ADMINISTRAÇÃO 747.511 900.805 102.954 796.257 2,67% 104.547 103.634 796.257 2,67% 104.547 -

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.559 376 - 366 0,00% 10 - 366 0,00% 10 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 511.089 691.256 59.549 589.493 1,98% 101.763 60.228 589.493 1,98% 101.763 -

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.340 5.991 1.167 5.990 0,02% 1 1.167 5.990 0,02% 1 -

124 CONTROLE INTERNO 3.241 3.359 797 3.356 0,01% 3 797 3.356 0,01% 3 -

125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 13.085 13.085 2.267 11.566 0,04% 1.519 2.267 11.566 0,04% 1.519 -

127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 102 1.282 6 35 0,00% 1.247 6 35 0,00% 1.247 -

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.204 935 209 932 0,00% 3 209 932 0,00% 3 -

129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 210.892 184.521 38.959 184.520 0,62% 1 38.959 184.520 0,62% 1 -

06 SEGURANÇA PÚBLICA 9.206.491 9.593.902 1.790.184 9.590.155 32,20% 3.746 1.792.505 9.590.155 32,21% 3.746 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 883.302 1.283.640 209.724 1.283.624 4,31% 16 212.046 1.283.624 4,31% 16 -

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 7.011 11.580 2.543 11.576 0,04% 4 2.543 11.576 0,04% 4 -

181 POLICIAMENTO 8.316.178 8.298.682 1.577.917 8.294.955 27,85% 3.727 1.577.917 8.294.955 27,86% 3.727 -

08 ASSISTÊNCIA SO CIAL 17.060 18.873 3.806 18.852 0,06% 21 3.816 18.852 0,06% 21 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.060 18.873 3.806 18.852 0,06% 21 3.816 18.852 0,06% 21 -

09 PREVIDÊNCIA SO CIAL 37.755 37.755 6.959 37.385 0,13% 371 6.964 37.385 0,13% 371 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 37.755 37.755 6.959 37.385 0,13% 371 6.964 37.385 0,13% 371 -

273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 0 0 - - - 0 - - - 0 -

10 SAÚDE 2.450.234 2.300.381 725.631 2.273.954 7,63% 26.427 748.228 2.273.954 7,64% 26.427 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 519.970 590.985 132.107 590.885 1,98% 99 132.322 590.885 1,98% 99 -

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 22.627 22.964 7.459 22.950 0,08% 14 7.459 22.950 0,08% 14 -

301 ATENÇÃO BÁSICA 175.254 173.961 76.831 167.437 0,56% 6.525 76.832 167.437 0,56% 6.525 -

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.700.493 1.473.697 503.854 1.454.205 4,88% 19.492 526.120 1.454.205 4,88% 19.492 -

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 7.288 8.912 1.603 8.891 0,03% 21 1.719 8.891 0,03% 21 -

421 CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 7.505 6.848 1.316 6.843 0,02% 5 1.316 6.843 0,02% 5 -

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.428 5.228 2.461 4.956 0,02% 272 2.461 4.956 0,02% 272 -

844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 12.669 17.786 - 17.786 0,06% 0 - 17.786 0,06% 0 -

11 TRABALHO 24.693 26.686 5.042 26.670 0,09% 16 5.055 26.670 0,09% 16 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.416 25.622 4.890 25.616 0,09% 7 4.903 25.616 0,09% 7 -

333 EMPREGABILIDADE 1.266 1.053 151 1.047 0,00% 6 151 1.047 0,00% 6 -

334 FOMENTO AO TRABALHO 10 10 1 7 0,00% 4 1 7 0,00% 4 -
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RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ Milhares

DO TAÇÃO DO TAÇÃO SALDO SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS INTRA-O RÇAMENTÁRIAS (II) 29.014.453 30.429.527 5.622.828 29.784.188 100,00% 645.339 6.178.384 29.776.000 100,00% 653.526 8.187

12 EDUCAÇÃO 10.381.323 11.038.370 2.051.141 10.990.759 36,90% 47.611 2.242.102 10.985.016 36,89% 53.354 5.743

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.114.933 8.138.241 1.666.674 8.103.732 27,21% 34.509 1.766.134 8.103.732 27,22% 34.509 -

126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 39.370 - - - - - - - - - -

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 36.000 38.405 1.628 38.405 0,13% 0 11.002 34.553 0,12% 3.852 3.852

362 ENSINO MÉDIO 168.102 83.454 16.700 83.454 0,28% 0 16.700 83.454 0,28% 0 -

363 ENSINO PROFISSIONAL 30.022 36.808 -264 36.441 0,12% 367 7.528 36.441 0,12% 367 -

364 ENSINO SUPERIOR 566.080 494.370 17.831 493.804 1,66% 566 41.799 493.804 1,66% 566 -

368 EDUCAÇÃO BÁSICA 2.240.288 2.073.895 347.455 2.061.726 6,92% 12.169 366.928 2.059.834 6,92% 14.061 1.891

392 DIFUSÃO CULTURAL 17.252 12.386 1.118 12.386 0,04% 0 1.138 12.386 0,04% 0 -

783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 169.275 160.811 - 160.811 0,54% - 30.874 160.811 0,54% - -

13 CULTURA 6.815 7.257 1.414 7.243 0,02% 14 1.419 7.243 0,02% 14 -

392 DIFUSÃO CULTURAL 6.815 7.257 1.414 7.243 0,02% 14 1.419 7.243 0,02% 14 -

14 DIREITO S DA CIDADANIA 505.240 478.501 102.324 478.440 1,61% 60 103.818 478.440 1,61% 60 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 73.637 44.944 16.889 44.917 0,15% 27 17.523 44.917 0,15% 27 -

421 CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 427.950 429.869 85.336 429.840 1,44% 29 85.336 429.840 1,44% 29 -

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 3.654 3.688 99 3.683 0,01% 4 959 3.683 0,01% 4 -

16 HABITAÇÃO 1.740 1.893 386 1.888 0,01% 4 386 1.888 0,01% 4 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.740 1.893 386 1.888 0,01% 4 386 1.888 0,01% 4 -

17 SANEAMENTO 75.664 83.301 7.707 82.937 0,28% 363 14.820 82.937 0,28% 363 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 75.664 83.301 7.707 82.937 0,28% 363 14.820 82.937 0,28% 363 -

18 GESTÃO  AMBIENTAL 70.390 84.521 9.789 70.270 0,24% 14.250 18.456 70.270 0,24% 14.250 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 34.938 45.406 8.329 45.401 0,15% 5 8.370 45.401 0,15% 5 -

541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 35.108 37.751 398 23.511 0,08% 14.241 9.024 23.511 0,08% 14.241 -

542 CONTROLE AMBIENTAL 0 0 - - - 0 - - - 0 -

544 RECURSOS HÍDRICOS 344 1.364 1.062 1.359 0,00% 5 1.062 1.359 0,00% 5 -

19 CIÊNCIA E TECNO LO GIA 12.105 14.283 1.174 9.483 0,03% 4.800 1.877 8.231 0,03% 6.052 1.252

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.338 7.925 1.548 7.907 0,03% 18 1.553 7.907 0,03% 18 -

572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 4.767 6.358 -374 1.576 0,01% 4.782 324 324 0,00% 6.034 1.252

20 AGRICULTURA 302.517 239.748 66.741 239.691 0,80% 58 66.957 239.691 0,80% 58 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 240.684 184.131 55.916 184.095 0,62% 36 56.132 184.095 0,62% 36 -

571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 36.165 32.374 6.205 32.369 0,11% 5 6.205 32.369 0,11% 5 -

606 EXTENSÃO RURAL 11.785 10.152 1.957 10.144 0,03% 8 1.957 10.144 0,03% 8 -

609 DEFESA AGROPECUÁRIA 13.883 13.091 2.663 13.083 0,04% 8 2.663 13.083 0,04% 8 -

23 CO MÉRCIO  E SERVIÇO S 1.064 972 177 846 0,00% 126 177 846 0,00% 126 -

692 COMERCIALIZAÇÃO 424 305 41 192 0,00% 113 41 192 0,00% 113 -

695 TURISMO 639 666 135 654 0,00% 12 135 654 0,00% 12 -

25 ENERGIA 69 77 15 74 0,00% 3 15 74 0,00% 3 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 69 77 15 74 0,00% 3 15 74 0,00% 3 -

26 TRANSPO RTE 1.731.385 1.784.050 -800 1.360.643 4,57% 423.407 317.937 1.359.451 4,57% 424.599 1.192

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 351.797 360.096 5.404 357.090 1,20% 3.006 67.880 357.090 1,20% 3.006 -

783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 1.359.588 1.417.804 -8.711 997.403 3,35% 420.401 248.742 997.403 3,35% 420.401 -

784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 20.000 6.150 2.507 6.150 0,02% - 1.315 4.958 0,02% 1.192 1.192

27 DESPO RTO  E LAZER 12.004 13.045 1.989 12.457 0,04% 588 1.989 12.457 0,04% 588 -

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.004 13.045 1.989 12.457 0,04% 588 1.989 12.457 0,04% 588 -

28 ENCARGO S ESPECIAIS - 81 21 77 0,00% 4 21 77 0,00% 4 -

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - 81 21 77 0,00% 4 21 77 0,00% 4 -

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 22/Mar/2019 15h

INSCRITAS EM 

RESTO S A 

PAGAR NÃO  

PRO CESSADO S 

(f)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQ UIDADAS

FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

INTRA-O RÇAMENTÁRIA
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9.2.4   Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 

 

 

 

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ Milhares

TO TAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMO S ATUALIZADA

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGO STO SETEMBRO O UTUBRO NO VEMBRO DEZEMBRO 12 MESES) 2018

RECEITAS CO RRENTES (I) 21.930.489 17.614.333 16.961.625 16.629.681 16.601.863 15.846.313 16.133.929 16.630.478 16.138.985 16.392.991 16.475.493 20.049.715 207.405.896 206.951.754

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 18.425.464 13.775.678 13.267.286 12.695.681 12.231.229 12.105.047 12.654.787 12.881.931 12.897.900 13.007.320 12.518.602 13.622.477 160.083.402 160.476.544

         ICMS 11.677.976 10.476.598 10.480.820 11.391.480 11.012.655 10.744.750 11.443.946 11.531.206 11.545.390 11.774.136 11.485.532 11.934.299 135.498.788 136.089.695

         IPVA 6.043.119 2.731.472 2.026.885 620.741 503.910 514.815 479.486 510.094 500.430 426.494 337.746 591.272 15.286.465 15.038.441

         ITCD 90.233 128.909 269.336 174.231 187.762 353.661 178.172 215.335 150.963 199.233 173.496 490.588 2.611.919 2.603.031

         Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 614.136 438.699 490.245 509.229 526.903 491.820 553.182 625.297 701.117 607.456 521.828 606.319 6.686.230 6.745.378

    Contribuições 469.725 471.303 497.193 487.837 484.556 480.197 492.732 481.810 482.952 478.135 482.885 2.145.720 7.455.045 7.515.675

    Receita Patrimonial 397.712 479.808 382.251 934.780 729.411 671.883 325.703 327.112 417.202 329.520 305.349 498.501 5.799.231 5.663.169

         Rendimentos de Aplicação Financeira 165.028 131.277 158.776 143.672 123.686 125.208 134.568 136.790 117.970 130.140 111.322 137.726 1.616.163 1.560.784

         Outras Receitas Patrimoniais 232.684 348.531 223.475 791.107 605.725 546.675 191.134 190.322 299.232 199.380 194.027 360.775 4.183.068 4.102.385

    Receita Agropecuária 2.117 820 2.044 1.381 1.190 1.865 1.469 1.637 3.035 1.502 1.335 1.319 19.714 21.179

    Receita Industrial 9.593 4.731 6.227 13.428 5.440 8.895 6.026 6.616 2.852 12.123 11.249 6.500 93.680 88.987

    Receita de Serviços 288.228 239.010 283.771 264.126 278.238 266.525 304.568 306.217 108.729 247.835 273.694 337.410 3.198.351 3.165.133

    Transferências Correntes 1.545.842 1.911.468 1.824.913 1.539.800 1.971.450 1.565.870 1.646.299 1.916.951 1.569.179 1.586.225 2.234.630 2.528.330 21.840.958 21.317.503

         Cota-Parte do FPE 77.203 97.578 67.174 70.047 86.034 78.516 54.578 68.560 51.921 59.685 73.447 85.455 870.199 864.303

         Transferências da LC 87/1996 37.176 37.176 37.176 37.176 37.176 37.176 37.176 37.176 37.176 37.176 37.176 37.176 446.106 446.106

         Transferências da LC 61/1989 98.052 100.028 83.428 89.070 90.777 99.686 83.889 90.727 90.714 92.074 88.399 106.515 1.113.360 1.155.339

         Transferências do FUNDEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Outras Transferências Correntes 1.333.411 1.676.686 1.637.135 1.343.507 1.757.463 1.350.493 1.470.657 1.720.489 1.389.368 1.397.290 2.035.608 2.299.185 19.411.293 18.851.755

    Outras Receitas Correntes 791.808 731.515 697.939 692.649 900.349 746.031 702.346 708.204 657.136 730.331 647.749 909.458 8.915.515 8.703.564

DEDUÇÕ ES (II) 6.514.833 4.511.673 4.205.768 3.726.736 3.551.389 3.474.527 3.648.268 3.663.282 3.655.117 3.685.151 3.564.175 3.994.270 48.195.190 48.315.300

    Transferências Constitucionais e Legais 6.100.069 4.110.644 3.752.237 3.301.588 3.137.370 3.057.881 3.242.717 3.262.541 3.253.409 3.289.691 3.153.464 3.405.081 43.066.692 43.169.786

    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 376.024 374.915 403.441 388.746 382.265 382.126 390.484 382.527 389.835 381.220 385.816 568.300 4.805.697 4.807.964

    Compensação Financ. entre Regimes Previdência 38.741 26.114 50.091 36.402 31.755 34.520 15.067 18.215 11.873 14.240 24.895 20.890 322.801 337.550

RECEITA CO RRENTE LÍQ UIDA (III) = (I - II) 15.415.656 13.102.660 12.755.856 12.902.946 13.050.474 12.371.786 12.485.661 12.967.196 12.483.868 12.707.840 12.911.318 16.055.445 159.210.706 158.636.454

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 22/Mar/2019 15h

Notas: 

1) Não consideradas as receitas intra-orçamentárias.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMO NSTRATIVO  DA RECEITA CO RRENTE LÍQ UIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

EVO LUÇÃO  DA RECEITA REALIZADA NO S ÚLTIMO S 12 MESES

EXERCÍCIO  DE 2018
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9.2.5   Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio 

dos Servidores Públicos 

 

 

 

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ Milhares

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES (I) 14.195.567 14.305.567

     Receita de Contribuições dos Segurados 4.767.570 4.767.570

          Civil 3.905.198 3.905.198

                Ativo 3.193.341 3.193.341

                Inativo 541.077 541.077

                Pensionista 170.780 170.780

           Militar 862.372 862.372

                Ativo 607.139 607.139

                Inativo 190.523 190.523

                Pensionista 64.710 64.710

     Receita de Contribuições Patronais 7.594.253 7.594.253

          Civil 6.379.975 6.379.975

                Ativo 6.379.975 6.379.975

                Inativo 0 0

                Pensionista 0 0

           Militar 1.214.278 1.214.278

                Ativo 1.214.278 1.214.278

                Inativo 0 0

                Pensionista 0 0

           Em Regime de Parcelamento de Débitos 0 0

     Receita Patrimonial 34.859 13.859

            Receitas Imobiliárias 142 142

            Receitas de Valores Mobiliários 34.718 13.718

            Outras Receitas Patrimoniais 0 0

     Receita de Serviços 97.021 94.021

    Outras Receitas Correntes 1.701.864 1.835.864

          Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 213.000 277.017

          Demais Receitas Correntes 1.488.864 1.558.847

    RECEITAS DE CAPITAL (II) 800.300 800.600

        Alienação de Bens, Direitos e Ativos 800.300 800.600

        Amortização de Empréstimos 0 0

        Outras Receitas de Capital 0 0

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) 14.995.867 15.106.167

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
INSCRITAS EM RESTOS A 

PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2018 2017

2018 2017 2018 2017

    ADMINISTRAÇÃO (IV) 144.908 145.008 106.992 118.959 106.992 118.959

        Despesas Correntes 144.908 144.908 106.895 118.755 106.895 118.755

        Despesas de Capital 0 100 97 204 97 204

    PREVIDÊNCIA (V) 32.706.828 34.857.618 34.242.243 31.474.267 34.242.243 31.474.067

       Benefícios - Civil 24.480.170 25.982.835 25.439.658 23.302.646 25.439.658 23.302.646

            Aposentadorias 19.350.738 20.971.656 20.529.326 18.594.919 20.529.326 18.594.919

            Pensões 5.069.382 4.949.179 4.851.325 4.670.434 4.851.325 4.670.434

            Outros Benefícios Previdenciários 60.050 62.000 59.007 37.293 59.007 37.293

        Benefícios - Militar 8.226.657 8.874.783 8.802.586 8.171.421 8.802.586 8.171.421

            Reformas 5.798.018 6.414.063 6.372.620 5.862.169 6.372.620 5.862.169

            Pensões 2.428.639 2.460.720 2.429.965 2.309.252 2.429.965 2.309.252

            Outros Benefícios Previdenciários 0 0 0 0 0 0

       Outras Despesas Previdenciárias 0 0 0 200 0 0

            Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0 0 0 0 0 0

            Demais Despesas Previdenciárias 0 0 0 200 0 200

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 32.851.736 35.002.626 34.349.235 31.593.226 34.349.235 31.593.026 0 0

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) -17.855.869 -19.896.459 -19.755.407 -17.979.627 -19.755.407 -17.979.427 0 0

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

      Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras

Notas: 1) Receitas e Despesas da São Paulo Previdência - SPPREV. Inclui as receitas e despesas intraorçamentárias.

2) Demais Receitas Correntes inclui as transferências dos royalties do petróleo, conforme disposto da Lei Estadual 16.004, de 23/11/2015.

3) Os recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira são alocados e executados orçamentariamente.

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 25/Mar/2019 10h e 28m 4) Despesas Empenhadas = Despesas Liquidadas + Inscrição em Restos a Pagar Não Processados.

 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2018 2017

14.593.323 13.609.889

4.720.075 4.573.704

3.869.955 3.761.895

3.053.833 3.020.085

629.683 565.104

186.439 176.706

850.120 811.808

570.747 560.215

210.564 187.706

68.809 63.888

7.242.464 7.154.165

6.100.971 6.033.735

6.100.971 6.033.735

0 0

0 0

1.141.493 1.120.430

1.141.493 1.120.430

0 0

0 0

0 0

16.561 23.235

52 134

16.509 23.101

0 0

94.746 106.729

2.519.477 1.752.056

322.801 450.676

2.196.676 1.301.381

505 3.710

505 3.710

0 0

0 0

14.593.829 13.613.599

DESPESAS LIQUIDADAS

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS

19.770.750

19.770.750
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9.2.6   Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primario e Nominal – ACIMA DA LINHA 

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO Em Milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS CORRENTES (I) 206.951.754 207.405.896
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 160.476.544 160.083.402
         ICMS 136.089.695 135.498.788
         IPVA 15.038.441 15.286.465
         ITCD 2.603.031 2.611.919
         IRRF 0 0
         Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.745.378 6.686.230
    Contribuições 7.515.675 7.455.045
    Receita Patrimonial 5.663.169 5.799.231
        Aplicações Financeiras (II) 1.560.784 1.616.163
        Outras Receitas Patrimoniais 4.102.385 4.183.068
    Transferências Correntes 21.317.503 21.840.958
         Cota-Parte do FPE 864.303 870.199
         Transferências da LC 87/1996 446.106 446.106
         Transferências da LC 61/1989 1.155.339 1.113.360
         Transferências do FUNDEB 0 0
         Outras Transferências Correntes 18.851.755 19.411.293
    Demais Receitas Correntes 11.978.862 12.227.260
        Outras Receitas Financeiras (III) 46.000 48.232
        Receitas Correntes Restantes 11.932.862 12.179.028
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 205.344.970 205.741.501
RECEITAS DE CAPITAL (V) 5.623.676 5.751.738
    Operações de Crédito (VI) 3.138.836 2.898.267
    Amortização de Empréstimos (VII) 4.030 5.305
    Alienação de Bens 1.886.498 1.696.778
         Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0 0
         Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 1.886.498 1.696.778

        Outras Alienações de Bens 0 0

    Transferências de Capital 410.720 430.777

        Convênios 391.720 356.085

        Outras Transferências de Capital 19.000 74.693
    Outras Receitas de Capital 183.592 720.611
        Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0 0
        Outras Receitas de Capital Primárias 183.592 720.611
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 594.312 1.151.388
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL  (XII) = (IV + XI) 205.939.282 206.892.890

LIQUIDADOS PAGOS                     
DESPESAS CORRENTES (XIII) 198.132.568 194.503.877 192.785.862 182.382.709 10.190.493 - 1.136.640
    Pessoal e Encargos Sociais 90.010.426 88.600.399 88.600.399 81.777.148 6.785.313 - -
    Juros e Encargos da Dívida (XIV) 11.248.429 11.243.134 11.243.134 11.243.134 86.286 - -
    Outras Despesas Correntes 96.873.713 94.660.344 92.942.329 89.362.427 3.318.893 - 1.136.640

Transferências Constitucionais e Legais 43.202.557 43.070.482 43.070.261 43.069.511 1.199 - -
Demais Despesas Correntes 53.671.156 51.589.862 49.872.069 46.292.916 3.317.694 - 1.136.640

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 186.884.139 183.260.743 181.542.728 171.139.575 10.104.207 - 1.136.640
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 25.330.309 17.749.229 16.859.099 14.495.324 2.158.270 - 1.815.461
    Investimentos 14.772.199 8.971.681 8.151.676 5.845.819 1.737.044 - 1.398.711
    Inversões Financeiras 4.328.156 2.554.471 2.484.346 2.426.428 328.355 - 416.750
        Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) - - - - - - -
        Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) - - - - - - -
        Aquisição de Título de Crédito (XIX) 130.000 44.441 44.441 44.441 - - -
        Demais Inversões Financeiras 4.198.156 2.510.030 2.439.905 2.381.987 328.355 - 416.750
    Amortização da Dívida (XX) 6.229.953 6.223.077 6.223.077 6.223.077 92.871 - -
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 18.970.355 11.481.711 10.591.581 8.227.806 2.065.399 - 1.815.461
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) - - - - - - -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 205.854.495 194.742.454 192.134.310 179.367.381 12.169.606 - 2.952.101

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) =  XXIV + (XXV - XXVI)

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 23.114.000

VALOR INCORRIDO

1.581.801

21.924.516

-7.938.913

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS

12.403.802

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

506.000

Até o Bimestre/  2018

DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA

Até o Bimestre/2018

DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

LIQUIDADAS

DESPESAS 

PAGAS                  

(a)

RESTOS A 

PAGAR 

PROCESSADOS 

PAGOS                  

PREVISÃO 

ATUALIZADA

Até o Bimestre/2018

RECEITAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                  

(a)
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9.2.6   Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal – ABAIXO DA LINHA 

 

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO Em Milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS CORRENTES (I) 206.951.754 207.405.896
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 160.476.544 160.083.402
         ICMS 136.089.695 135.498.788
         IPVA 15.038.441 15.286.465
         ITCD 2.603.031 2.611.919
         IRRF 0 0
         Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.745.378 6.686.230
    Contribuições 7.515.675 7.455.045
    Receita Patrimonial 5.663.169 5.799.231
        Aplicações Financeiras (II) 1.560.784 1.616.163
        Outras Receitas Patrimoniais 4.102.385 4.183.068
    Transferências Correntes 21.317.503 21.840.958
         Cota-Parte do FPE 864.303 870.199
         Transferências da LC 87/1996 446.106 446.106
         Transferências da LC 61/1989 1.155.339 1.113.360
         Transferências do FUNDEB 0 0
         Outras Transferências Correntes 18.851.755 19.411.293
    Demais Receitas Correntes 11.978.862 12.227.260
        Outras Receitas Financeiras (III) 46.000 48.232
        Receitas Correntes Restantes 11.932.862 12.179.028
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 205.344.970 205.741.501
RECEITAS DE CAPITAL (V) 5.623.676 5.751.738
    Operações de Crédito (VI) 3.138.836 2.898.267
    Amortização de Empréstimos (VII) 4.030 5.305
    Alienação de Bens 1.886.498 1.696.778
         Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0 0
         Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 1.886.498 1.696.778

        Outras Alienações de Bens 0 0

    Transferências de Capital 410.720 430.777

        Convênios 391.720 356.085

        Outras Transferências de Capital 19.000 74.693
    Outras Receitas de Capital 183.592 720.611
        Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0 0
        Outras Receitas de Capital Primárias 183.592 720.611
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 594.312 1.151.388
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL  (XII) = (IV + XI) 205.939.282 206.892.890

LIQUIDADOS PAGOS                     
DESPESAS CORRENTES (XIII) 198.132.568 194.503.877 192.785.862 182.382.709 10.190.493 - 1.136.640
    Pessoal e Encargos Sociais 90.010.426 88.600.399 88.600.399 81.777.148 6.785.313 - -
    Juros e Encargos da Dívida (XIV) 11.248.429 11.243.134 11.243.134 11.243.134 86.286 - -
    Outras Despesas Correntes 96.873.713 94.660.344 92.942.329 89.362.427 3.318.893 - 1.136.640

Transferências Constitucionais e Legais 43.202.557 43.070.482 43.070.261 43.069.511 1.199 - -
Demais Despesas Correntes 53.671.156 51.589.862 49.872.069 46.292.916 3.317.694 - 1.136.640

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 186.884.139 183.260.743 181.542.728 171.139.575 10.104.207 - 1.136.640
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 25.330.309 17.749.229 16.859.099 14.495.324 2.158.270 - 1.815.461
    Investimentos 14.772.199 8.971.681 8.151.676 5.845.819 1.737.044 - 1.398.711
    Inversões Financeiras 4.328.156 2.554.471 2.484.346 2.426.428 328.355 - 416.750
        Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) - - - - - - -
        Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) - - - - - - -
        Aquisição de Título de Crédito (XIX) 130.000 44.441 44.441 44.441 - - -
        Demais Inversões Financeiras 4.198.156 2.510.030 2.439.905 2.381.987 328.355 - 416.750
    Amortização da Dívida (XX) 6.229.953 6.223.077 6.223.077 6.223.077 92.871 - -
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 18.970.355 11.481.711 10.591.581 8.227.806 2.065.399 - 1.815.461
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) - - - - - - -
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 205.854.495 194.742.454 192.134.310 179.367.381 12.169.606 - 2.952.101

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) =  XXIV + (XXV - XXVI)

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 23.114.000

VALOR INCORRIDO

1.581.801

21.924.516

-7.938.913

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

RESTOS A PAGAR 

NÃO PROCESSADOS

12.403.802

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

506.000

Até o Bimestre/  2018

DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA

Até o Bimestre/2018

DESPESAS 

EMPENHADAS

DESPESAS 

LIQUIDADAS

DESPESAS 

PAGAS                  

(a)

RESTOS A 

PAGAR 

PROCESSADOS 

PAGOS                  

PREVISÃO 

ATUALIZADA

Até o Bimestre/2018

RECEITAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                  

(a)
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9.2.7   Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 

 

 

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ Milhares

(a) (b) (c) (d) e = (a + b)-(c + d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f + g)-(i + j) L = (e + k)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) 599.007 13.896.460 12.348.763 1.540.929 605.774 341.160 3.728.615 2.962.706 2.952.101 708.958 408.716 1.014.490

PODER EXECUTIVO 579.422 12.830.934 11.289.452 1.531.869 589.035 250.106 3.259.709 2.594.308 2.587.047 616.093 306.674 895.709

PODER LEGISLATIVO 7.017 146.640 144.704 1.965 6.988 601 977 813 654 271 653 7.641

Assembléia Legislaiva 5.299 90.730 90.042 247 5.739 256 654 608 449 2 458 6.198

Tribunal de Contas do Estado 1.718 55.910 54.662 1.717 1.249 345 323 205 205 269 194 1.443

PODER JUDICIÁRIO 5.724 653.954 654.476 2.212 2.990 83.402 437.722 347.621 344.991 87.082 89.050 92.040

Tribunal de Justiça 5.704 650.039 650.562 2.212 2.970 83.247 435.939 346.469 343.839 86.833 88.514 91.483

Tribunal de Justiça Militar 20 3.915 3.915 0 20 155 1.783 1.152 1.152 249 537 557

MINISTÉRIO PÚBLICO 5.856 202.032 199.313 3.653 4.922 5.991 29.107 18.347 17.792 5.441 11.864 16.787

DEFENSORIA PÚBLICA 988 62.900 60.818 1.232 1.839 1.061 1.101 1.616 1.616 71 474 2.313

RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II) 81.235 398.883 278.800 79.030 122.289 923 48.823 46.463 46.463 3.282 0 122.289

TOTAL(III) = (I+II) 680.242 14.295.343 12.627.562 1.619.959 728.063 342.083 3.777.438 3.009.169 2.998.564 712.240 408.716 1.136.779

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ Milhares

(a) (b) (c) (d) e = (a + b)-(c + d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f + g)-(i + j) L = (e + k)

RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II) 81.235 398.883 278.800 79.030 122.289 923 48.823 46.463 46.463 3.282 0 122.289

PODER EXECUTIVO 81.235 366.490 246.407 79.030 122.289 923 48.823 46.463 46.463 3.282 0 122.289

PODER LEGISLATIVO 0 30.386 30.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assembléia Legislaiva 0 15.180 15.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tribunal de Contas do Estado 0 15.206 15.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PODER JUDICIÁRIO 0 1.762 1.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tribunal de Justiça 0 1.150 1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tribunal de Justiça Militar 0 612 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 212 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEFENSORIA PÚBLICA 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) 599.007 13.896.460 12.348.763 1.540.929 605.774 341.160 3.728.615 2.962.706 2.952.101 708.958 408.716 1.014.490

TOTAL(III) = (I+II) 680.242 14.295.343 12.627.562 1.619.959 728.063 342.083 3.777.438 3.009.169 2.998.564 712.240 408.716 1.136.779

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 01/Mar/2019

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Liquidados PagosPagos Cancelados Saldo (a)

Inscritos 

Cancelados Saldo

Pagos

 Em Exercícios 

Anteriores

Em 31 de dezembro 

de  2017

Inscritos em 

Exercícios 

Anteriores

Inscritos em 31 de 

dezembro de  2017

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total 
Inscritos 

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo Total 
Inscritos 

Cancelados Saldo Em Exercícios 

Anteriores

Em 31 de dezembro 

de  2017

Inscritos em 

Exercícios 

Anteriores

Inscritos em 31 de 

dezembro de  2017

Pagos Cancelados Saldo (a)

Inscritos 

Liquidados
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9.2.8   Anexo 8 - Demonstrativo de Aplicação de Recursos (Educação) 

 

Valores em R$

DISCRIMINAÇÃO

ACUMULADO 

ATÉ                                

6º BIMESTRE 

 (A) = TOTAL DA RECEITA  =  (B) + (C) + (D) 168.486.359.159,19

(B) = RECEITAS DE IMPOSTOS 153.397.171.721,48

(C) = OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS 4.371.904.071,55

(D) =  TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 10.717.283.366,16

(E) = TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 42.808.329.809,23

RECEITA LÍQUIDA = (A) - (E) 125.678.029.349,96

(F) = DESPESA BRUTA  = (G1) + (G2) 40.720.342.821,99

(G1) = DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NA FUNÇÃO 12 28.383.468.756,86

Secretaria  da  Educação 27.836.988.335,36

Outras da Administração Direta 546.480.421,50

(G2) = DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NA FUNÇÃO 12 12.336.874.065,13

(H) = EXCLUSÕES DA DESPESA 1.368.905.590,69

Auxílio Funeral 10.834.892,80

Ressarcimento de Subsídio a Usuários de Transp Estudantes - Metrô 78,7% 405.817.695,87

Complementação de Aposentadorias e Pensões 17.172.576,08

Despesas Intra-orçamentárias: 281.312.553,43

FDE 246.986.380,00

Taxa Administrativa da SPPREV 34.326.173,43

PASEP/PIS - Adm. Direta e Indireta - Exceto Fundações 448.502.840,57

Reembolso de Salário de Servidores em Exercício nos Municípios 158.265.079,94

Restaurantes Universitários 15.234.690,81

Cancelamento de Restos a Pagar 31.765.261,19

( I ) DESPESA LÍQUIDA ANTES DA INSUFIC. FINANC. DA SPPREV = (F) - (H) 39.351.437.231,30

DESPESA LÍQUIDA / RECEITA LÍQUIDA (%) 31,31%

( J ) GASTOS COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA SPPREV - FUNÇÃO 12 7.848.467.209,98

( I ) DESPESA LÍQUIDA = (I) - (J) 31.502.970.021,32

DESPESA LÍQUIDA / RECEITA LÍQUIDA (%) 25,07%

Fonte: Siafem - SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 27/03/2019 - 9h  -  

Notas:

1) Em observância ao art. 5º, III, da Lei Complementar nº 1.333 de 17 de dezembro de 2018, foram considerados para fins 

de aplicação da parcela excedente ao limite mínimo de aplicação previsto no art. 212 da Constituição Federal os gastos 

com a Insuficiência Financeira da SPPREV na Função 12  - Educação.

 DEMO NSTRATIVO  DE APLICAÇÃO  DE RECURSO S NA  

 MANUTENÇÃO  E DESENVO LVIMENTO  DO  ENSINO   

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO
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9.2.9   Anexo 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 

 

 

 

 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Milhares (R$)

SALDO NÃO REALIZADO

(c) = (a – b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1
 (I) 240.569

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS 

DESPESAS

ATUALIZADA EMPENHADAS

(d) (e) (f) = (d – e)

DESPESAS DE CAPITAL² 26.663.040 18.648.629 17.754.597 894.032 8.014.411

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0 0 0 0 0

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Inst Financeiras 0 0 0 0 0

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 26.663.040 18.648.629 17.754.597 894.032 8.014.411

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE 

OURO (III) = (I – II)
-23.524.205 -15.750.362 -7.773.843

Republicação após ajustes para elaboração do Balanço Geral do Estado 2018.

Notas: 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

FONTE: Sistema Siafem, Unidade Responsável: CAF/CGE/CACI. Emissão: 08/03/2019, às 16:00 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

SALDO NÃO EXECUTADO

(a) (b)

3.138.836 2.898.267

LIQUIDADAS INSCRITAS EM 

RESTOS A 

PAGAR NÃO 

PROCESSADOS

1) Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III, LRF
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9.2.10   Anexo 10 - Demonstrativos Anuais - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime 

Próprio de Previdência dos Servidores 

 

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53 § 1º, inciso II) R$ Milhares

 EXERCÍCIO 

 RECEITAS 

PREVIDENCIÁRIAS   

(a) 

 DESPESAS 

PREVIDENCIÁRIAS        

(b) 

 RESULTADO 

PREVIDENCIÁRIO             

( c ) = (a - b ) 

 SALDO FINANCEIRO 

DO EXERCÍCIO             

(d) = ("d" exercício 

anterior) + (c) 

2017 30.502.937 30.502.937 0 0

2018 33.623.272 33.623.272 0 0

2019 36.708.658 36.708.658 0 0

2020 38.448.396 38.448.396 0 0

2021 40.688.980 40.688.980 0 0

2022 43.493.455 43.493.455 0 0

2023 47.003.503 47.003.503 0 0

2024 48.435.282 48.435.282 0 0

2025 49.909.490 49.909.490 0 0

2026 50.927.205 50.927.205 0 0

2027 52.227.215 52.227.215 0 0

2028 53.420.016 53.420.016 0 0

2029 54.752.734 54.752.734 0 0

2030 55.869.540 55.869.540 0 0

2031 56.841.807 56.841.807 0 0

2032 57.459.831 57.459.831 0 0

2033 58.460.859 58.460.859 0 0

2034 59.421.703 59.421.703 0 0

2035 60.332.454 60.332.454 0 0

2036 61.169.390 61.169.390 0 0

2037 61.997.103 61.997.103 0 0

2038 62.447.300 62.447.300 0 0

2039 63.385.549 63.385.549 0 0

2040 63.990.651 63.990.651 0 0

2041 64.644.038 64.644.038 0 0

2042 65.131.484 65.131.484 0 0

2043 65.673.671 65.673.671 0 0

2044 65.635.528 65.635.528 0 0

2045 66.065.197 66.065.197 0 0

2046 66.230.160 66.230.160 0 0

2047 66.501.235 66.501.235 0 0

2048 66.456.080 66.456.080 0 0

2049 66.767.439 66.767.439 0 0

2050 66.249.351 66.249.351 0 0

2051 66.060.341 66.060.341 0 0

2052 65.653.561 65.653.561 0 0

2053 65.314.014 65.314.014 0 0

2054 64.587.964 64.587.964 0 0

2055 64.229.222 64.229.222 0 0

2056 63.292.832 63.292.832 0 0

2057 62.659.354 62.659.354 0 0

2058 61.750.724 61.750.724 0 0

2059 61.146.705 61.146.705 0 0

2060 58.890.905 58.890.905 0 0

2061 59.135.997 59.135.997 0 0

2062 57.769.987 57.769.987 0 0

2063 56.942.254 56.942.254 0 0

2064 55.710.869 55.710.869 0 0

2065 54.721.618 54.721.618 0 0

2066 53.278.138 53.278.138 0 0

2067 52.637.289 52.637.289 0 0

2068 51.175.833 51.175.833 0 0

2069 50.307.196 50.307.196 0 0

2070 49.102.638 49.102.638 0 0

2071 48.290.656 48.290.656 0 0

2072 46.912.493 46.912.493 0 0

2073 46.281.321 46.281.321 0 0

2074 45.092.414 45.092.414 0 0

2075 44.430.991 44.430.991 0 0

2076 43.515.469 43.515.469 0 0

2077 42.735.012 42.735.012 0 0

2078 41.624.581 41.624.581 0 0

2079 41.766.373 41.766.373 0 0

2080 40.747.372 40.747.372 0 0

2081 39.924.747 39.924.747 0 0

2082 39.404.814 39.404.814 0 0

2083 39.028.544 39.028.544 0 0

2084 38.388.487 38.388.487 0 0

2085 38.332.302 38.332.302 0 0

2086 37.661.277 37.661.277 0 0

2087 37.471.477 37.471.477 0 0

2088 37.249.316 37.249.316 0 0

2089 37.202.019 37.202.019 0 0

2090 36.767.761 36.767.761 0 0

2091 37.152.684 37.152.684 0 0

Fonte: Receitas e Despesas Previdenciárias extraídas do anexo de metas fiscais do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de 

São Paulo para o ano de 2020.

2017 a 2091
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9.2.11   Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 

 

 

 

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Milhares

PREVISÃO  ATUALIZADA SALDO  

(a) (c) = (a-b)

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 1.886.498 189.720

    Receita de Alienação de Bens Móveis 1.872.569 189.714

    Receita de Alienação de Bens Imóveis 13.929 6

DO TAÇÃO  ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS                                                    

(e)

DESPESAS PAGAMENTO SALDO  

EMPENHADAS LIQ UIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTO S A DE RESTO S A PAGAR

DESPESAS PAGAR NÃO  PRO CESSADO S

(d) (e) (f) (g) (h) = (d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 415.710 409.316 404.138 393.504 5.177 8.182 6.397

    Despesas de Capital 414.620 408.810 403.633 393.028 5.177 4.848 5.810

        Investimentos 27.669 21.859 16.681 6.076 5.177 4.848 5.810

        Inversões Financeiras 0 0 0 0 0 0 5.810

        Amortização da Dívida 386.952 386.952 386.952 386.952 0 0 0

    Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 1.090 505 505 476 0 3.334 587

        Regime Próprio dos Servidores Públicos 1.090 505 505 476 0 3.334 587

2017 SALDO  ATUAL

(i) (k) = (IIIi + IIIj)

VALOR (III) 5.534 1.300.626

RECEITAS
RECEITAS REALIZADAS

(b)

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMO NSTRATIVO  DA RECEITA DE ALIENAÇÃO  DE ATIVO S E APLICAÇÃO  DO S RECURSO S

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

1.696.778

1.682.856

13.923

SALDO  FINANCEIRO  A APLICAR
2018

(j) = (Ib – (IIf+ IIg))

1.295.092

FONTE: Siafem/SP - Dados Definitivos

NOTA: Saldo de receita orçamentária superavitária que será aplicada no exercício seguinte.
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9.2.12   Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação de Recursos (Saúde) 

 

Valores em R$

DISCRIMINAÇÃO
ACUMULADO ATÉ 

6º BIMESTRE 2018

 (A) = TOTAL DA RECEITA  =  (B) + (C) + (D) 168.486.359.159,19

(B) = RECEITAS DE IMPOSTOS 153.397.171.721,48

(C) = OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS 4.371.904.071,55

(D) = TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 10.717.283.366,16

(E) = TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 42.808.329.809,23

  TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA = (A) - (E) 125.678.029.349,96

(F) = FUNÇÃO  10  -  SAÚDE = (F1) + (F2) 19.269.502.605,87

(F1) = FUNÇÃO 10 = ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15.250.658.486,45

                    Secretaria da Saúde 15.015.041.172,41

                      Outras da Administração Direta 235.617.314,04

(F2) = FUNÇÃO 10 = ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 4.018.844.119,42

(G) = EXCLUSÕES 2.466.936.184,06

                 Cancelamento de restos a pagar 26.761.530,62

                 Insuficiência financeira 616.425.043,33

                 Aposentadorias e pensões 12.060.085,55

                 Despesa intraorçamentária 1.221.860.205,47

                 Contribuição para a formação do PIS/PASEP 223.811.840,00

                 Demais deduções 366.017.479,09

 TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA = (F) - (G) 16.802.566.421,81

APURAÇÃO DO PERCENTUAL
ACUMULADO ATÉ 

6º BIMESTRE 2018

   TOTAL DESPESA LÍQUIDA / TOTAL RECEITA LÍQUIDA 13,37%

FONTE : SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ -23/Jan/2019 - 10:00h

DEMO NSTRATIVO  DE APLICAÇÃO  DE RECURSO S NA SAÚDE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO
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9.2.13   Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas 

 

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

2.727.767                      1.444.377                      3.948.384                      

2.727.767                        1.444.377                        3.948.384                        

3.905.982                      1.816.702-                      924.756                         

3.905.982                        1.816.702-                        924.756                           

-                                   -                                   -                                   

-                                   -                                   -                                   

3.894.916 1.653.162 7.128.971
982.676 1.587.676 3.610.065

Riscos Não Provisionados 191.045 9.383                              349.566

2.721.194 56.103 3.169.340

60.473 324 63.686

1.244.457 133 1.716.271

402.997 1.052 261.490

Sist. Int. Metrop. da Reg. Met. Baixada Santista - SIM RMBS - 17.385 -114 17.573

558.175 4.442 603.494

322.335 1.725 339.462

Linha 8 - CPTM 18.079 38.391 57.026

97.293 10.151 110.338

-                                  -                                  -                                  

2017 2018 2018

Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) 1.106.094 3.449.720 1.199.103 2.492.257 1.977.281 1.482.448 1.346.308 1.257.268 1.257.268 1.257.268 1.257.268 1.257.268

Linha 4 - STM/Metrô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linha 8 - STM/CPTM 318.807 333.093 330.312 333.093 333.093 333.093 333.093 333.093 333.093 333.093 333.093 333.093
Linha 6 - STM/Metrô 4.258 1.135.228 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ind. Farmacêutica de Americo Brasiliense - FURP-IFAB/EMS 105.000 207.883 79.743 212.300 212.300 212.300 212.300 212.300 212.300 212.300 212.300 212.300
Complexos Hospitalares de São Paulo - SES 201.388 389.910 185.418 204.889 204.889 204.889 204.889 204.889 204.889 204.889 204.889 204.889
Linha 18 - STM/Metrô 0 414.315 0 774.536 713.498 482.093 404.958 315.918 315.918 315.918 315.918 315.918
Rodovia dos Tamoios - SLT 419.481 895.098 511.416 845.478 332.647 13.860 0 0 0 0 0 0
Habitação - Lote I - SH 5.821 18.426 33.439 51.882 75.732 82.562 82.562 82.562 82.562 82.562 82.562 82.562
Sist. Int. Metropolitano da Reg. Met. Baixada Santista (SIM RMBS) - STM 51.339 55.767 58.062 70.078 105.122 153.651 108.506 108.506 108.506 108.506 108.506 108.506

Das Estatais Não-Dependentes 110.866 243.031 285.800 417.431 417.431 417.431 417.431 417.431 313.352 292.536 292.536 292.536
Sistema Produtor Alto Tietê - Sabesp 110.866 121.141 120.557 124.895 124.895 124.895 124.895 124.895 20.816 0 0 0
Sistema Produtor São Lourenço - Sabesp 0 121.890 165.243 292.536 292.536 292.536 292.536 292.536 292.536 292.536 292.536 292.536

TOTAL DAS DESPESAS 1.216.960 3.692.751 1.484.903 2.909.688 2.394.712 1.899.879 1.763.739 1.674.699 1.570.620 1.549.804 1.549.804 1.549.804

PPP a Contratar (II) 0 0 0 0 561.903 721.212 772.081 825.817 863.561 951.790 951.790 951.790

Habitação - Centro SP (Lote II) - - - 0 0 0 10.356 56.484 92.341 128.070 128.070 128.070

Habitação - Nova Cidae Albor - - - 0 161.817 134.847 44.615 52.223 54.110 71.610 71.610 71.610

Farmácia Homoderivativos - - - 0 0 87.500 140.000 140.000 140.000 175.000 175.000 175.000

Linha 08 e 09 - CPTM (Trens) - - - 0 297.415 334.592 371.769 371.769 371.769 371.769 371.769 371.769

Diagnóstico por Imagem - - - 0 102.671 164.273 205.341 205.341 205.341 205.341 205.341 205.341

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 151.562.454 159.210.706 159.210.706 161.287.581 163.391.548 165.522.960 167.682.177 169.869.560 172.085.478 174.330.301 176.604.408 178.908.180
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = 

I + II)
1.106.094 3.449.720 1.199.103 2.492.257 2.539.184 2.203.660 2.118.389 2.083.085 2.120.829 2.209.058 2.209.058 2.209.058

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (% ) (V =  IV / III) 0,73% 2,17% 0,75% 1,55% 1,55% 1,33% 1,26% 1,23% 1,23% 1,27% 1,25% 1,23%

FONTES: 

1) Companhia Paulista de Parcerias - CPP: Garantias de PPP. Emissão: 15/01/2019 às 17:12h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) Secretaria de Governo/Subsecretaria de Parcerias e Inovação - UPPP: Despesas de PPPs - Emissão: 14/01/2019, às 17:11h

3) Unidades gestoras de contratos de PPPs dezembro/2018

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

Em milhares

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
REGISTROS EFETUADOS EM 2018

No bimestre Até o Bimestre

Tamoios

TOTAL DE ATIVOS

    Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS 

    Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

    Provisões de PPP

    Outros passivos 

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações contratuais

Garantias concedidas
Ind. Farmacêutica de Americo Brasiliense - IFAB - FURP

Habitação - Lote I - SH

NOTAS:

1) RCL Exercício anterior : Anexo III do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre. RCL do exercício corrente - Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) art. 2º, inciso IV, §§ 1º, 2º e 3º, conforme MDF 8ª ed. RCL dos exercícios futuros: foi aplicado o fator de crescimento real do PIB disponível no site da STN/Manual de Instruções de Pleitos - MIP 

março/2018, conforme orientação do Manual dos Demonstrativos Fiscais (8ª edição) - Portaria STN nº 495/2017. 

Linha 4 - Metrô

Linha 6 - Metrô

Complexos Hospitalares - SS

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP

DESPESA 

EXECUTADA

2) Conforme Art. 28, "caput", da Lei nº 11.079 de 2004, as despesas de contratos de PPP não poderão ultrapassar o limite de 5% da RCL (Redação dada pela Lei nº 12.766 de 2012). O Art. 28, § 2º, da referida Lei, determina que na aplicação desse limite sejam computadas as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados  pela administração pública direta e 

indireta e demais entidades controladas pelo respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes (Redação pela Lei nº 12.024, de 2009).

3) As informações sobre ativos e passivos decorrentes dos contratos de PPPs estão sendo levantadas pelo Projeto de Convergência da Contabilidade Pública Estadual às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, que visa cumprir a Portaria nº548/2015 da STN, e geradas em sistema desde de dezembro de 2017.

4) Os valores das PPPs a contratar podem sofrer significativas alterações de valores por consequência natural da maturação de suas modelagens, após cumpridas as diversas fases que antecedem as efetivas contratações.
5) Segundo a UPPP (Unidade de Parcerias Público-Privadas), os valores de despesa executados e que não lhes são informados, permanecem como despesa prevista.

2023 2024 2025 2026 2027
DESPESA PREVISTA

DESPESA 

EXECUTADA 2019 2020 2021 2022

Republicação após ajustes para elaboração do Balanço Geral do Estado 2018.
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9.2.1    Anexo 14  - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária RREO 

 

 

 

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) Em Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

  Previsão Inicial 

  Previsão Atualizada 

  Receitas Realizadas 

  Déficit Orçamentário

  Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

  Dotação Inicial

  Créditos Adicionais

  Dotação Atualizada

  Despesas Empenhadas

  Despesas Liquidadas 239.420.962

  Despesas Pagas

  Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Despesas Empenhadas 242.037.294

Despesas Liquidadas 239.420.962

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

    Receitas Previdenciárias Realizadas

    Despesas Previdenciárias Liquidadas

    Resultado Previdenciário

Meta Fixada no Resultado Apurado

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

Resultado Nominal 23.114.000 -20.566.001
Resultado Primário 506.000 12.403.802

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo 

Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 14.975.585 1.619.959 12.627.562 728.063

        Poder Executivo 13.858.081 1.610.898 11.535.859 711.324

        Poder Legislativo 184.043 1.965 175.090 6.988

        Poder Judiciário 661.439 2.212 656.238 2.990

        Ministério Público 208.100 3.653 199.525 4.922

        Defensoria Pública 63.922 1.232 60.851 1.839

    RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 4.119.520 712.240 2.998.564 408.716

        Poder Executivo 3.559.560 619.375 2.633.511 306.674

        Poder Legislativo 1.578 271 654 653

        Poder Judiciário 521.124 87.082 344.991 89.050

        Ministério Público 35.097 5.441 17.792 11.864

        Defensoria Pública 2.161 71 1.616 474

TOTAL 19.095.105 2.332.199 15.626.127 1.136.779

Valor Apurado

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre %  Mínimo a

Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 125.678.029 30% 31.502.970 25,07%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 16.865.806 60% 11.223.226 66,54%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental - - - -

Complementação da União ao FUNDEB - - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito 2.898.267 240.569

Despesa de Capital Líquida 18.648.629 8.014.411

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Plano Financeiro

    Receitas Previdenciárias 33.623.272 53.420.016 62.447.300 65.314.014

    Despesas Previdenciárias 33.623.272 53.420.016 62.447.300 65.314.014

    Resultado Previdenciário 0 0 0 0

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apurado

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre %  Mínimo a

Aplicar no Exercício

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 16.802.566            12% 13,37%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE  PPP
Total das Despesas / RCL (%) 

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ -25/Abr/2019 - 16h Republicação após ajustes para elaboração do Balanço Geral do Estado 2018.

%  Aplicado Até o Bimestre

Valor Apurado no Exercício Corrente

0,75%

Limite Constitucional Anual

-88,98%

2451%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Limites Constitucionais Anuais

%  Aplicado Até o Bimestre

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

1.696.778

1.287.463409.316

(b/a)

904.529

Até o Bimestre

Até o Bimestre

159.210.706

Até o Bimestre

14.593.777

34.349.235

-19.755.458

%  em Relação à Meta

225.036.339

245.925.841

242.389.883

242.941.822

-

2.082.475

245.925.841

7.966.563

253.892.404

242.037.294

Até o Bimestre

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 6º BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO
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9.3   ANEXOS – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

9.3.1   Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal 

 

 

 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ Milhares

DESPESA BRUTA CO M PESSO AL (I) 6.952.797     7.183.782     7.953.610     7.655.195     7.315.578     7.740.560     7.718.500     7.457.673     7.894.978     7.949.067     8.007.361     12.842.924   96.672.024   -                       

    Pessoal Ativo 3.158.595     3.531.883     3.886.774     3.656.556     3.663.093     3.755.595     3.510.515     3.650.496     3.596.042     3.832.643     4.027.445     6.794.092     47.063.729   -                       

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.569.725     2.860.676     3.177.083     2.931.895     3.001.400     3.082.453     2.848.973     2.960.152     2.952.268     3.137.815     3.344.809     5.593.399     38.460.646   -                       

      Obrigações Patronais 584.139        666.533        705.062        720.153        657.073        668.589        656.939        685.770        639.437        690.263        678.020        1.196.007     8.547.985     -                       

      Benefícios Previdenciários 4.731            4.674            4.629            4.508            4.620            4.554            4.604            4.574            4.338            4.565            4.616            4.687            55.098          -                       

    Pessoal Inativo e  Pensionistas 3.794.202     3.651.899     4.066.836     3.998.639     3.652.485     3.984.965     4.207.985     3.807.177     4.298.935     4.116.424     3.979.916     6.048.832     49.608.296   -                       

      Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.292.016     3.154.636     3.529.595     3.485.309     3.142.681     3.474.850     3.670.489     3.295.048     3.758.660     3.605.640     3.441.435     5.301.953     43.152.313   -                       

      Pensões 502.181        497.258        537.237        513.325        509.799        510.110        537.492        512.124        540.273        510.780        538.477        746.875        6.455.930     -                       

      Outros Benefícios Previdenciários 5                   5                   4                   5                   5                   4                   4                   4                   3                   4                   4                   4                   52                 -                       

    O utras despesas de pessoal decorrentes de contratos de 

terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                       

DESPESAS NÃO  CO MPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 2.207.234     1.976.844     2.353.229     2.312.426     1.949.372     2.294.935     2.387.571     2.004.720     2.411.672     2.324.086     2.024.610     3.408.383     27.655.082   -                       

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 638               1.002            2.672            899               881               978               625               5.668            502               332               417               1.246            15.861          -                       

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                       

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                       

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 2.206.596     1.975.842     2.350.556     2.311.527     1.948.491     2.293.957     2.386.946     1.999.052     2.411.169     2.323.754     2.024.192     3.407.137     27.639.220   -                       

DESPESA LÍQ UIDA CO M PESSO AL (III) = (I - II) 4.745.563     5.206.938     5.600.381     5.342.769     5.366.206     5.445.625     5.330.929     5.452.953     5.483.306     5.624.981     5.982.751     9.434.541     69.016.943   -                       

RECEITA CO RRENTE LÍQ UIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)  (§ 13, art . 166 da CF)  

= RECEITA CO RRENTE LÍQ UIDA AJUSTADA (VI)

DESPESA TO TAL CO M PESSO AL - DTP (VII) = (III a + III b)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 46,55%

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,10%

FONTE: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 29/Abr/2019 12h Republicação após ajustes para elaboração do Balanço Geral do Estado 2018.

JANEIRO  DE 2018 A DEZEMBRO  DE 2018

PO DER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INSCRITAS EM 

RESTO S A 

PAGAR NÃO  

PRO CESSADO S                 

(b)

2018

TO TAL 

(ÚLTIMO S 

12 MESES)                      

(a)
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO O UTUBRO NO VEMBRO DEZEMBRO

APURAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DO  LIMITE LEGAL VALO R % SO BRE A RCL AJUSTADA

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGO STO SETEMBRO

DESPESA CO M PESSO AL

DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 Meses)

LIQ UIDADAS

159.210.706

55.358

159.155.348

70.187.509

69.016.943 43,36%

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - 49,00% 77.986.121

74.086.815
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9.3.2   Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida 

 

 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ Milhares

SALDO  DO 2018 2018 2018

DÍVIDA CO NSO LIDADA 
EXERCÍCIO  

ANTERIO R

Até o 1º 

Q uadrimestre

Até o 2º 

Q uadrimestre

Até o 3° 

Q uadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 294.768.329 298.633.197 307.586.040 311.794.212

    Dívida Mobiliária 0 0 0 0

    Dívida Contratual 271.351.048 275.231.060 283.770.586 288.291.787

         Empréstimos 269.965.621 273.773.228 282.363.056 286.936.684

            Internos 250.266.675 252.890.924 257.365.392 263.112.508

            Externos 19.698.946 20.882.304 24.997.665 23.824.176

         Restruturação da Dívida de Estados e Municípios 0 0 0 0

         Parcelamento e Renegociação de dívidas 1.385.428 1.457.832 1.407.530 1.355.103

            De tributos 40.479 38.950 37.371 35.448

            De Constribuições Previdenciárias 1.344.949 1.418.882 1.370.160 1.319.656

            De Demais Constribuições Sociais 0 0 0 0

            Do FGTS 0 0 0 0

            Com Instituição Não Financeira 0 0 0 0

         Demais Dívidas Contratuais 0 0 0 0

    Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos 23.239.322 23.388.900 23.802.163 23.494.456

    Outras Dívidas 177.960 13.237 13.291 7.968

DEDUÇÕES (II) 35.661.996 44.853.491 45.810.675 32.121.877

    Disponibilidade de Caixa 16.174.557 28.011.318 28.856.239 15.244.905

        Disponibilidade de Caixa Bruta 28.997.038 31.413.055 30.778.775 26.607.249

       (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 12.822.482 3.401.736 1.922.536 11.362.344

    Demais Haveres Financeiros 19.487.439 16.842.173 16.954.436 16.876.972

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 259.106.334 253.779.706 261.775.365 279.672.335

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 151.562.454 155.828.872 156.829.792 159.210.706

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 1,9449 1,9164 1,9613 1,9584

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 1,7096 1,6286 1,6692 1,7566

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200% 303.124.909 311.657.744 313.659.584 318.421.412

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180% 272.812.418 280.491.970 282.293.625 286.579.271

SALDO  DO 2018 2018 2018

O UTRO S VALO RES NÃO  INTEGRANTES DA DC
EXERCÍCIO  

ANTERIO R

Até o 1º 

Q uadrimestre

Até o 2º 

Q uadrimestre

Até o 3° 

Q uadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 229.376 208.342 184.064 188.074

PASSIVO ATUARIAL 732.293.916 732.293.400 732.293.400 839.031.890

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0 0 0 0

DEPÓSITOS 12.989.011 13.156.077 13.797.866 13.193.795

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.137.569 1.558.828 1.116.765 3.006.255

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0 0 0 0

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 3.905.982 3.905.982 3.725.001 924.756

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 5.622.449 5.374.687 5.447.925 6.605.711

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 09/Abr/2019 08h00 Republicação após ajustes para elaboração do Balanço Geral do Estado 2018.

Notas: 

1) O valor do Parcelamento de Dívidas refere-se ao saldo dos parcelamentos de débitos tributários e previdenciários junto à Receita Federal do Brasil.

2) Em Demais Haveres Financeiros são considerados os valores contabilizados de Débitos Inscritos e Não Inscritos do Programa Especial de Parcelamento (PEP), bem como do 

Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) e do Programa de Parcelamento de Débitos (PPD).

3) Passivo Atuarial de acordo com o Balanço Geral do Estado de São Paulo.

4) Saldo da Dívida Contratual de PPP em "Outro valores Não integrantes da DC" após reclassificação dos valores das PPPs "Sistema Integrado Metropolitano Baixada Santista" e 

"Tamoios" para atos potenciais passivos.

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 3º QUADRIMESTRE: SETEMBRO - DEZEMBRO
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9.3.3   Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 

 

 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$  Milhares

SALDO  DO SALDO  DO  EXERCÍCIO  DE 2018

EXERCÍCIO  ANTERIO R Até o 1º Q uadrimestre Até o 2º Q uadrimestre Até o 3º Q uadrimestre

AO S ESTADO S (I)

   Em Operações de Crédito Externas

   Em Operações de Crédito Internas

AO S MUNICÍPIO S (II)

   Em Operações de Crédito Externas 

   Em Operações de Crédito Internas

ÀS ENTIDADES CO NTRO LADAS (III) 4.121.007 4.290.063 5.393.696 4.981.120

   Em Operações de Crédito Externas 3.738.320 3.956.283 5.080.552 4.768.884

   Em Operações de Crédito Internas 382.687 333.779 313.145 212.236

PO R MEIO  DE FUNDO S E PRO GRAMAS (IV)

TO TAL GARANTIAS CO NCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 4.121.007                             4.290.063 5.393.696 4.981.120

RECEITA CO RRENTE LÍQ UIDA - RCL (VI) 151.562.454 155.828.872 156.829.792 159.210.706

% do TO TAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 2,72% 2,75% 3,44 3,13

LIMITE DEFINIDO  PO R RESO LUÇÃO  DO  SENADO  FEDERAL - 32% 48.499.985                           49.865.239 50.185.533 50.947.426

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% 43.649.987                           44.878.715 45.166.980 45.852.683

CO NTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO  DO SALDO  DO  EXERCÍCIO  DE 2018

EXERCÍCIO  ANTERIO R Até o 1º Q uadrimestre Até o 2º Q uadrimestre Até o 3º Q uadrimestre

DO S ESTADO S (VII)

    Em Garantia às operações de Crédito Externas

    Em Garantia às operações de Crédito Internas

DO S MUNICÍPIO S (VIII)

    Em Garantia às operações de Crédito Externas

    Em Garantia às operações de Crédito Internas

DAS ENTIDADES CO NTRO LADAS (IX)

    Em Garantia às operações de Crédito Externas

    Em Garantia às operações de Crédito Internas

EM GARANTIAS PO R MEIO  DE FUNDO S E PRO GRAMAS (X)

TO TAL CO NTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)

MEDIDAS CO RRETIVAS:

FO NTE: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 23/janeiro/2019 - 15h.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GARANTIAS CO NCEDIDAS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 3º QUADRIMESTRE: SETEMBRO-DEZEMBRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMO NSTRATIVO  DAS GARANTIAS E CO NTRAGARANTIAS DE VALO RES
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9.3.4   Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito 

 

 

 

 

 

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ Milhares

SUJEITAS AO  LIMITE PARA FINS DE CO NTRATAÇÃO  (I) 1.093.386 2.898.267

    Mobiliária 0 0

        Interna 0 0

        Externa 0 0

    Contratual 1.093.386 2.898.267

         Interna 41.095 616.640

Santander - Metrô - Implantação da Linha 15 Parata - Monotrilho 0 250.000

BNDES - CPTM - Modernização das Estações da Linha 8 (Diamante) e Implantação da Linha 13 (Jade) 10.000 105.000

BNDES - SLT - Projeto Contorno Norte/Sul do Complexo Viário Nova Tamoios - Caraguatatuba/ S. Sebastião 0 90.000

CEF - Metrô - Construção da Linha 17 (Ouro) - Congonhas à Rede Metroviária 22.712 77.412

BNDES - SS - Construção de 3 Comlpexos Hospitalares - S. Paulo, S. José dos Campos e Sorocaba 0 57.489

BNDES - GESP - Unidades Prisionais 0 13.700

BNDES - Metrô - Exp. da Linha 5 (Lilás) - trecho Lgo Treze/Chácara Klabin - e Implant. Linha 6 (Laranja) - Trecho Brasilândia/S. Joaquim 5.301 13.301

CEF - EMTU - Corredor Itapevi-São Paulo - Trecho Jandira/Vila Iara (Osasco) 3.082 6.636

BNDES - SLT - Programa de Modernização de Hidrovias (T ietê-Paraná) 0 3.102

Antecipação de Receita 0 0

                Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0 0

                Demais Antecipações de Receita 0 0

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0 0

Outras Operações de Crédito 0 0

         Externa 1.052.291 2.281.627

BID - STM - Expansão da Linha 5 (Lilás) do Metrô - Trecho Largo Treze à Chácara Klabin 648.589 838.475

BID - SES - Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde 96.195 277.128

BID - DERSA - Projeto Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte 0 257.164

BIRD - STM - Expansão da Linha 5 (Lilás) do Metrô - Trecho Largo Treze à Chácara Klabin 62.866 178.566

BID - DER - Programa de Investimento Rodoviário no Estado de São Paulo 52.640 150.283

BID - SSRH - Programa Várzea do Rio T ietê 56.106 107.194

BID - SHAB - Prog. Recup. Socioambiental da Serra do Mar e Sist. de Mosaicos da Mata Atlântica (CDHU) 41.668 95.621

BID - SLT - Programa de Investimento Rodoviário no Estado de São Paulo 53.750 95.543

AFD - CPTM - Projeto Trem Guarulhos - Implatanção da linha 13 (Jade) 0 89.380

BIRD - SLT  - Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente 159 60.309

BIRD - STM - Linha 4 (Amarela) - Fase II 0 54.293

BIRD - SAA - Prog. Estadual de Dsenvolvimento Rural Sustentável Microbacias II 17.447 48.234

CAF - SSRH - Programa Macrodrenagem Rio Baquirivu-Guaçu 16.331 16.331

JBIC/SMBC - STM - Financiamento parcial - Linha 4 Amarela - Fase II - Morumbi/Luz 0 6.567

BID - STM/Metrô/CPTM - Projeto Sul: Ligação Capão Redondo/Lgo 13 da Linha 5 (Lilás) e Dinamização da Linha 9 (Esmeralda) 6.053 6.053

BIRD - SLT - Programa de Recuperação de Estradas Vicinais do Estado de São Paulo 486 486

NÃO  SUJEITAS AO  LIMITE PARA FINS DE CO NTRATAÇÃO  (II) 0 0

    Parcelamentos de Dívidas 0 0

        De Tributos 0 0

        De Contribuições Sociais 0 0

            Previdenciárias 0 0

            Demais Contribuições Sociais 0 0

        Do FGTS 0 0

    Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0 0

    Programa de Iluminação Pública – RELUZ 0 0

    Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite 0 0

% SOBRE

A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL  (segundo §6º do art. 7º da Res. Senado Federal nº 43 de 2001) 159.210.706 -

OPERAÇÕES VEDADAS  (III) 0,00 0,00%

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) 2.898.267 1,82%

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 

(inciso I do art. 7º da Res. Senado Federal nº 43 de 2001)
25.473.713 16,00%

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 22.926.342 14,40%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 

ORÇAMENTÁRIA (Art. 10 da Res. do Senado Federal nº 43 de 2001)
11.144.749 7,00%

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 2.898.267 1,82%

FONTE: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 01/03/2019 16:00h   -   Republicação após ajustes para elaboração do Balanço Geral do Estado 2018.

APURAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DO S LIMITES VALOR

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 3º QUADRIMESTRE: SETEMBRO-DEZEMBRO

O PERAÇÕ ES DE CRÉDITO

VALO R REALIZADO

No 

Q uadrimestre             

de Referência

Até o 

Q uadrimestre           

de Referência                   

(a)
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9.3.5   Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 

 

 

 

Milhares

De Exercícios 

Anteriores
Do Exercício

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(g) = (a – (b + c + d + 

e) - f)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 11.358.056 71.325 4.881.797 55.794 207.737 0 6.141.403 1.084.595 0

Receitas de Impostos e de Tranferência de Impostos - Educação 650.628 438 111.997 21.705 3.477 0 513.012 104.003 0

Tranferèncias do FUNDEB 60% 2.621.183 0 941.741 0 44.667 0 1.634.774 42.218 0

Outros Recursos Destinados à Educação 11.767 0 0 0 0 0 11.767 24 0

Receitas de Impostos e de Tranferência de Impostos - Saúde 1.655.165 36.854 939.163 16.623 76.691 0 585.834 585.834 0

Outros Recursos Destinados à Saúde 105.606 2.530 12.884 117 450 0 89.625 12.992 0

Recursos Destinados à Assistência Social 63.180 0 5.388 0 94 0 57.698 0 0

Recursos destinados ao RPPS-Plano Previdênciário 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos destinados ao RPPS-Plano Financeiro 220.244 250 2.385.880 690 7.094 0 -2.173.669 11.276 0

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e a 

Saúde)

1.982.033 28.867 116.300 4.223 2.752 0 1.829.891 184.886 0

Recursos de Alienação de Bens/Ativos 1.175.174 0 10.381 0 112 0 1.164.681 4.610 0

Outras Destinações Vinculadas de Recursos 2.873.077 2.386 358.064 12.437 72.400 0 2.427.790 138.753 0

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 16.198.053 519.549 5.187.104 251.354 4.747.819 0 5.492.227 1.157.231 0

Recursos Ordinários 16.198.053 519.549 5.187.104 251.354 4.747.819 0 5.492.227 1.157.231 0

Outros Recursos não Vinculados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (III) = (I + II) 27.556.109 590.874 10.068.901 307.148 4.955.556 0 11.633.630 2.241.826 0

FONTE:  SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 25/ABRIL/2019

1. EXCLUÍDAS EMPRESAS NÃO DEPENDENTES

DISPONIBILIDADE 

DE CAIXA 

LÍQUIDA (ANTES 

DA INSCRIÇÃO EM 

RESTOS A PAGAR 

NÃO 

PROCESSADOS DO 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

PODER EXECUTIVO

Nota:

 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDAD

E DE CAIXA 

BRUTA 

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

RESTOS A PAGAR 

EMPENHADOS E 

NÃO LIQUIDADOS 

DO EXERCÍCIO

EMPENHADOS 

NÃO 

LIQUIDADOS 

CANCELADOS 

(NÃO 

INSCRITOS POR 

INSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar 

Empenhados e Não 

Liquidados de 

Exercícios Anteriores

Demais Obrigaçãoes 

Fianceiras

INSUFICIÊNCI

A FINANCEIRA 

VERIFICADA 

NO 

CONSORCIO 

PÚBLICO
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9.3.6   Anexo 6 -   Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 

 

 

 

  

 LRF, art. 48 - Anexo 6 Em Milhares

RECEITA CO RRENTE LÍQ UIDA

Receita Corrente líquida

Receita Corrente líquida Ajustada

DESPESA CO M PESSO AL VALO R % SO BRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal - DTP 67.066.857                                           42,14%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 77.986.121                                           49,00%

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 74.086.815                                           46,55%

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 70.187.509                                           44,10%

DÍVIDA CO NSO LIDADA VALO R % SO BRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 279.672.335 175,66%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 318.421.412 200,00%

GARANTIAS DE VALO RES VALO R % SO BRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 4.981.120 3,13%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 50.947.426 32%

O PERAÇÕ ES DE CRÉDITO VALO R % SO BRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 2.898.267 1,82%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 25.473.713 16,00%

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0 0,00%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 11.144.749 7,00%

Valor Total 2.898.267 1,82%

Valor Total 2.241.826                                             11.633.630

Fonte: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 25/Abr/2019 10h Republicação após ajustes para elaboração do Balanço Geral do Estado 2018.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMO NSTRATIVO  SIMPLIFICADO  DO  RELATÓ RIO  DE GESTÃO  FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 3º QUADRIMESTRE: SETEMBRO - DEZEMBRO

VALO R ATÉ O  Q UADRIMESTRE

159.210.706                                                                                                                          

159.155.348                                                                                                                          

RESTO S A PAGAR

INSCRIÇÃO  EM RESTO S A PAGAR 

NÃO  PRO CESSADO S DO  

EXERCÍCIO

DISPO NIBILIDADE DE CAIXA LÍQ UIDA 

(ANTES DA INSCRIÇÃO  EM RESTO S A 

PAGAR NÃO  PRO CESSADO S DO  

EXERCÍCIO )
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 

 

Situação Econômico-Financeira do Governo do Estado de São Paulo em 2018 

 

Este documento apresenta os principais resultados da gestão orçamentária e financeira do Governo 
do Estado de São Paulo realizada ao longo do ano de 2018, adicionalmente relata as principais 
atividades levadas adiante pelos diversos órgãos governamentais no âmbito dos programas e ações 
previstas na legislação em vigor. 

O ano de 2018, em função do processo eleitoral, teve como evento central a mudança na direção e 
composição do Governo Federal e dos Estados. Isto representou mais um desafio para os 
administradores em geral, devido à necessidade de conciliar a execução orçamentário-financeira aos 
limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal em um quadro macroeconômico marcado 
por baixo crescimento econômico e os esforços de adaptação à nova política fiscal, caraterizada por 
forte controle sobre a despesa e diminuição do crédito fornecido pelas instituições financeiras do 
setor público. Sob este pano de fundo, em que se acentuaram os sinais de fragilidade das finanças 
em diversos governos regionais, o Governo do Estado de São Paulo conseguiu encerrar o exercício 
orçamentário com resultados financeiros positivos, e dentro das metas estabelecidas pela Lei 
Orçamentária Anual de 2018 e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O desempenho da economia no exercício de 2018 ficou aquém das expectativas. Segundo 
estimativas oficiais, a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, para este ano foi 1,1%, 
totalizando valor de R$ 6,8 trilhões em 2018, equivalente em termos reais ao PIB do ano de 2012

1
. 

Este fato deve levar à revisão das metas macroeconômicas para os próximos exercícios, porque 
implica que um dos fatores-chave para a recuperação do nível de atividade, o resultado primário do 
setor público, não poderá contribuir na reversão do cenário em vigor dentro prazo previsto em função 
da baixa taxa de crescimento econômico registrada e a prevista para 2019

2
.  

O baixo dinamismo da economia não apenas prejudicou a gestão orçamentário-financeira das 
autoridades federais, mas principalmente a das administrações estaduais, não obstante os esforços 
de contenção de despesa registrados ao longo do ano de 2017 e continuados em 2018. Neste 
cenário, a despesa de pessoal tem se constituído em um dos fatores determinantes da deterioração 
do quadro fiscal subnacional, como apontado pelo Tesouro Nacional em publicações diversas, e tem 
propiciado que alguns Estados ultrapassem os limites determinados pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal para esta rubrica

3
. 

A delicada situação em que se encontram os governos subnacionais acabou afetando o processo de 
construção de um consenso em torno das reformas, especialmente da reforma previdenciária, como 
almejado pelo Governo Federal, já que os Estados, não apenas estão com dificuldade de atender os 
limites da despesa com pessoal, como também enfrentam obstáculos para cumprir os acordos de 

                                                           
1 Conforme dados do IBGE,  https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23886-pib-
cresce-1-1-em-2018-e-fecha-ano-em-r-6-8-trilhoes. 
2 Segundo o Grupo de Conjuntura do Ipea, mantida a estratégia da nova equipe econômica - de uma redução gradual do déficit primário, 
sob o égide da Emenda do Teto de Gastos, seria possível reduzir o déficit em 2 pontos percentuais do PIB em quatro anos, a partir de 2019, 
desde que as reformas anunciadas sejam aprovadas e se observe uma recuperação cíclica do nível de atividade. Cf. 
http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/sumario-executivo/ Visão Geral de Conjuntura p. 1; acesso em 
28/01/2019. Estimativas do Instituto Fiscal Independente, IFI,  de fevereiro de 2017 projetavam a estabilização da trajetória crescente da 
dívida pública em 2021, desde que nesse exercício fosse alcançado um superávit primário de 2%, do PIB. Cf. 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529484/RAF_fev17_completo.pdf?sequence=1. Recentemente, coincidindo com as 
estimativas do Relatório Focus, também o FMI revisou para baixo a taxa de crescimento esperada para o PIB de 2019, de 2,5% para 2,1%. 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fmi-reduz-projecao-de-crescimento-do-pib-brasileiro-para-2-1-em-2019,70002784723. 
3 Uma ilustração das dificuldades enfrentadas pelos governos estaduais, ao longo do ano, o constitui a falta de recursos para o pagamento 
do 13º salário https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/tres-estados-atrasam-13o-de-1-milhao-de-servidores.shtml e o fato dos 
gastos com inativos terem superados os gastos com servidores ativos. Veja-se, por exemplo,  
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/11/13/tesouro-alerta-para-risco-de-estados-quebrarem-com-alta-de-
gastos-de-pessoal.htm. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23886-pib-cresce-1-1-em-2018-e-fecha-ano-em-r-6-8-trilhoes
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23886-pib-cresce-1-1-em-2018-e-fecha-ano-em-r-6-8-trilhoes
http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/sumario-executivo/
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529484/RAF_fev17_completo.pdf?sequence=1
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fmi-reduz-projecao-de-crescimento-do-pib-brasileiro-para-2-1-em-2019,70002784723
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/tres-estados-atrasam-13o-de-1-milhao-de-servidores.shtml
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/11/13/tesouro-alerta-para-risco-de-estados-quebrarem-com-alta-de-gastos-de-pessoal.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/11/13/tesouro-alerta-para-risco-de-estados-quebrarem-com-alta-de-gastos-de-pessoal.htm
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limitação de gastos assumidos quando do refinanciamento da dívida em 2016
4
. Esta tensão nos 

aspectos fiscais das relações federativas marcou o exercício fiscal de 2018 e é bastante provável que 
sua influencia se estenda ao longo do ano de 2019

5
.  

 

Resultados macroeconômicos do Governo Federal 

Os resultados fiscais do Governo Federal, quando avaliados sob o panorama acima descrito, podem 
ser vistos como positivos, embora ainda frágeis. Uma vez que, segundo dados da Secretaria do 
Tesouro Nacional, o déficit primário do Governo Central em 2018 foi de R$ 116,2 bilhões, portanto 
inferior à meta estabelecida para este ano que foi de R$ 159 bilhões. O déficit primário do Setor 
Público Consolidado, SPC, esteve na mesma linha, atingiu 1,6% em proporção do PIB, resultando 
inferior ao de 2017, 1,7%, e também inferior à meta estabelecida para 2018, que era de 2,3% do PIB

6
. 

Isto, contudo, não evitou que ao final do exercício em foco a dívida líquida total do SPC e a dívida 
bruta do Governo Geral continuassem em patamar elevado, 53,8% e 76,7% em proporção do PIB, 
respectivamente; percentuais superiores aos do ano de 2017. O crescimento da dívida é afetado pelo 
significativo volume de recursos destinados ao pagamento de juros, que no ano alcançou valor de 
5,5% do PIB. Recursos que, mesmo em um contexto de diminuição da taxa básica, o governo é 
obrigado a procurar através de novo endividamento por causa do resultado primário negativo. 

A postura fiscal restritiva seguida pelo Governo Federal lhe permitiu reduzir a taxa de expansão das 
despesas de pessoal e encargos e os benefícios previdenciários de uma média de 4,2% e 4,3%, no 
período de 1997 a 2014, respectivamente, para uma taxa de 1,2% e 1,5%, em 2018. O exame das 
contas públicas aponta crescimento real tanto das receitas administradas pela Receita Federal do 
Brasil, RFB, quanto das não administradas, com leve superioridade das primeiras, 4,6% contra 4,3%

7
. 

Porém, como salientado pelos autores do documento de referência, nestes resultados deve-se 
destacar a forte influência de fatores não recorrentes no comportamento da receita governamental, o 
que constitui um traço em comum entre o desempenho fiscal do Governo Federal e o do Estado de 
São Paulo. No caso do primeiro, pode-se mencionar, entre estes fatos não recorrentes, os R$ 130 
bilhões devolvidos ao Tesouro pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
BNDES, e, no caso do Estado de São Paulo, as receitas decorrentes da extinção do IPESP e da 
privatização da Companhia Energética de São Paulo, CESP, assuntos que serão examinados com 
maior detalhe mais adiante nesta introdução. 

Nas linhas seguintes é apresentado um resumo dos principais fatos distintivos da gestão 
orçamentário-financeira do Governo do Estado de São Paulo ao longo do exercício de 2018. 
 

1. RECEITAS 

Em 2018 o Governo do Estado de São Paulo conseguiu resultados fiscais positivos e dentro do 
previsto. Embora a Receita Total tenha atingido valor inferior ao estabelecido na Lei Orçamentária 
Anual (LOA)

8
, as Receitas Correntes e Tributárias superaram os valores previstos no orçamento

9
. 

Desta forma, em consonância com a trajetória dos últimos anos, neste exercício foi alcançado 
resultado primário superavitário. Adicionalmente, como ilustrado na tabela a seguir, em 2018, por 
segundo ano consecutivo, o Governo do Estado de São Paulo obteve um resultado orçamentário 
superavitário. É importante ressaltar que este resultado foi influenciado, também, pela mudança na 

                                                           
4 As despesas em que o Tesouro Nacional teve de incorrer para dar cobertura aos atrasos dos governos subnacionais é um exemplo deste 
cenário, conforme relatado na seguinte reportagem:  https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2019/02/uniao-pagou-r-565-
milhoes-em-dividas-atrasadas-de-estados-em-janeiro-1014168375.html. Uma breve descrição dos problemas associados ao não 
cumprimento do limite de gastos, em Estados tão diversos como Acre, Ceará, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, pode ser consultada em:  https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estados-correm-risco-de-perder-ajuda-da-
uniao,70002602545. Acesso em 13/11/2018. 
5 Como sinalizado pelo fato de que até o mês de janeiro sete Estados já decretaram estado de calamidade financeira.  
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-01/sete-governadores-ja-decretaram-estado-de-calamidade-financeira. 
6 Cf http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/financas-publicas/ de 19/02/2019. 
7 As informações sobre o desempenho fiscal do Governo Federal citadas nesta seção encontram-se na Carta de Conjuntura do IPEA, de 
número 42, do 1º trimestre de 2019. Cf.    
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/190219_cc42_politica_fiscal.pdf; acesso em 20/02/2019.   
8 Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018: Lei Estadual nº 16.646, de 11/01/2018. 
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/lei-16646-11.01.2018.pdf 
9 A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018, orçou a Receita Total em R$ 216,9 bilhões, a Receita Corrente em R$ 187,1 bilhões e a Receita 
tributária em R$ 157,7 bilhões. 

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2019/02/uniao-pagou-r-565-milhoes-em-dividas-atrasadas-de-estados-em-janeiro-1014168375.html
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2019/02/uniao-pagou-r-565-milhoes-em-dividas-atrasadas-de-estados-em-janeiro-1014168375.html
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estados-correm-risco-de-perder-ajuda-da-uniao,70002602545
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estados-correm-risco-de-perder-ajuda-da-uniao,70002602545
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-01/sete-governadores-ja-decretaram-estado-de-calamidade-financeira
http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/financas-publicas/
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/190219_cc42_politica_fiscal.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/lei-16646-11.01.2018.pdf
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forma de tratamento das receitas, que a partir deste exercício, passaram a não ser mais objeto de 
diferimento, sendo apropriadas dentro do período corrente.   
 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (2017-2018) 

 

A Receita e a Despesa Total se elevaram em percentuais semelhantes em termos nominais, 4,1% e 
4,0%, respectivamente. Os quais representaram mudanças pouco significativas em termos reais, 
0,4% em cada caso. Em termos agregados, além do bom comportamento da arrecadação, merecem 
destaque o aumento da participação da Receita de Contribuições e a diminuição na participação da 
Receita de Capital. A primeira passou de um percentual de 2,9% e 2,8% sobre a receita total, em 
2016 e 2017, para 3,5% em 2018. A segunda caiu de percentuais de 3,8% e 3,6%, para 2,7%.  Estas 
mudanças, em ambos os casos, como será examinado mais adiante, foram determinadas por 
eventos conjunturais

10
. 

RECEITAS CORRENTES  

Neste ano a Receita Corrente teve um desempenho positivo, como mostrado na tabela abaixo, tendo 
experimentado crescimento real de 1,4%.  

A Receita Corrente continua como o principal componente da Receita Total. Representou ao redor de 
96,5%, em 2017, e 97,2%, em 2018, tendo por sua vez como elemento preponderante a Receita 
Tributária, que perfaz 77,2% da Receita Corrente.  
 

RECEITAS CORRENTES 

 

                                                           
10 Os percentuais do ano de 2016 foram calculados com base nos dados do SIAFEM. 

R$ milhões

Nominal Real

Receitas Totais (A) 204.851,4 213.157,6 8.306,2 4,1% 0,4%

  Receitas Correntes 197.405,2 207.405,9 10.000,7 5,1% 1,4%

  Receitas de Capital 7.446,2 5.751,7 -1.694,5 -22,8% -25,5%

Despesas Totais (B) 204.011,1 212.253,1 8.242,0 4,0% 0,4%

  Despesas Correntes 186.061,4 194.503,9 8.442,4 4,5% 0,8%

  Despesas de Capital 17.949,7 17.749,2 -200,5 -1,1% -4,6%

Resultado Orçamentário (Jan-Dez) 840,3 904,5 64,3 7,6% 3,8%

Variação

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária e SIAFEM/SP

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relatório-Resumido-da-Execução-Orçamentária.aspx

2018

Nota: 1) Superávit Orçamentário = Receitas Totais - Despesas Totais

          2) Exclui receitas e despesas intra-orçamentárias

Diferença
2018 (-) 2017

2017

R$ milhões

Nominal Real

Receitas Correntes 197.405,2 207.405,9 10.000,7 5,1% 1,4%

  Receitas Tributárias 150.277,3 160.083,4 9.806,1 6,5% 2,8%

    ICMS 126.783,0 135.498,8 8.715,8 6,9% 3,1%

    IPVA 14.499,9 15.286,5 786,5 5,4% 1,7%

    ITCMD 2.719,6 2.611,9 -107,6 -4,0% -7,4%

    Outras Receitas Tributárias 6.274,8 6.686,2 411,4 6,6% 2,8%

  Receita de Contribuições 5.784,3 7.455,0 1.670,7 28,9% 24,3%

  Receita Patrimonial 8.252,0 5.799,2 -2.452,8 -29,7% -32,2%

  Transferências Correntes 19.622,5 21.841,0 2.218,5 11,3% 7,4%

  Demais Receitas Correntes 13.469,0 12.227,3 -1.241,8 -9,2% -12,4%

Diferença
2018 (-) 2017

Variação

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relatório-Resumido-da-Execução-Orçamentária.aspx

2017 2018
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 Receita Tributária  

A Receita Tributária teve uma trajetória positiva em 2018 comparativamente a 2017, tendo alcançado 
um aumento de 6,5%, em termos nominais, e de 2,8%, em termos reais, conforme mostrado na 
tabela acima. Este desempenho, porém, foi caracterizado por dois períodos bastante diferenciados. O 
primeiro, correspondente ao período janeiro-junho, durante o qual foram registradas taxas positivas e 
crescentes de variação na Receita Tributária e, o segundo, correspondente ao período julho-
dezembro, durante o qual houve uma inflexão nesta trajetória

11
. A evolução da Receita Tributária 

reflete principalmente o comportamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), cuja evolução é fortemente condicionada pela dinâmica da economia paulista

12
.  

O ICMS constitui a principal fonte de Receita do Estado, sendo responsável por 84,6% da Receita 
Tributária e 63,6% da Receita Total. Ao longo do ano de 2018, este tributo teve um desempenho 
razoável, levando-se em conta o cenário dominante na economia nacional e paulista. Experimentou 
expansão nominal de 6,9% e de 3,1% em termos reais, superando o crescimento da Receita 
Tributária e da Receita Corrente, que registraram taxas de crescimento real de 2,8% e 1,4%, 
respectivamente. 

 

ARRECADAÇÃO DO ICMS EM SETORES SELECIONADOS 

 

 

 

                                                           
11 Segundo estatísticas da Coordenadoria de Arrecadação Tributária (CAT), durante o período janeiro-março de 2018 a Receita Tributária 
apresentou taxa de crescimento real de 2,5%, na comparação com igual período do ano anterior. A taxa para o período janeiro-março foi 
de 6,15%; a do período janeiro-setembro foi de 2,0% e por último a do período janeiro – dezembro foi de 2,0%. Em todos os casos a 
comparação é com igual período do ano anterior. Estas taxas reais foram estimadas pela CAT com base em moeda constante do trimestre 
observado. Cf. Relatório da Receita Tributária do Estado de São Paulo de 2018 a janeiro de 2019, disponíveis no portal da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. 
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relat%C3%B3rios-da-Receita-Tribut%C3%A1ria.aspx  
12 A evolução trimestral do ICMS foi a seguinte: no período janeiro-março cresceu a uma taxa de 3,7%; no período janeiro-junho a taxa foi 
de 7,3%; no período janeiro-setembro 3,0% e no período janeiro-dezembro 2,9%. Em todos os casos trata-se da comparação com igual 
período do ano anterior. Dados extraídos dos Relatórios de Arrecadação.  A correlação com o nível de atividade fica claramente ilustrada 
quando se observa a taxa de crescimento trimestral anualizada do PIB paulista estimada para os períodos acima indicados: Estas foram de 
2,3%, 2,3%, 1,9% e 1,6% . Cf. http://www.seade.gov.br/produtos/midia/2019/02/PIB_Trim_4_2018_ok.pdf.  

R$ milhões

Nominal Real

Agricultura, pecuária e outros produtos animais 272,9 448,7 175,8 64,4% 58,6%

Indústria 41.256,4 45.130,9 3.874,5 9,4% 5,5%

    Minerais não metálicos 1.584,3 1.628,8 44,5 2,8% -0,8%

    Metalúrgica 2.970,4 3.117,5 147,2 5,0% 1,2%

    Máq., equip.e instalações 2.396,9 2.907,4 510,5 21,3% 17,0%

    Mat. Elétrico e de Comunicações 3.346,8 3.471,7 124,9 3,7% 0,1%

    Material de transporte 5.078,0 5.985,1 907,2 17,9% 13,7%

    Papel e celulose 1.792,1 1.789,8 -2,2 -0,1% -3,7%

    Produtos químicos 6.765,2 7.718,2 953,0 14,1% 10,1%

    Produtos farmacêuticos 2.949,9 3.150,3 200,4 6,8% 3,0%

    Produtos de plástico 2.043,5 2.214,0 170,4 8,3% 4,5%

    Produtos alimentícios 4.368,7 4.938,6 569,8 13,0% 9,0%

    Bebidas 3.724,9 3.861,7 136,8 3,7% 0,0%

    Outros 4.235,8 4.347,7 111,9 2,6% -1,0%

Preços Administrados 36.777,5 36.317,7 -459,8 -1,3% -4,7%

Comércio e Serviços 44.547,3 48.933,4 4.386,1 9,8% 6,0%

Fonte: Relatório da Arrecadação Tributária de fevereiro de 2019 – Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relat%C3%B3rios-da-Receita-Tribut%C3%A1ria.aspx

Diferença
2018 (-) 2017

Variação
2017 2018

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relat%C3%B3rios-da-Receita-Tribut%C3%A1ria.aspx
http://www.seade.gov.br/produtos/midia/2019/02/PIB_Trim_4_2018_ok.pdf
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Ao longo das últimas décadas, o Estado de São Paulo perdeu espaço em termos de sua contribuição 
à geração do Produto Interno Bruto do país, passando de 37,3%, em 1995, para 33,1%, em 2010. Em 
2016 este percentual estava em 32,5%, segundo os dados mais recentes do IBGE

13
. Este processo 

ocorreu de forma paralela à mudança na composição do PIB em termos nacionais, evidenciada na 
diminuição da participação relativa da indústria no processo de geração, processo que é 
particularmente importante no Estado de São Paulo

14
.  

A mudança na composição da Receita Tributária do Estado e da arrecadação setorial do ICMS é 
fenômeno associado ao aumento da presença do setor de serviços na economia nacional e paulista, 
em particular. Ao longo do período 1995 – 2015, o ICMS viu cair sua participação na Receita 
Tributária de 91,2% para 84,9%, conforme dados da Coordenadoria de Arrecadação Tributária (CAT). 
As estatísticas mais recentes desta fonte indicam que esta tendência se interrompeu

15
, tendo a 

participação do ICMS na Receita Tributária do Estado, nos exercícios de 2016 a 2018, permanecido 
em torno de 84,1%.  Também neste período, o IPVA se consolidou como a segunda fonte de Receita 
Tributária do Estado, tendo passado de 6,1%, em 1995, para 10,3% da Receita Tributária total, em 
2018. 

Como mostra a figura a seguir, no último exercício, a receita de ICMS oriunda do setor de serviços 
continuou a crescer, sendo atualmente responsável por 38,0% da arrecadação total do tributo, 
seguido pelas atividades industriais, que se recuperaram no último ano e hoje respondem por 33,9%. 

 

 

ICMS POR SETOR 

 
 

 

 

 

                                                           
13 Para o período 1995 – 2010 consultar IBGE, Sistema de Contas Nacionais,  Contas Regionais do Brasil  Tabela 2: Participação das Grandes 
Regiões e Unidades da Federação no Produto Interno Bruto 1995 – 2010. A estatística de ano de 2016 foi extraída do Sistema de Contas 
Regionais https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9054-contas-regionais-do-
brasil.html?=&t=resultados Tabela referida ao período 2013 – 2016.  
14 Entre 2002 e 2016, a participação das atividades industriais no PIB brasileiro caiu de 26,4% para 21,2%, enquanto as atividades de 
serviços passaram de 67,2% para 73,1%. Cf. dados do IBGE reproduzidos pela Fundação Seade  https://www.seade.gov.br/produtos/pib-
anual/.   
15https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Relatorios-da-Receita-
Tributaria/2019/fevereiro/INTERNET_fevereiro19.pdf  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9054-contas-regionais-do-brasil.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9054-contas-regionais-do-brasil.html?=&t=resultados
https://www.seade.gov.br/produtos/pib-anual/
https://www.seade.gov.br/produtos/pib-anual/
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Relatorios-da-Receita-Tributaria/2019/fevereiro/INTERNET_fevereiro19.pdf
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Relatorios-da-Receita-Tributaria/2019/fevereiro/INTERNET_fevereiro19.pdf
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A economia paulista registrou em 2018 taxa de expansão superior à da economia nacional, conforme 
apurado pelo IBGE e a Fundação Seade. O nível de atividade do Estado cresceu neste ano a uma 
taxa de 1,6% contra 1,1% do PIB nacional

16
. Durante o primeiro semestre do ano a taxa de expansão 

paulista foi de 2,3%. Este desempenho criou expectativas de um crescimento anual da ordem de 
2,4%, conforme estimativas do Seade publicadas no boletim de conjuntura do terceiro trimestre. 
Porém, a forte desaceleração ocorrida na segunda parte do ano foi determinante para o quadro que 
as estatísticas mostraram em setembro e dezembro. No terceiro trimestre a taxa caiu para 1,9% e 
finalizou o ano com o valor de 1,6%. 

O crescimento registrado foi liderado pelo setor de serviços que, no período em análise, apresentou 
uma variação positiva de 1,8%, e mais especificamente pelas atividades comerciais, cuja taxa de 
crescimento foi de 4,0%. A indústria de transformação também contribuiu favoravelmente no 
resultado geral, devido à expansão de 1,2% observada nas atividades deste setor

17
. 

O Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), responsável por 9,5% da Receita 
Tributária do Estado, cresceu a uma taxa de 5,4%, em termos nominais, ao longo do ano de 2018, 
mas apenas 1,7%, em termos reais. Diferente do ocorrido com o ICMS, as taxas de crescimento 
deste tributo observadas nos últimos meses do ano foram superiores às da primeira parte do ano

18
. 

Outras Receitas Correntes 

As outras componentes da Receita Corrente, a Receita de Contribuições, a Receita Patrimonial e a 
Receita de Transferências Correntes, tiveram desempenho diferenciado. A Receita de Contribuições 
experimentou aumento real de 24,3%, favorecida, de um lado, pela extinção do IPESP e a 
consequente absorção dos recursos do fundo desta instituição pelo Tesouro do Estado (Secretaria da 
Fazenda)

19
, e, por outro lado, pelo crescimento das demais Receitas de Contribuições associadas à 

remuneração dos servidores.   

A Receita Patrimonial experimentou uma diminuição real de 32,2%, em relação a 2017, motivada por 
diversos fatores, entre os que se incluem: a retração de 78,1%, em termos reais, no volume de 
recebimentos de outorga, oriundos das concessões rodoviárias; a diminuição na receita de juros de 
capital próprio, originada na participação acionária do Estado na SABESP; e, por último, a 
significativa diminuição nos rendimentos de aplicações financeiras, que registraram uma queda de 
34,4%, relacionada com a necessidade de alocação de maiores recursos ao serviço da dívida, entre 
outros fatores. 

RECEITAS PATRIMONIAIS

 

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

                                                           
16   Cf.  http://www.seade.gov.br/economia-paulista-cresceu-16-em-2018/.   
 Para as projeções a fonte é      http://www.seade.gov.br/projecao-do-pib-de-sao-paulo-e-de-crescimento/.  O Boletim pode ser consultado 
em  https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Boletim-Conjuntura-Econ%C3%B4mica-Paulista.aspx.  
Para as estatísticas do PIB do Brasil ver https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/23886-pib-cresce-1-1-em-2018-e-fecha-ano-em-r-6-8-trilhoes  acesso em 06/03/2019.  
17Cf. Dados da Fundação Seade http://www.seade.gov.br/produtos/pib-trimestral  
18 As taxas de variação real comparadas dos subperíodos jan-jul, jan-ago, jan-set, jan-out e jan-nov, foram de 3,8%; 4,4%; 4,5%; 5,0% e 
5,1%, respectivamente, em relação aos mesmos subperíodos do ano anterior. Cf. SEFAZ, Governo do Estado de São Paulo, Relatórios da 
Receita Tributária, vários números. 
19 Como estabelecido na Lei Nº 16.877 de 19 de Dezembro de 2018.    https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/lei-16877-
19.12.2018.html acesso em 20/02/2019.  Todavia, embora a sanção desta norma tenha representado neste exercício uma contribuição 
positiva na receita de contribuições, será necessária posterior avaliação do impacto líquido sobre as contas do tesouro, em função dos 
desembolsos vinculados ao pagamento das aposentadorias dos profissionais que, a partir de agora,  receberão diretamente do Estado. 

R$ milhões

Nominal Real

  Receita Patrimonial 8.252,0 5.799,2 -2.452,8 -29,7% -32,2%

  Concessão Rodovias - DER 1.889,6 429,0 -1.460,6 -77,3% -78,1%

  Outras Concessões Estado 122,5 769,2 646,7 528,0% 505,8%

  Juros de Capital - SABESP 413,9 353,8 -60,1 -14,5% -17,5%

  Dividendos CESP 57,0 4,5 -52,5 -92,1% -92,4%

  Aplicação Financeira - Rendimentos 2.352,0 1.599,7 -752,4 -32,0% -34,4%

  Demais 3.417,0 2.643,2 -773,9 -22,6% -25,4%

2017 2018 Diferença
2018 (-) 2017

Variação

http://www.seade.gov.br/economia-paulista-cresceu-16-em-2018/
http://www.seade.gov.br/projecao-do-pib-de-sao-paulo-e-de-crescimento/
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Boletim-Conjuntura-Econ%C3%B4mica-Paulista.aspx
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23886-pib-cresce-1-1-em-2018-e-fecha-ano-em-r-6-8-trilhoes
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23886-pib-cresce-1-1-em-2018-e-fecha-ano-em-r-6-8-trilhoes
http://www.seade.gov.br/produtos/pib-trimestral
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/lei-16877-19.12.2018.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/lei-16877-19.12.2018.html
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Em contrapartida, as Receitas de Transferências Correntes cresceram 7,4%, em termos reais, 
impulsionadas pelo ingresso de Royalties, decorrentes das atividades de gás e petróleo, e dos 
recursos oriundos do Imposto de Renda Pessoa Física (retido na fonte). A Receita de Royalties, 
proveniente da produção de petróleo e gás natural, cresceu 60% em 2018. Este aumento está 
diretamente relacionado à elevação da produção da Bacia de Santos, que em novembro de 2018 
atingiu 1,29 milhão de barris/dia, superando a bacia de Campos (RJ), cuja produção é 1,13 milhão de 
barris/dia

20
.  

Os valores correspondentes à receita oriunda das concessões rodoviárias estão distribuídos em duas 
contas, quais sejam, Concessão Rodovias – DER e Demais Receitas Correntes, fato explicado pela 
existência de dispositivo que permite a desvinculação de determinadas fontes de receita

21
. A respeito 

destes valores é necessária uma observação, a menor entrada de recursos de concessões - em 
função da natureza não recorrente dos recebimentos de repasse e outorga - tem duas importantes 
contrapartidas: a primeira, representada pelos projetos atrelados aos contratos de concessão, que ao 
longo dos 20 anos do programa já garantiram investimentos estimados em R$ 118 bilhões

22
 e, a 

segunda, representada pelos ganhos de receita derivados às prefeituras municipais, em 
consequência do ISS incidente sobre ao pedágio das rodovias estaduais concessionadas, e que 
contribuem a melhorar as finanças locais em diversas regiões do Estado

23
.   

As Demais Receitas Correntes apresentaram trajetória semelhante à receita patrimonial, devido à 
diminuição significativa observada no valor real de seus diversos componentes, agravando, assim, a 
restrição fiscal com que a administração estadual se deparou neste exercício

24
. 

 

RECEITAS DE CAPITAL  

As Receitas de Capital em 2018 continuaram afetadas pelo quadro macroeconômico geral. A 
persistência de resultados primários negativos em âmbito federal e as dificuldades dos governos 
subnacionais para cumprir com as metas dos programas de ajuste fiscal, anteriormente citadas, 
afetam a concretização das metas de investimento do médio e longo prazo estabelecidas nos planos 
plurianuais; determinando que mesmo nos casos em que existe evidência de capacidade de 
pagamento, algumas unidades da federação evitem a contratação de novas operações de crédito, por 
conta do contexto macroeconômico citado e, adicionalmente, as metas e limites relativos ao grau de 
endividamento associadas aos programas de apoio à reestruturação e ajuste fiscal (PAF)

25
. 

Desta forma, embora o Estado de São Paulo disponha de uma boa classificação de risco, tanto do 
ponto de vista das agências privadas quanto da Secretaria do Tesouro Nacional

26
, o que em tese lhe 

permitiria acessar novas contratações de operações de crédito, optou por respeitar não apenas as 
limitações financeiras já mencionadas, mas também as de ordem legal prevalecentes sobre as 
administrações em final de mandato, decorrentes da LRF.  

                                                           
20 https://monitordigital.com.br/royalties-do-petr-leo-engordam-receita-de-sp-em-r-5-bilh-es 
21 Trata-se da Emenda Constitucional nº 93, de 08/09/2016, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para prorrogar a 
desvinculação de receitas da União e estabelece a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc93.htm 
22 Um balanço dos resultados do programa de concessões rodoviárias paulistas pode ser encontrado em 
http://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/artesp-apresenta-experiencia-concessoes-rodoviarias-durante-forum-63658. 
23 Avaliações recentes sobre o impacto da receita advinda dos pedágios sobre as finanças dos municípios paulistas são relatadas em: 
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/arrecadacao-do-iss-sobre-o-pedagio-rende-mais-de-meio-bilhao-de-reais-para-
272-prefeitu/ e também em  
  http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/iss-sobre-pedagio-rende-mais-de-r-197-milhoes-para-a-regiao-de-ribeirao-
preto-em-2018/. 
24 Segundo dados SIAFEM, as Demais Receitas Correntes tiveram redução real de 12,4%, sendo os recursos associados às Multas, Juros de 
Mora, Dívida Ativa, Programas de Parcelamento (PEP/PPD) os mais importantes determinantes desta receita.  
25 Algumas observações críticas em relação à influência, nem sempre positiva, que o quadro fiscal do conjunto do setor público exerce 
sobre as finanças dos Estados podem ser encontradas em reportagens e estudos vários, desenvolvidos por consultorias independentes com 
base em dados do Tesouro Nacional, como por exemplo   https://economia.ig.com.br/2018-12-14/contas-publicas-estados.html  e 
https://www.valor.com.br/brasil/6178473/14-estados-e-df-tem-financas-em-situacao-razoavel-ou-melhor. 
26 A classificação de risco do Estado de São Paulo é considerada estável, porém, assim como outras unidades da federação, ela é afetada 
pela classificação do Brasil, que sofreu um leve rebaixamento ao longo do exercício de 2018,  de BB a BB-.  Isto, no entanto, a princípio não 
impediria o Governo do Estado de acessar o mercado de capitais. 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/03/05/internas_economia,941956/fitch-rebaixa-rating-de-sp-sc-e-pr-e-das-cidades-
de-sao-paulo-e-rio.shtml. Para o caso da nota atribuída ao Estado pela Fitch veja-se https://sefaz-
sp.jusbrasil.com.br/noticias/2785050/sao-paulo-recebe-classificacao-bbb-da-fitch-ratings. A avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional 
sobre as condições financeiras do Estado de São Paulo é tratada mais adiante nesta Introdução, na seção sobre CAPAG. 

https://monitordigital.com.br/royalties-do-petr-leo-engordam-receita-de-sp-em-r-5-bilh-es
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc93.htm
http://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/artesp-apresenta-experiencia-concessoes-rodoviarias-durante-forum-63658
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/arrecadacao-do-iss-sobre-o-pedagio-rende-mais-de-meio-bilhao-de-reais-para-272-prefeitu/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/arrecadacao-do-iss-sobre-o-pedagio-rende-mais-de-meio-bilhao-de-reais-para-272-prefeitu/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/iss-sobre-pedagio-rende-mais-de-r-197-milhoes-para-a-regiao-de-ribeirao-preto-em-2018/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/iss-sobre-pedagio-rende-mais-de-r-197-milhoes-para-a-regiao-de-ribeirao-preto-em-2018/
https://economia.ig.com.br/2018-12-14/contas-publicas-estados.html
https://www.valor.com.br/brasil/6178473/14-estados-e-df-tem-financas-em-situacao-razoavel-ou-melhor
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/03/05/internas_economia,941956/fitch-rebaixa-rating-de-sp-sc-e-pr-e-das-cidades-de-sao-paulo-e-rio.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/03/05/internas_economia,941956/fitch-rebaixa-rating-de-sp-sc-e-pr-e-das-cidades-de-sao-paulo-e-rio.shtml
https://sefaz-sp.jusbrasil.com.br/noticias/2785050/sao-paulo-recebe-classificacao-bbb-da-fitch-ratings
https://sefaz-sp.jusbrasil.com.br/noticias/2785050/sao-paulo-recebe-classificacao-bbb-da-fitch-ratings
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As liberações de Operações de Crédito, que alcançaram valor de R$ 2,9 bilhões em 2018, resultaram 
inferiores às de 2017, diminuindo 39,0% em termos reais. Fato este que contribuiu à queda real das 
receitas de capital, da ordem de 25,5%, uma vez que as operações de crédito constituem 
tradicionalmente uma de suas principais componentes.  

O fato destacável neste campo foi a concretização da venda da participação acionária do Governo do 
Estado na Companhia Energética de São Paulo, CESP, ao longo do mês de outubro; o que 
determinou o ingresso de R$ 1,5 bilhões nos cofres públicos

27
. Já as Outras Receitas de Capital, que 

no ano de 2017 tiveram participação relevante, apresentaram diminuição significativa, tanto em 
termos nominais como reais, conforme registrado na tabela a seguir, o que está relacionado à 
diminuição dos recursos destinados ao pagamento de Sentenças Judiciais em função dos limites 
estabelecidos pelo teto de gastos.  

RECEITAS DE CAPITAL  

 

 

2. DESPESAS 

Ao longo do ano de 2018 a Despesa Total alcançou o valor de R$ 212,2 bilhões, representando um 
aumento nominal de 4,0% e uma variação real de apenas 0,4%. Como já apontado, esta variação, 
embora inferior à meta prevista

28
, foi da mesma magnitude que a registrada na Receita em termos 

reais, também de 0,4%, em virtude do esforço continuado de contenção das despesas sobre as quais 
a administração detém alguma capacidade de controle, como, por exemplo, as despesas de custeio, 
e, adicionalmente, as despesas de investimento; fator este que contribuiu ao resultado primário 
finalmente alcançado.   

O esforço adicional de contenção da Despesa que a administração estadual foi obrigada a realizar ao 
longo do exercício de 2018 só pode ser dimensionado levando-se em consideração a evolução das 
receitas ao longo dos últimos exercícios. Em 2017 a Receita e a Despesa Total cresceram 3,3% e 
2,6%, respectivamente, em termos reais, em relação ao ano de 2016. Em 2018, como apontado 
linhas acima, a sua variação real foi de 0,4%.  A Receita Corrente experimentou um aumento real de 
1,4%, percentual semelhante ao do crescimento do PIB paulista, que foi de 1,6%, em 2018, enquanto 
as despesas correntes, refletindo a continuidade do ajuste fiscal no Estado, se elevaram em apenas 
0,8% em termos reais.  

As Despesas Correntes constituíram o principal determinante da despesa. Seus principais 
componentes, as despesas com Pessoal e Encargos e as despesas de Custeio experimentaram 
diminuição real de -0,6% e de -0,1%, em 2018, respectivamente. Em compensação, a despesa com 
Juros e Encargos da Dívida se elevou de forma significativa, 32,7% em termos nominais, percentual 
equivalente a 28,0% em termos reais, como reflexo do encerramento do período durante o qual 
vigorou o desconto sobre as parcelas da dívida. 

 
 

                                                           
27 Detalhes em http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-10/cesp-e-vendida-sem-concorrencia-com-agio-de-209. 
28 A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 fixou a Despesa Total em R$ 216,9 bilhões e a Despesa Corrente em R$ 212,3 bilhões.  

R$ milhões

Nominal Real

Receitas de Capital 7.446,2 5.753,0 -1.693,3 -22,7% -25,5%

  Operações de Crédito 4.587,0 2.899,5 -1.687,5 -36,8% -39,0%

  Alienação de Bens 182,2 1.696,8 1.514,6 831,1% 798,2%

  Amortização de Empréstimos 3,4 5,3 1,9 57,9% 52,4%

  Transferências de Capital 252,8 430,8 178,0 70,4% 64,4%

  Outras Receitas de Capital* 2.420,9 720,6 -1.700,2 -70,2% -71,3%

* Ingresso de recursos dos Depósitos Judiciais

Diferença
2018 (-) 2017

Variação

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relatório-Resumido-da-Execução-Orçamentária.aspx

2017 2018

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-10/cesp-e-vendida-sem-concorrencia-com-agio-de-209
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DESPESAS TOTAIS 

 
 

Despesa com Pessoal e Encargos  

A despesa com Pessoal e Encargos, como os números da tabela demonstram, continua 
representando o principal componente da Despesa Total e da Despesa Corrente. No exercício em 
foco experimentou um aumento nominal de 3,1%, porém uma diminuição real de -0,6%. Como 
observado em outras unidades da federação, a despesa com Pessoal tem registrado um crescimento 
persistente na maioria dos Estados

29
, exigindo redobrada atenção quanto a seu impacto sobre o 

conjunto das finanças públicas. 

O principal fator determinante da elevação da despesa com Pessoal é a despesa com servidores 
inativos, que, no exercício expandiu-se em 8,4%, em termos nominais, e 4,6%, em termos reais, 
continuando sua trajetória crescente; enquanto o gasto com servidores ativos diminuiu, tanto em 
termos nominais -0,3%, quanto em termos reais -3,9%

30
.  É importante, não obstante, ressaltar que, 

embora o Estado de São Paulo compartilhe com as demais unidades da federação a tendência 
crescente das despesas com Pessoal, especialmente com inativos, é o que apresenta a menor taxa 
de crescimento do conjunto dos Estados ao longo dos últimos anos. Como atesta pesquisa 
desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), trabalhando com dados 
resultantes de metodologia uniforme, é possível constatar que, ao longo do período 2006-2016, 
enquanto a taxa anual média de crescimento real dos gastos reais com pessoal dos Estados foi de 
5,4%, São Paulo experimentou uma média de 2,5%

31
.  

 

                                                           
29 Veja-se, por exemplo, o Estudo Especial Nº 8 do Instituto Fiscal Independente, de dezembro de 2018,  no qual, com base em projeções 
demográficas do IBGE,  é apresentada uma avaliação prospectiva do impacto da dinâmica populacional e das despesas com pessoal sobre 
as finanças públicas estaduais até 2060. Este trabalho pode ser consultado em  
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/551069/EE_08_Observatorio_Estados.pdf.    
30 Para uma exposição detalhada da evolução da despesa com pessoal  nas diversas unidades da federação pode-se consultar a Nota 
Técnica II da Carta de Conjuntura do IPEA do 4º trimestre de 2017, que versa sobre o crescimento dos gastos com pessoal, ativo e inativo, 
dos Estados brasileiros entre 2006–2016; disponível em 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31527&Itemid=3.   
Complementarmente pode ser consultada pesquisa recente da Firjan sobre o assunto em  
https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/a-situacao-fiscal-dos-estados.htm#pubAlign  
31 A taxa anual média de crescimento dos gastos reais com servidores ativos do conjunto dos Estados entre 2006 e 2016 foi de 4,7%, 
enquanto com inativos foi 7,9%. As taxas correspondentes de São Paulo foram 2,1% e 3,0%, respectivamente. Cf. Nota Técnica II, Carta de 
Conjuntura do IPEA Nº 37, 4º trimestre de 2017. 

R$ milhões

Nominal Real

Despesas Totais 204.011,1 212.253,1 8.242,0 4,0% 0,4%

Despesas Correntes 186.061,4 194.503,9 8.442,4 4,5% 0,8%

Despesas de Capital 17.949,7 17.749,2 -200,5 -1,1% -4,6%

Pessoal e Encargos Sociais 85.944,5 88.600,4 2.655,9 3,1% -0,6%

Ativos 52.258,9 52.081,2 -177,7 -0,3% -3,9%

Inativos 33.685,6 36.519,2 2.833,6 8,4% 4,6%

Custeio1 47.507,7 49.216,2 1.708,5 3,6% -0,1%

Transf. Constitucionais a Municípios 40.728,9 43.070,5 2.341,5 5,7% 2,0%

Sentenças Judiciais 4.143,5 4.057,6 -85,9 -2,1% -5,5%

Serviço da Dívida 11.647,5 17.466,2 5.818,7 50,0% 44,7%

Juros e Encargos da Dívida 8.470,6 11.243,1 2.772,6 32,7% 28,0%

Amortizações da Dívida 3.177,0 6.223,1 3.046,1 95,9% 89,0%

Investimentos2  + Inversões Financeiras 14.038,9 9.842,2 -4.196,7 -29,9% -32,4%

2017 2018 Diferença
2018 (-) 2017

Variação

(2) Investimentos exceto Sentenças Judiciais (desp. de capital).

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária e SIAFEM/SP

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relatório-Resumido-da-Execução-Orçamentária.aspx

Nota: Não inclui despesas intra-orçamentárias

(1) Custeio = Outras Despesas Correntes exceto Transferências Constitucionais a Municípios e Sentenças Judiciais (desp. correntes).

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/551069/EE_08_Observatorio_Estados.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31527&Itemid=3
https://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/a-situacao-fiscal-dos-estados.htm#pubAlign
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Apesar do forte crescimento da despesa com inativos, o Estado de São Paulo tem conseguido manter 
e até diminuir a participação relativa da despesa com Pessoal no conjunto da Despesa Corrente e da 
Despesa Total. Entre 2016 e 2018, a despesa com Pessoal registrou participação decrescente como 
proporção da Despesa Corrente alcançando 47,1%, 46,2% e 45,6% e como proporção da Despesa 
Total 43,0% 42,1 % e 41,7% respectivamente

32
.  

As medidas adotadas para controlar a expansão das despesas com Pessoal do Poder Executivo 
incluíram iniciativas tanto em relação ao pessoal ativo quanto ao inativo. Assim, no triênio 2016-2018, 
o número total de servidores do Poder Executivo (ativos, inativos e pensões), excluído o das 
empresas dependentes, foi reduzido de 1.087.306 para 1.050.301 em 2017 e elevado para 1.065.846 
em dezembro de 2018.  Os ativos somaram 611.522, 561.581 e 563.826, respectivamente, número 
ainda inferior ao de dezembro de 1994, quando representavam 662.333. No mesmo período, de 2016 
a 2018, a quantidade de inativos e pensionistas aumentou de 475.754 para 502.020, representando 
um incremento 13.300 (2,7%). Em dezembro de 1994 essa população era de 366.162, o que indica 
aumento de 37,1% entre 1994 e 2018. 

A elevação significativa do número de inativos, e da despesa a estes vinculada, exerce pressão sobre 
as contas públicas paulistas absorvendo recursos crescentes do Estado. Entre 2014 e 2018, a 
contribuição do Tesouro para a cobertura das despesas previdenciárias subiu de R$ 14,2 para R$ 
19,8 bilhões, uma variação acumulada de 39,4%

33
, a mesma que, poderia ter sido mais elevada, 

ainda, se não tivessem sido adotadas as reformas de âmbito previdenciário em exercícios anteriores: 
a criação da São Paulo Previdência (SPPREV) em 2007

34
 e da Previdência Complementar 

(SPPREVCOM) em 2011
35

.  

Em 2018 houve aumento do número de ativos, decorrente de reposição de pessoal, notadamente, no 
quadro do magistério, que se deu pela saída de 10.719 efetivos ante a contratação de 22.993 em 
caráter temporário, cuja jornada é inferior à daqueles, exigindo maior quantidade

36
. 

Registre-se que a variação do número de servidores nos últimos anos se deve à política de reposição 
de pessoal em vigor que, conforme estabelecido na Nota Técnica SF/GS/ APDP nº 05 de 03/04/2017, 

não se dá na relação 1x1, mas se sujeita à disponibilidade orçamentário-financeira. Esta política 

permitiu que fosse concedido aumento ao funcionalismo público do Estado de São Paulo a partir do 
mês de fevereiro, no que contribuiu o aumento real experimentado pela receita no ano de 2017

37
. 

A gestão adotada permitiu também melhorar os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
principalmente no Poder Executivo. O que constitui um requisito fundamental para a contratação de 
novas operações de crédito. Como mostram a tabela e figura a seguir, durante os últimos exercícios, 
os gastos com pessoal (pessoal e encargos) em proporção da receita corrente líquida têm se mantido 
em nível não só inferior ao limite máximo, mas também ao limite de alerta e prudencial

38
.  

 

 
 

                                                           
32 Percentuais estimados com base nos valores nominais registrados nos RREOs. 
33 Taxa estimada com base nos valores nominais da composição da despesa SPPREV registrados no SIAFEM e RREO anexo 4.   
34

 Lei Complementar nº 1.010, de 01/06/2007, que dispõe sobre a criação da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, entidade gestora do 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo – 
RPPM. Cf. https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/alteracao-lei.complementar-1010-01.06.2007.html. 
35 Lei nº 14.653, de 22/12/2011, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do Estado de São Paulo, fixa o limite 
máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a criação de entidade 
fechada de previdência complementar, na forma de fundação, e dá outras providências. Cf. 
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2011/lei-14653-22.12.2011.html. 
36 Os números mencionados nesta seção foram retirados de relatórios produzidos pela Área de Política de Despesa com Pessoal da 
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. 
37 Em 2017, em comparação a 2016, a receita corrente apresentou taxa de crescimento nominal de 7,2% e real 3.6%. Ver Relatório Anual 
de 2017, Introdução. 
38 A LRF estabeleceu três limites para o indicador DP/RCL no caso dos Estados, estes são: 60% como Limite Máximo; 57% como Limite 

Prudencial e 54% como Limite de Alerta. Definindo, ainda, limites específicos para cada um dos poderes, sendo o Limite Prudencial de 

46,55% para o Executivo; 5,70% para o Judiciário; 2,85% para o Legislativo, e 1,90% para o Ministério Público.  Cf. Lei Complementar nº 
101, de 04/05/2000, Art. 22. 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/alteracao-lei.complementar-1010-01.06.2007.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2011/lei-14653-22.12.2011.html


XI 
 

EVOLUÇÃO DO INDICADOR DESPESA COM PESSOAL/RCL E LIMITES DA LRF 

 

 

 

DESPESAS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO (LRF) 

 

 

Despesas com Juros 

O item da Despesa Corrente que teve o maior aumento percentual, como já apontado no parágrafo 
inicial nesta seção foi a despesa com Juros e Encargos da Dívida, cuja variação em 2018 foi de 
32,7%, em termos nominais, e de 28,0%, em termos reais. O aumento desta rubrica está relacionado 
ao acordo decorrente da Lei Complementar nº 156/2016, que permitiu a renegociação da dívida dos 
Estados com a União (Lei 9646/97), quando os primeiros obtiveram redução extraordinária no valor 
das parcelas relativas aos juros e encargos, aplicável ao período de julho de 2016 a junho de 2018

39
.  

 

 Custeio  

O Custeio, equivalente ao conjunto das Outras Despesas Correntes exceto transferências 
constitucionais a municípios e sentenças judiciais (desp. correntes), é o segundo componente 
relevante das Despesas Correntes, responsável por aproximadamente 26,5% da Despesa Corrente e 
24,3% da Despesa Total. O Custeio diminuiu 0,1%, em termos reais, no exercício de 2018. Embora 
se trate de uma rubrica com uma composição bastante diversificada, uma vez que inclui desembolsos 
de natureza administrativa, tais como as contribuições, e gastos junto a provedores de bens e 
serviços de variada natureza, destinados a garantir a regularidade dos programas, ações e projetos 
desenvolvidos pelas secretarias, apresenta, em termos funcionais, uma relativa concentração nas 

                                                           
39 No caso do Estado e São Paulo esta medida permitiu redução integral da despesa com juros no período de junho a dezembro de 2016. 
Em 2017, entre janeiro a dezembro, o percentual de desconto caiu mensalmente de 94,7% até 36,84%. Por último, em 2018, este desconto 
vigorou durante o primeiro semestre, com percentuais de 31,57% até 5,26%. A partir do mês de julho de 2018, o pagamento de juros foi 
retomado de forma integral.  

LIMITES

Alerta Prudencial Máximo

Executivo 46,28% 46,40% 43,43% 43,36% 44,10% 46,55% 49,00%

Judiciário 4,87% 5,32% 5,31% 5,45% 5,40% 5,70% 6,00%

Legislativo 1,03% 1,17% 1,14% 1,12% 2,70% 2,85% 3,00%

Ministério Público 1,27% 1,33% 1,30% 1,36% 1,80% 1,90% 2,00%

Total 53,44% 54,23% 51,19% 51,30% 54,00% 57,00% 60,00%

Fonte: SIAFEM/SP e Publicação de Outros Poderes.

2015 2016 2017 2018

  Fonte: Relatório de Gestão Fiscal

  https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Quadros-Demonstrativos-da-Lei-de-Responsabilidade-Fiscal.aspx

46,74%

44,60%

42,33%

42,94%

41,48%

40,82%

41,29% 39,40%

40,33%

42,41%

42,03% 43,98%

46,28%
46,40%

43,43%
43,36%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Despesa Pessoal / RCL Limite Prudencial Limite Máximo

46,55%

49,00%
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secretarias de Saúde e Educação, as quais são, em conjunto, responsáveis por aproximadamente 
56% do total do Custeio.  

O aumento real observado nas despesas com Educação e Saúde, que alcançou taxas de 6,1% e 
1,9%, em termos reais, respectivamente, foi acompanhado de significativos aumentos reais na 
Secretaria de Planejamento e Gestão, da ordem de 9,6%, e na Secretaria de Emprego e Relações de 
Trabalho, 178,7%. Diversos fatores contribuíram, no entanto, para a diminuição real do custeio em 
termos agregados, que foi da ordem de 0,1% em 2018. Entre os fatores podem ser mencionados: a 
elevada proporção de gastos associada às duas primeiras secretarias indicadas, a contração dos 
gastos da Secretaria dos Transportes Metropolitanos e a diminuição das despesas com indenizações 
e restituições na Administração Geral do Estado.   
 

 

CUSTEIO – POR ORGÃOS  

 

 

A decomposição da despesa por tipo de gasto (itens da despesa), apresentada na tabela a seguir, 
ilustra de forma complementar a direção adotada pela administração, no sentido de manter a política 
de ajuste com foco, não exclusivo, mas importante, nas despesas de custeio com alguma margem de 
discricionariedade. Observe-se a forte redução nos gastos com serviços terceirizados, que caíram 
9,7% em termos reais; dos serviços de limpeza e vigilância, que diminuíram 1,5%, em termos reais; 
bem como os de utilidade pública, com redução real de 4,0%. Itens geralmente vinculados a contratos 
cuja atualização, mesmo quando realizada através de índices quantitativos preestabelecidos, admite 
algum grau de negociação entre os fornecedores e o Governo do Estado, facilitando assim o controle 
da despesa.  

A despesa de contribuições registrou aumento real de 5,6%, no período. Trata-se de um item que 
representa 14% do Custeio e com forte correlação com a arrecadação de receitas base do FUNDEB, 
e que por suas características constitui uma despesa de difícil contração. 

 

 

em R$ milhões

Nominal Real

CUSTEIO (Outras Despesas Correntes exceto Transf. 

Constit. Municípios e Sentenças Judiciais)
47.507,7 49.216,2 1.708,5 3,6% -0,1%

Secretaria da Educação 10.684,1 11.750,2 1.066,1 10,0% 6,1%

Secretaria da Saúde 14.814,6 15.652,1 837,5 5,7% 1,9%

Tribunal de Justiça 2.380,6 2.635,8 255,2 10,7% 6,8%

Secretaria de Planejamento e Gestão 1.609,3 1.828,4 219,1 13,6% 9,6%

Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 66,6 192,4 125,8 188,9% 178,7%

Secretaria da Cultura 568,3 651,5 83,3 14,7% 10,6%

Secretaria de Governo 790,5 663,0 -127,5 -16,1% -19,1%

Secretaria dos Transportes Metropolitanos 2.889,1 2.710,4 -178,7 -6,2% -9,5%

Administração Geral do Estado (Indenizações) 848,6 315,7 -532,9 -62,8% -64,1%

Demais 12.856,0 12.816,8 -39,3 -0,3% -3,8%

Fonte: SIAFEM

Nota: Exclui Despesas Intra-Orçamentárias

2017 2018 Diferença
2018 (-) 2017

Variação 
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CUSTEIO – POR ELEMENTOS DA DESPESA 

 

 

A figura a seguir ilustra o processo de ajuste descrito.  Como assinalado, a observância de uma 
política de controle sobre as despesas com pessoal, principalmente ativo, entre 2012 e 2018, permitiu 
que a expansão deste item se limitasse a 44,0% em termos nominais, em um contexto em que sua 
participação na despesa corrente e total diminuiu, conforme apontado. No mesmo período, a despesa 
de custeio acompanhou a trajetória da primeira, experimentando, na prática, e a despeito de 
pequenas diferenças nas taxas anuais, idêntico patamar de crescimento nominal do que as despesas 
com pessoal,  43,8%. 

 

DESPESA COM PESSOAL E CUSTEIO 2012 – 2018 
(R$ milhões – valores nominais) 

 

 

 

Despesas de Capital e Investimentos 

Em 2018 as Despesas de Capital alcançaram o valor de R$ 17,7 bilhões, inferior ao do exercício 
anterior tanto em termos nominais quanto reais, apresentando diminuição de 1,1% e 4,6%, 
respectivamente. Neste resultado contribuíram a diminuição dos Investimentos, 29,1% em termos 
reais, e o aumento das despesas com Amortização da Dívida, 89,0%, em termos reais, em relação ao 

em R$ milhões

Nominal Real
CUSTEIO (Outras Despesas Correntes

exceto Transf. Constit. Municípios e Sentenças Judiciais)
47.507,7 49.216,2 1.708,5    3,6% -0,1%

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.898,1    15.817,3    (1.080,8)     -6,4% -9,7%

Contribuições 6.389,2      6.991,2      602,0         9,4% 5,6%

Subvenções Sociais 5.065,6      5.368,3      302,6         6,0% 2,2%

Material de Consumo 4.130,9      4.335,4      204,6         5,0% 1,2%

Serviços de Limpeza, Vigilância e Outros 2.352,7      2.401,2      48,5           2,1% -1,5%

Indenizações e Restituições 2.588,1      1.914,1      (674,0)        -26,0% -28,7%

Despesas com Tecnologia e Informática -            1.869,2      1.869,2      

Serviços de Utilidade Pública 1.627,7      1.619,5      (8,2)            -0,5% -4,0%

PASEP 1.440,7      1.459,6      18,9           1,3% -2,3%

Outras 7.014,8      7.440,5      425,8         6,1% 2,3%
Fonte: SIAFEM

Nota: Exclui Despesas Intra-Orçamentárias

2017 2018 Diferença
2018 (-) 2017

Variação 
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ano exercício de 2017 (Ver Tabela de Resultado Orçamentário apresentada na terceira página desta 
Introdução).  

Nas linhas seguintes será apresentada a evolução das despesas de Investimentos, deixando para 
mais adiante a exposição da trajetória das despesas de Amortização, que será retomada na seção 
destinada ao comportamento da Dívida. A análise leva em consideração a Despesa Total com 
Investimentos por parte do setor público paulista, incluindo as rubricas contábeis de investimentos, 
inversões financeiras e, adicionalmente, as despesas correlatas das estatais não-dependentes, 
conforme mostrado na tabela abaixo.  

Os Investimentos totais do Governo do Estado de São Paulo, correspondentes à soma das variáveis 
acima indicadas, totalizaram o valor de R$ 12,9 bilhões em 2018, representando uma diminuição real 
de 25,8%, com relação ao ano anterior.  Os números mostram que, ao longo de 2018, enquanto a 
administração direta e indireta teve que restringir os seus Investimentos, as empresas estatais não-
dependentes conseguiram mantê-los em nível semelhante ao do exercício anterior, como atestam as 
taxas de variação nominal e real, de 3,1% e -0,5%, respectivamente. Esta diferença de 
comportamento traduz o impacto da retomada integral do Serviço da Dívida, no exercício, sobre a 
capacidade de gasto e de geração de poupança do governo do Estado de São Paulo. 

 
INVESTIMENTO TOTAL DO SETOR PÚBLICO PAULISTA 

 

Principais Projetos de Investimentos 

Durante o ano de 2018, a despeito das restrições financeiras enfrentadas, o Governo do Estado deu 
continuidade à parcela significativa dos iniciados em exercícios anteriores em diversas áreas, entre a 
que cabe destacar projetos vários na área de transporte, infraestrutura, saneamento, meio ambiente e 
saúde. Entre os mais importantes se incluem no âmbito da Secretaria dos Transportes Metropolitanos 
(STM): Linha 4 - Amarela (Fase II), Linha 5 – Lilás, Linha 15 – Prata e Linha 17 - Ouro, todas do 
Metrô de São Paulo. Adicionalmente, deve-se mencionar o projeto de aquisição de trens, a 
modernização das Linhas 8-Diamante e implantação da linha 13-Jade (Brás-Aeroporto) da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Há também o Projeto Corredor Itapevi (trecho 
Jandira-Vila Iara) e o Projeto do Veículo Leve sobre Trilho (VLT) da Baixada Santista, pertencentes à 
Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU). No âmbito da Secretaria de Logística e 
Transportes, encontram-se em execução os projetos do Rodoanel Mário Covas – trecho Norte, da 
Rodovia Nova Tamoios (Contornos Norte e Sul), o Programa de Transporte, Logística e Meio 
Ambiente e o Programa de Investimento Rodoviário do Estado (Fase I e II) e a Modernização de 
Hidrovias.  

Nos projetos conduzidos pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e pela SABESP pode-
se destacar o Projeto Várzeas do Tietê, o Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guaçu e 
Barragens de Pedreira e Duas Pontes, o programa de Despoluição do Rio Tietê – Etapa III, o 
Programa Integrado de Melhoria Ambiental na área de mananciais da Represa Billings (“Pró-Billings”) 
e o Programa de redução de Perdas de Água e Eficiência Energética. Na área da Secretaria da 
Saúde encontra-se em execução os projetos de Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde que 
prevê a ampliação da rede estadual de Unidades Básicas de Saúde no interior do Estado e o 
programa de Parcerias Público-Privadas na área de Complexos Hospitalares. Destaca-se na 

R$ milhões

Nominal Real

Investimentos 
1 9.919,3 7.287,7 (2.631,6) -26,5% -29,1%

Inversões Financeiras Primárias 
2 3.832,7 2.492,1 (1.340,6) -35,0% -37,3%

Empresas Estatais Não-Dependentes 
3 3.014,1 3.109,0 94,9 3,1% -0,5%

Total 16.766,1 12.888,8 (3.877,3) -23,1% -25,8%

Fonte: SIAFEM e Secretaria da Fazenda e Planejamento

2017

2)   Investimentos realizados pelas Empresas Não Dependentes com recursos de Aporte de Capital do Estado.

Diferença
2018 (-) 2017

Notas:

1)   Investimentos exceto Sentenças Judiciais (desp. de capital).

3)   Investimentos realizados pelas Empresas Não Dependentes com recursos próprios.

2018
Variação
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Secretaria do Meio Ambiente o andamento dos projetos de recuperação Socioambiental da Serra do 
Mar e o Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica. No exercício, também foi dada continuidade ao 
Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável (Microbacias II), atualmente dentro da Secretaria da 
Infraestrutura e Meio Ambiente e, no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária, à 
ampliação/construção de unidades prisionais são projetos que tiveram destaque na carteira de 
investimento do Estado de São Paulo. 

As fontes de recursos que permitiram concretizar os Investimentos durante o ano são oriundas do 
Tesouro do Estado e operações de crédito de longo prazo contratadas junto a instituições financeiras 
nacionais (BNDES, CEF, Banco do Brasil) e internacionais (BM, BID, BIRD, JICA e BEI, dentre 
outras).  O volume de Investimento deste ano, o menor desde 2008, obedece  à pouca 
disponibilidade de crédito que a economia brasileira atravessa devido à crise fiscal e orçamentária 
dos Estados e do Governo Federal e suas instituições financeiras.  

 
EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL DO GOVERNO DO SETOR PÚBLICO PAULISTA 

 R$ bilhões – valores nominais 

 

 

O último item das Despesas de Capital, o gasto vinculado à Amortização da Dívida, teve um aumento 
da ordem de 95,9%, em termos nominais, e 89,0% em termos reais. No exercício, foram destinados 
R$ 6,2 bilhões para o pagamento das amortizações do principal da dívida contratual. Como 
mencionado esta elevação está relacionada à renegociação junto à União (Lei 9.496/97) e que 
representa 85,3% da dívida contratual

40
.  

  

3. RESULTADO PRIMÁRIO 

O Resultado Primário em 2018 foi R$ 12,2 bilhões, segundo o regime de competência, conceito 
utilizado até o exercício anterior para aferição deste indicador. Neste ano, em função da mudança na 
metodologia determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional, de substituição do regime de 
competência pelo de caixa, este indicador passa a ser aferido e apresentado conforme o segundo 
critério. Na tabela a seguir é mostrado o Resultado Primário mensurado por estas duas 
metodologias

41
. Pode-se contatar que, quando apurado pela nova metodologia, o resultado 

mencionado se eleva para R$ 12,4 bilhões. 

                                                           
40 Sobre este ponto serão apresentados comentários adicionais na seção relativa à Divida. 
41 A Lei Estadual nº 16.625/2017 (PL nº 920/17) autorizou a adoção no Estado de São Paulo das metas e compromissos do PAF de acordo 
com a Lei Complementar nº 156/2016, a qual estabeleceu que os conceitos e definições a serem utilizados na elaboração do PAF deverão 
ser os mesmos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2018, deixou-se de utilizar o modelo do Manual de Demonstrativos Fiscais, MDF, 7ª 
edição, que estabelecia o critério abaixo da linha para o  “Resultado Primário por Regime de Competência”, tendo-se adotado o modelo 
MDF da 8ª edição, que recomenda o método acima da linha para o  “Resultado Primário por Regime Caixa”. 
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Resultado Primário em 2018 
regime de caixa e competência 

 

A tabela permite concluir que mesmo em face da diminuição das receitas primárias correntes e de 
capital, em consequência do uso da nova metodologia, a maior redução operada nas despesas 
primárias, principalmente correntes, em termos absolutos, determinou um resultado primário ainda 
superior ao obtido com base no critério de competência.  

Ambos os valores notabilizam-se por serem superiores à meta estabelecida na LDO para o exercício 
de 2018, que foi de R$ 506 milhões, estabelecida pelo regime de competência (MDF 7ª edição), como 
também à meta para este exercício definida no PAF 2018, que foi de R$ 5,4 bilhões

42
. Estes números 

demonstram que a gestão orçamentário-financeira do Governo do Estado de São Paulo continuou 
sendo eficaz, também em 2018, em termos de ter atingido seus objetivos nesta importante meta de 
política fiscal responsável seguida ao longo dos últimos anos. 

 

SUPERÁVIT PRIMÁRIO – por Regime de Competência 
em R$ bilhões – valores nominais 

 

                                                           
42 Cf. Divulgação dos Programas de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal (PAF) de 2018, pela STN, selecionar o Estado de SP: 
http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2591:1:0:::1:: 

R$ milhões

2018
(LDO vigente definida 

pelo Regime

de Competência)1

2018
(a partir de 2018 apuração 

pelo Regime de Caixa, 

conforme MDF 8ª edição)2

Receitas Primárias Totais (A) 236.725,3 206.892,9

  Receitas Primárias Correntes 234.674,5 205.741,5

  Receitas Primárias de Capital 2.050,8 1.151,4

Despesas Primárias Totais (B) 224.548,3 194.489,1

  Despesas Primárias Correntes 212.127,2 182.380,4

  Despesas Primárias de Capital 12.421,1 12.108,7

Superávit Primário (A-B) 12.177,0 12.403,8

Meta - LDO 506,0

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária e SIAFEM/SP

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relatório-Resumido-da-Execução-Orçamentária.aspx

Nota: 1) Inclui receitas e despesas intra-orçamentárias e exclui receitas e despesas financeiras

          2) Não inclui receitas e despesas intra-orçamentárias e exclui receitas e despesas financeiras

http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2591:1:0:::1
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4. DÍVIDA 

A Dívida Contratual em 31/12/2018 totalizou R$ 288,3 bilhões, apresentando um aumento nominal de 
6,2% em relação ao saldo existente de R$ 271,3 bilhões em 31/12/2017, já descontado o pagamento 
das amortizações do principal da dívida em 2018 no valor de R$ 6,5 bilhões e somadas as liberações 
de Operações de Crédito em 2018 no valor de R$ 2,9 bilhões.  A Dívida Consolidada como proporção 
da RCL, teve a razão de 1,945 observada em 31/12/2017 aumentada para 1,958 ao final de 2018. Já 
a Dívida Consolidada Líquida como proporção da RCL, teve a razão de 1,710 observada em 

31/12/2017 aumentada para 1,757 ao final de 2018. 

 
TRAJETÓRIA DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  

 

 

O aumento da Dívida Contratual é explicado principalmente pela evolução da dívida renegociada com 
a União no âmbito da Lei 9.496/97, cuja expansão foi de 5,0%, passando de R$ 234,1 bilhões em 
31/12/2017 para R$ 245,8 bilhões em 31/12/2018. Esse crescimento da dívida renegociada, que 
representa 85,3% do total da Dívida Contratual, deveu-se à correção de 4,40%, aplicada ao saldo 
devedor em 2018, pelo Coeficiente de Atualização Monetária (CAM) conforme estabelecido no 
Decreto 8.616 de 29 de dezembro de 2015, e à incorporação ao saldo devedor do valor R$ 5,4 
bilhões em novembro de 2018, em função da venda pela União, em 06 de julho de 2018, das ações 
nominativas da Eletropaulo, as quais haviam sido transferidas pelo Estado à União em setembro e 
em novembro de 1998 para amortização extraordinária da conta-gráfica, conforme o disposto no 
inciso I da cláusula décima-primeira do Termo Aditivo de Retificação e Ratificação ao Contrato de 
Refinanciamento firmado entre a União o Estado em 23/12/1997, e conforme a regra estipulada no § 
8

o
 da cláusula terceira do Instrumento de Dação em Pagamento firmado entre a União o Estado em 

24/09/1998. 

A dívida interna (não indexada ao câmbio), que representa  4,4% da Dívida Contratual, teve um 
crescimento de 1,3% provocado pelas liberações de Operações de Crédito, pela consolidação de 
parcelamento junto à União sob a Lei 12.865/2013 e pela variação da URTJLP e da SELIC, passando 
de R$ 12,5 bilhões em 31/12/2017 para R$ 12,6 bilhões em 31/12/2018

43
. 

Os contratos indexados ao câmbio, que representam 10,4% da Dívida Contratual, apresentaram um 
acréscimo, de 19,5%, passando de R$ 25,0 bilhões para R$ 29,9 bilhões, provocado pelas liberações 
de Operações de Crédito e pela desvalorização do real em relação ao dólar de 17,1%, que passou de 
R$ 3,308 em 31/12/2017 para R$ 3,875 em 31/12/2018

44
. 

                                                           
43 Os comentários apresentados neste parágrafo citam números que não estão registrados na Tabela Dívida Consolidada Líquida, incluída 
nesta seção, e que apresenta os valores agregados, porém constam das estatísticas do Departamento de Gestão da Dívida e Haveres do 
Estado, DGDH, Coordenadoria da Administração Financeira - CAF da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, 
disponíveis no portal do GESP. 
44 Conforme dados fornecidos pelo  Departamento de Gestão da Dívida e Haveres do Estado, DGDH, da Coordenadoria da Administração 
Financeira - CAF  da  Secretaria da Fazenda e Planejamento. 
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DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 

 

 

A dívida correspondente aos precatórios alcançou o valor de R$ 23,5 bilhões em dezembro de 2018. 
Este valor representou um aumento nominal de 1,09%, porém, uma diminuição de 2,97% em termos 
reais, o que determinou um alívio no peso deste item sobre a Receita Corrente Líquida, atingindo um 
percentual de 14,8%, em face de 15,3% de dezembro de 2017.  
O total da dívida com precatórios é constituído por 19.672 precatórios, relativos a 146.446 credores, 
dos quais 18.384 são precatórios alimentares, referidos a 143.880 credores, e que representam o 
equivalente a R$ 16,6 bilhões, ou 71% do valor total. O 29% restante corresponde a 1.288 precatórios 
não alimentares referidos a 2.566 credores.  

 

5. PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇAO E AO AJUSTE FISCAL (PAF) E 
CAPACIDADE DE PAGAMENTO (CAPAG) 

 

A Lei Federal nº 9.496/97, alterada pela Lei Complementar nº 148 de 2014 e nº 156 de 2016, 
estabelece metas, compromissos e ações a serem alcançados pelo Estado, por meio dos programas 
de acompanhamento fiscal (PAF). A partir de 2017, o Programa de Acompanhamento Fiscal adotou 
os conceitos e as definições da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo metas e 
compromissos quanto a: I - dívida consolidada; II - resultado primário; III - despesa com pessoal; IV - 
receitas de arrecadação própria; V - gestão pública; e VI - disponibilidade de caixa.  

O PAF deve ser obrigatoriamente renovado anualmente, estabelecendo metas para o ano corrente e 
projeções para os dois anos subsequentes. A avaliação da situação financeira do Estado de São 
Paulo, feita pela a STN, indicou que a previsão de resultado primário (caixa) positivo de R$ 5.366 
milhões, estimada para o exercício de 2018, somada às fontes de financiamento, seria suficiente para 
o Estado honrar os seus compromissos financeiros projetados.  

Em 2017, a metodologia de análise de Capacidade de Pagamento – CAPAG foi alterada pelo 
Ministério da Fazenda. A partir de então, a STN passou a analisar três indicadores fiscais para a 
concessão de garantia pela União, são eles: i. Endividamento: avalia o grau de solvência do ente por 
meio da comparação entre seu estoque de passivos e sua receita; ii. Poupança Corrente: verifica se o 
ente está fazendo poupança suficiente para absorver um eventual crescimento de suas despesas 
correntes acima do crescimento das receitas correntes; iii. Índice de Liquidez: verifica se o ente tem 
um volume de recursos em caixa suficiente para honrar as obrigações financeiras já contraídas por 

                                                                                                                                                                                     
 

R$ milhões

2017 2018 % da RCL

Dívida Consolidada 294.768,3 311.794,2 195,8%

  Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0%

  Dívida Contratual 271.351,0 288.291,8 181,1%

  Precatórios* 23.239,3 23.494,5 14,8%

  Outras Dívidas 178,0 8,0 0,0%

Deduções 35.662,0 32.121,9 20,2%

Disponibilidade de Caixa Bruta 28.997,0 26.607,2 16,7%

Haveres Financeiros 19.487,4 16.877,0 10,6%

(-) Restos a Pagar Processados 12.822,5 11.362,3 7,1%

Dívida Consolidada Líquida 259.106,3 279.672,3 175,7%

Limite Máximo 303.124,9 318.421,4 200,0%

Memo:

Diferença do Limite 44.018,6 38.749,1

Receita Corrente Líquida (RCL) 151.562,5 159.210,7
* Posteriores a 5 de maio de 2000.

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Quadros-Demonstrativos-da-Lei-de-Responsabilidade-Fiscal.aspx
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ele. O Estado de São Paulo obteve, de acordo com a metodologia, classificação “B”, o que permite a 
contratação de operações de crédito com garantia da União. 

O desempenho do Estado de São Paulo em relação a estes indicadores, ainda em avaliação por 
parte da Secretaria do Tesouro Nacional, foi satisfatório no exercício em análise. Neste exercício foi 
incorporado o 10º Termo Aditivo do PAF, envolvendo parâmetros relativos ao limite de variação da 
despesa primária corrente, em consonância com o teto de gastos adotado pela administração federal 
como parte de seus eixos de política fiscal, e que o Estado de São Paulo sancionou em decorrência 
dos acordos de renegociação da dívida com a União. As estatísticas incluídas nesta Introdução 
confirmam que o Governo do Estado conseguiu atender estas diretrizes.  

 

CONCLUSÕES 

Durante o ano de 2018, o Governo do Estado de São Paulo manteve desempenho financeiro positivo, 
cumprindo com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e obtendo um superávit primário acima 
da meta prevista na LDO.   

Ao longo do ano embora tenham sido descontinuados alguns investimentos, em função do quadro 
macroeconômico dominante, pode-se concluir que o Governo do Estado de São Paulo conseguiu 
manter o nível de prestação de serviços junto à população e os investimentos em projetos prioritários 
sem comprometer a responsabilidade fiscal. Neste resultado se reflete a eficácia da continuidade da 
política de rigorosa gestão fiscal, expressa tanto em medidas de controle da qualidade da despesa, 
como pela obtenção de receitas adicionais, em um ano marcado pela lenta recuperação da economia 
e a renovação dos cargos de direção da administração pública em nível federal e estadual. 
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Demonstrativo das Despesas, Principais Indicadores e Atividades 

 

Nas próximas seções do Relatório são apresentadas as informações relativas à execução 

orçamentária do exercício de 2018 no Poder Executivo, são organizadas por Secretaria e suas 

entidades vinculadas, assim como para a Defensoria Pública.  Com relação ao Ministério Público, ao 

Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, são apresentadas tabelas com demonstrativos de despesas. 

 

As informações referentes às atividades realizadas no ano foram encaminhadas pelas Secretarias 

tutelares e pela Defensoria Pública.  Estas informações estão organizadas de acordo com os 

Programas e Ações da Lei Orçamentária de 2018, e apresentam as realizações e os recursos 

despendidos na sua execução. Os dados sobre execução orçamentária que constam das tabelas 

apresentadas para cada Secretaria e os demonstrativos de despesas dos outros Poderes, foram 

elaborados a partir de informações do SIAFEM. 

 

O quadro de funcionários foi obtido do Sistema de Informações Pessoais, Reflexos e Encargos 

Sociais do Estado – SAS - Unificado. 
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
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Secretaria da Administração Penitenciária 
 

 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

38000 - Secretaria da Administração Penitenciária 

     
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

3.647.726.075,00 3.608.987.415,00 3.484.568.771,93 15.719.657,95 3.500.288.429,88 3.517.174.870,87 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

2.305.783.999,00 2.359.977.299,00 2.359.538.792,84 0,00 2.359.538.792,84 2.349.301.770,69 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

1.341.942.076,00 1.249.010.116,00 1.125.029.979,09 15.719.657,95 1.140.749.637,04 1.167.873.100,18 

Despesas de 
Capital 

436.658.206,00 429.260.497,00 117.659.000,42 52.469.413,58 170.128.414,00 235.665.366,75 

Investimentos 436.658.206,00 429.260.497,00 117.659.000,42 52.469.413,58 170.128.414,00 235.665.366,75 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 4.084.384.281,00 4.038.247.912,00 3.602.227.772,35 68.189.071,53 3.670.416.843,88 3.752.840.237,62 

        

 Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
 
 

Execução Orçamentária por Programa 

38000 - Secretaria da Administração Penitenciária 

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

3813 - Gestão da 
Custódia da 
População Penal 

3.993.096.210,00 3.938.892.729,00 3.519.145.817,94 68.034.045,97 3.587.179.863,91 3.668.805.263,35 

Despesas 
Correntes 

3.556.438.054,00 3.516.123.974,00 3.402.206.724,52 15.564.632,39 3.417.771.356,91 3.433.731.203,60 

Despesas de 
Capital 

436.658.156,00 422.768.755,00 116.939.093,42 52.469.413,58 169.408.507,00 235.074.059,75 

3814 - Gestão de 
Reintegração 
Social da 
População Penal, 
Egressos e seus 
Familiares 

91.288.071,00 99.355.183,00 83.081.954,41 155.025,56 83.236.979,97 84.034.974,27 

Despesas 
Correntes 

91.288.021,00 92.863.441,00 82.362.047,41 155.025,56 82.517.072,97 83.443.667,27 

Despesas de 
Capital 

50,00 6.491.742,00 719.907,00 0,00 719.907,00 591.307,00 

Despesa Total 4.084.384.281,00 4.038.247.912,00 3.602.227.772,35 68.189.071,53 3.670.416.843,88 3.752.840.237,62 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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Atuação da Secretaria - Informações Gerais 

171 (cento e setenta e uma) unidades prisionais; 
229.562 (duzentas e vinte e nove mil quinhentas e sessenta e duas) pessoas presas na SAP; 
142.324 (cento e quarenta e duas mil trezentas e vinte e quatro) vagas; 
- 87.238 (oitenta e sete mil duzentos e trinta e oito) vagas (déficit). 
1.962 (mil novecentos e sessenta e duas) pessoas presas estavam recolhidas, em trânsito, nas 
unidades carcerárias da SSP, sendo 1.890 (mil oitocentos e noventa) do sexo masculino e 72 
(setenta e duas) do sexo feminino. Ressalta-se que, deste total, há 1.017 (hum mil e 
dezessete)presos civis dos quais 1.012 (mil e doze) são homens e 5  (cinco) são mulheres que não 
são recolhidos no sistema penitenciário, porque estão submetidos à prisão civil.  
 

Evolução da População Prisional do Estado de SP  SAP+SSP 

2011 

Período Crescimento  

31.12.2010 31.12.2011 Anual Mensal Diário Por hora 

170829 179988 9159 763,25 25,44 1,06 

2012 

Período Crescimento  

31.12.2011 31.12.2012 Anual Mensal Diário Por hora 

179.988 196.354 16366 1364 45,46 1,89 

2013 

Período Crescimento  

31.12.2012 31.12.2013 Anual Mensal Diário Por hora 

196.354 209.584 13230 1103 36,75 1,53 

2014 

Período Crescimento  

31.12.2013 31.12.2014 Anual Mensal Diário Por hora 

209.584 220.030 10446 871 29,02 1,21 

2015 

Período Crescimento  

31.12.2014 31.12.2015 Anual Mensal Diário Por hora 

220.030 228.328 8298 692 23,05 0,96 

2016 

Período Crescimento  

31.12.2015 31.12.2016 Anual Mensal Diário Por hora 

228.328 232.720 4.392 366 12,2 0,51 

2017 

Período Decréscimo  

31.12.2016 29.12.2017 Anual Mensal Diário Por hora 

232.720 227.411 -5.309 -442 -15 -0,6 

2018 

Período Crescimento 

29.12.2017 31.12.2018 Anual Mensal  Diário Por hora 

227.411 229.562 2.151 179 6,0 0,25 

 
 
 
Até 31/12/2018, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP)  recebeu 111.102 (cento e onze mil 
cento e duas) pessoas presas, oriundas da Secretaria da Segurança Pública, o que representou uma 
média mensal de inclusão de 9.258 (nove mil duzentos e cinquenta e oito ) pessoas presas. Além 
disso, esta Pasta, entre 01/01/2018 a 31/12/2018 concedeu mais 483 (quatrocentas e oitenta e três) 
vagas para outros órgãos/Estados (Polícia Federal, Exército, etc). 
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  Fuga: 1 (uma) da Penitenciária “Walter Faria Pereira de Queiroz” de Pirajuí-PI / Rebelião: 2 (duas) 
Penitenciária de Lucélia 26/04/2018 e Centro de Detenção Provisório “Dr. Félix de Taubaté em 
08/08/2018. 

 

Programa 3813 – Gestão Humana e Segura da Custódia da População Penal 

Visa Garantir a segurança da sociedade e a dignidade da pessoa humana durante sua permanência 
no sistema penitenciário e promover políticas públicas efetivas que viabilizem a reintegração social 
dos presos, internados e egressos, por meio de ações de educação, saúde, assistência social, 
qualificação profissional e trabalho. 
 

Ação 2470 – Expansão da infraestrutura de Apoio à Custódia e a Reintegração 

Expansão da oferta de vagas com a construção de novas unidades prisionais e a ampliação de 
outras. 

Produto/Meta:  4.346 vagas criadas 

Realização:          2.737 vagas criadas (62,98%) 

Justificativa: Estavam previstas a inauguração de 5 (cinco) unidades prisionais no ano de 2018, que 
não se concretizaram; todavia inauguraram-se 03 (três) unidades, que haviam sido previstas para o 
ano de 2017, acrescidas com a ampliação de vagas no regime semiaberto. 

Principais Realizações: 

 Dando continuidade às ações visando à minimização da superlotação vivenciada nas unidades 
prisionais que integram a Secretaria da Administração Penitenciária - SAP e, também, as Cadeias 
Públicas e os Distritos Policiais vinculados à Secretaria da Segurança Pública - SSP, mantivemos em 
execução o Programa de Expansão e Modernização do Sistema Prisional Paulista que visa gerar 
aproximadamente 39,5 mil vagas, por intermédio da edificação de novas unidades prisionais em todo 
estado, de 23 de abril de 2010 a 31 de dezembro de 2018 entregues 27 (vinte e sete) unidades que 
geraram 23.513 (vinte mil e três mil quinhentas e treze) vagas. 
 
Entregues e inauguradas 03 (três) unidades prisionais que geraram 2.517 (duas mil quinhentas e 
dezessete) vagas, sendo: Penitenciária Feminina de Guariba – 847 (oitocentas e quarenta e sete) 
vagas – inaugurada em 28/03/2018; Centro de Detenção de Limeira – 823 (oitocentas e vinte e três) 
vagas inauguradas em 20/04/2018 e Centro de Detenção Provisória de Nova Independência – 847 
(oitocentas e quarenta e sete) vagas – inaugurada em 23/11/2018; 
 
Obras em execução de 12 (doze) unidades prisionais que gerarão 9.900 (nove mil, novecentos e 
vinte e seis) vagas, distribuídas em 11 (onze) Centros de Detenção Provisória, com 823 vagas cada 
uma; e 01 (uma) Penitenciária Feminina com 847 (oitocentas e quarenta e sete) vagas: 
Centro de Detenção Provisória de Aguaí; 
Centro de Detenção Provisória de Álvaro de Carvalho; 
Centro de Detenção Provisória de Caiua; 
Centro de Detenção Provisória de Gália I; 
Centro de Detenção Provisória de Gália II; 
Centro de Detenção Provisória de Lavínia; 
Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria; 
Centro de Detenção Provisória de Pacaembu I; 
Centro de Detenção Provisória de Pacaembu II; 
Centro de Detenção Provisória de Registro; 
Centro de Detenção Provisória de Santa Cruz da Conceição; 
Penitenciária Feminina de São Vicente. 
 

 Programa de Ampliação de Vagas para o Regime Semiaberto  Previsão de gerar 11.195 (onze 
mil e cento e noventa e cinco) vagas - De abril de 2013 a junho de 2018 foram entregues 11.087 
(onze mil e oitenta e sete) vagas, sendo 10.087 (dez mil e oitenta e sete) vagas masculinas e 1.000 
(mil) vagas femininas. 
 
Em março de 2018 foram entregues 108 (cento e oito) vagas femininas e em junho de 2018 foram 
entregues 112 (cento e doze) vagas masculinas; 
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Do total de vagas entregues do regime semiaberto, é preciso observar que, 2.160 (duas mil cento e 
sessenta) vagas masculinas e 620 (seiscentas e vinte) vagas femininas estão computadas no total de 
vagas entregues com a construção de novas unidades prisionais (plano de expansão do sistema 
penitenciário) e 8.307 (oito mil trezentas e sete) foram entregues com as vagas geradas por meio da 
ampliação em unidades de regime semiaberto já existente ou de construção de ala de progressão 
penitenciária em unidades de regime fechado. 
 

Ação 2573 – Modernização, Reformas e Adequação do Sistema Prisional  

Percentual das obras de reforma e adequações prediais do Sistema Prisional realizadas no total das 
demandas programadas para o período do PPA. 

Produto/Meta:  40% de um total de 64 reformas previstas. 

Realização:  12,5% -  total de 08 reformas realizadas. (31,25%) 

Justificativa:   Somente contabilizamos as obras concluídas no ano de 2018. Entretanto constata-se 
que há obras de reforma em andamento, sendo priorizadas as que dispõem de Ação Civil instaurada 
e demais cenários emergenciais. Apesar disso, as obras concluídas em 2018 ficaram abaixo da meta 
estabelecida. 

 

Ação 6139 – Gestão Humana e Segura da Custódia 

Gerenciamento dos serviços de segurança, controle disciplinar e fiscalização da execução e do 
desempenho das atividades cotidianas das unidades prisionais e hospitais de custódia e em seus 
arredores, a fim de dar cumprimento aos mandados de prisão, às penas restritivas de liberdade e das 
medidas de segurança detentivas aplicadas pelo Poder Judiciário. 

Produto/Meta:  248.480 custodiados atendidos 

Realização:  229.562 Custodiados atendidos (92,39%) 

Justificativa:   havia uma expectativa de crescimento de 7(sete) % da população carcerária em 
relação ao ano anterior, bem como a inauguração das cinco unidades prisionais, cujas obras não 
terminaram em tempo hábil, agregado ao fato das ações do Sistema Judiciário com intensa atividade 
das audiências de custódia, provocou a diminuição do encarceramento de pessoas. 
 
Principais Realizações 

Automação das Portas das Celas - Previsão de automatizar 136 (cento e trinta e seis) unidades 
prisionais e 04 (quatro) Anexos de Detenção Provisória: (De junho de 2013 a 31 dezembro de 2018 
foram automatizadas 121 (cento e vinte e uma) unidades prisionais e 04 (quatro) anexos de detenção 
provisória.   
 
De janeiro a dezembro de 2018 foram automatizadas 16 (dezesseis) unidades prisionais. 
Destaca-se que, o projeto e a implantação do sistema de automação das celas nas unidades 
prisionais são executados por mão de obra funcional. 
 

 Monitoramento Eletrônico (considerados os dados das saídas temporárias e para trabalho 
externo e estudo de presos do regime semiaberto)  - Em julho de 2017 houve a rescisão contratual de 
monitoramento com a empresa Synergie, razão pela qual não houve monitoramento eletrônico de 
pessoas presas nas saídas temporárias autorizadas judicialmente até a assinatura do novo contrato 
que ocorreu em 04/05/2018, com a empresa Spacecom Monitoramentos S/A. 
Neste exercício, foram acompanhadas nas saídas temporárias de  agosto a dezembro de 2018,  um 
total de 6.847 (seis mil oitocentos e quarenta e sete) pessoas presas; na saída do Dia dos Pais  - 
1.942 (hum mil novecentos e quarenta dois), no Dia das Crianças – 1.488 (hum mil quatrocentos e 
oitenta e oito e no Natal/Ano Novo 3.417 (três mil quatrocentos e dezessete) pessoas monitoradas.  
 

 Bloqueadores de Sinais de Celulares (Contrato firmado para instalação em 23 (vinte e três) 
unidades prisionais). É importante esclarecer que para a instalação dos bloqueadores de sinais de 
celulares nas unidades prisionais pela Secretaria da Administração Penitenciária, foram considerados 
critérios de ordem técnica, resultantes de longo tempo de pesquisa e estudo junto às Coordenadorias 
Regionais de Unidades Prisionais e ao Departamento de Inteligência e Segurança. Buscou-se a 
instalação desse recurso técnico em unidades penais que abrigam presos integrantes de facções 
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criminosas e em instituições prisionais cuja população é composta por presos de elevada 
periculosidade. 
 

 23 (vinte e três) Unidades Prisionais bloqueadas - Penitenciária II de Presidente Venceslau; CRP 
de Presidente Bernardes; Penitenciária de Getulina; Penitenciária I de Mirandópolis; Penitenciária de 
Casa Branca; Penitenciária de Valparaíso; Penitenciária I de Avaré; Penitenciária de Iperó; CDP de 
Campinas; CDP de Hortolândia; Penitenciária II de Mirandópolis; Penitenciária de Álvaro de Carvalho; 
Penitenciária de Ribeirão Preto; Penitenciária I de Serra Azul; CDP São Vicente; Penitenciária I de 
São Vicente; Penitenciária I de Potim; Penitenciária II de Potim; CDP I de Guarulhos; CDP II de 
Guarulhos; CDP II Belém; CDP 4 de Pinheiros e Penitenciária Feminina Sant´Ana. 
 

 Scanner Corporal (equipamento de segurança para inspeção corporal de visitantes em unidades 
prisionais do Estado de São Paulo) - De 10/08/2015 a 31/12/2018 foram instalados 177 (cento e 
setenta e sete) scanners corporais em 145 (cento e quarenta e cinco) unidades prisionais. 
No ano de 2018, de 02 de janeiro a 31 de dezembro 2018, 06 (seis) unidades prisionais foram 
equipadas. 
 

 Escolta Armada de Presos pelos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária – AEVPs (A 
escolta de presos na Região Metropolitana do Estado teve início em 2014 e tem sido realizada pelos 
Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, em substituição à Polícia Militar, permitindo-se desta 
forma que o efetivo da referida organização exerça sua atividade fim, ou seja, a de proporcionar 
segurança à sociedade). 
 
De 01/01/2018 a 31/12/2018, realizaram-se na Região Metropolitana do Estado, 47.650 (quarenta 
sete mil seiscentas e cinquenta) escoltas armadas de presos, com a utilização média 
de 55 (cinquenta e cinco) equipes, pelas quais 166.778 (cento sessenta e seis mil setecentos e 
setenta oito) pessoas presas foram escoltadas, sendo: 56.941 (cinquenta e seis mil novecentas e 
quarenta e um) para apresentações aos Fóruns; 31.896 (trinta e um mil oitocentos e noventa e seis) 
às audiências de custódia; 20.016 (vinte mil e dezesseis) aos hospitais e às consultas médicas 
especializadas; 125 (cento e vinte e cinco) às remoções interestaduais; 53.234 (cinquenta e três mil 
duzentos e trinta e quatro) às remoções entre unidades prisionais do Estado de São Paulo 
e 4.566 (quatro mil quinhentos e sessenta e seis) aos atendimentos de emergências e urgências. 

 

 Teleaudiências - Por força da parceria firmada entre esta Secretaria, o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo – TJSP, o Tribunal Regional Federal 3ª Região, a Secretaria de Governo e a 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, desde o início do 
projeto agosto de 2005 a 31 de dezembro de 2018 já foram realizadas 59.950 (cinquenta e nove 
mil, novecentos e cinquenta) teleaudiências.  
 
De janeiro a 31 de dezembro de 2018, 14.600 (quatorze mil e seiscentos) teleaudiências foram 
realizadas, possibilitando acelerar o julgamento dos processos e eliminação dos riscos de fugas e 
resgates de pessoa presas. 
 
São 65 (sessenta e cinco) salas, sendo 37 (trinta e sete) em unidades prisionais, 23 (vinte e três) em 
fóruns do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e 02 (duas) em fóruns do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região – TRF3.  
 

 Sistema Gestão Prisional Única – GPU – em 2018 deu-se continuidade a: 
Segurança e Disciplina - Rol de Visitas - cadastrar, controlar e disponibilizar informações dos 
visitantes dos presos, tendo como produto final um controle de cadastro dessas visitas coibindo desta 
forma o cadastro de visitas, em especial, com o perfil de esposa, amásia, companheira para mais de 
um preso; também se promoveu a codificação de barra da carteira de identificação do visitante; 
Numerário e Pecúlio - padronização e uniformização de controle do numerário e pecúlio dos presos, 
destacando dentre as diversas funcionalidades do sistema, a eficácia em manter o controle do 
numerário pertencente aos presos, inclusive do seu pecúlio, efetuando-se o registro de entrada e 
saída do numerário e pecúlio dos presos no Sistema Integrado de Administração Financeira para 
Estados e Municípios – SIAFEM/SP; Inclusão/Kit Preso – padronização no fornecimento de 
materiais de higiene e vestuário aos presos custodiados nas unidades prisionais da Pasta, 
controlando o estoque da inclusão bem como itens que serão fornecidos e/ou estão em poder do 
reeducando; Escolta AEVP – padronização e organização das escoltas de presos pelos AEVPs 
quanto às unidades prisionais subordinadas à COREMETRO; Controle de Benefícios – cadastro 
dos benefícios protocolados julgados e não julgados, emitindo relatórios gerenciais e estatísticos; 
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Religioso – cadastrar, controlar, emitir credencial de membros de entidades religiosas; GPU Off-line 
– acesso ao rol de visitas de presos como contingência em queda de link de dados, e integração com 
o “Scanner” Corporal. 
 
Integração “Scanner” Corporal com Sistema Gestão Prisional Única – GPU - Em 2018, deu-se 
continuidade, ajustes e aprimoramentos módulo de integração do “Scanner” Corporal com o sistema 
GPU visando à contabilização da quantidade de vezes que os visitantes de presos, religiosos, 
advogados e visitantes comuns passam pelo equipamento. 
 

 Sistema Gestão Penitenciária – GEPEN - Certificação Digital: 
Boletim Informativo - (De 25/11/2014 a 31/12/2018 gerados 355.724 (trezentos e cinquenta e cinco 
mil setecentos e vinte e quatro) - BIs com assinatura digital). De janeiro/2018 a 31/12/2018 foram 
gerados 105.069 (cento e cinco mil e sessenta e nove) BIs.  
 
Atestado de Comportamento Carcerário: (de janeiro/2016 a 31/12/2018 foram gerados 7.710 (sete 
mil setecentos e dez). De janeiro de 2018 a 31/12/2018 foram gerados 4.361 (quatro mil trezentos e 
sessenta e um) ACCs. 
 
Certidão de Recolhimento Prisional: (de janeiro/2016 a 31/12/2018 foram geradas 54.381 
(cinquenta quatro mil trezentos e oitenta e um). De janeiro de 2018 a 31/12/2018 foram gerados 
36.530 (trinta e seis mil quinhentos e trinta) CRPs. 
 
Está em operação página para que se possa conferir a veracidade do documento digital 
(http://egepen.sap.sp.gov.br). 
 

 Integração com o Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional – 
SISDEPEN 
Em 2018, deu-se continuidade ao desenvolvimento para a integração através de webservices do 
Sistema da SAP com o SISDEPEN quanto ao Módulo Custodiados, sendo que é um trabalho de alta 
complexidade devido às estruturas dos sistemas (SISDEPEN e SISTEMA SAP) serem distintas, 
além de nomenclaturas e cadastros diferentes, fazendo necessário criar tabelas e regras “De/Para” 
para adaptar antes de enviar os dados.  

 

 Lista Única de Transferência para unidades de regime semiaberto 
Foi dada continuidade na nova funcionalidade no módulo Presos – Lista única de transferência para 
unidades de regime semiaberto, onde a classificação obedece ao critério de data de lançamento no 
sistema, conforme Resolução SAP – 142, de 26 de setembro de 2016, que estabelece critérios de 
padronização para fins de remoção do preso progredido do regime fechado para o semiaberto no 
âmbito das unidades prisionais da SAP.  
 

 Sistema Cartório Informatizado - SCI 
Em 2018, deu-se continuidade à implementação do Sistema Cartório Informatizado tendo como 
principal objetivo registrar os comunicados de eventos dos fatos que se desdobram em ocorrência 
criminal, judicial e funcional de detentos, funcionários ou terceiros nas Unidades Prisionais do Estado 
de São Paulo.  
 
De 01/01/2018 a 31/12/2018 foram registrados: 46.065 (quarenta e seis mil e sessenta e cinco) 
Comunicados de Eventos; 221 (duzentos e vinte e um) Comunicados de Sinistros; 295 (duzentos e 
noventa e cinco) Expedientes Avulsos.  
 

 Sistema de Denúncia da Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário (CASP) 
Em 2018, deu-se continuidade ao desenvolvimento do Sistema de Denúncia tendo como objetivo: 
registrar/documentar as denúncias ou qualquer irregularidade que o cidadão, o servidor ou o anônimo 
queira manifestar/denunciar à CASP, resultando em maior agilidade à equipe que atua nas correições 
daquela corregedoria. De janeiro de 2018 a 31/12/2018 foram recebidas 2.285 (dois mil, duzentos e 
oitenta e cinco) denúncias.  
 

 

 

 

http://egepen.sap.sp.gov.br/
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Ação 6141 – Provisão de Serviços de Necessidades Materiais Básicas aos 
Custodiados 

Produto/Meta:  248.480 custodiados atendidos 
Realização:  229.562 Custodiados atendidos (92,39%) 
Justificativa: Havia uma expectativa de crescimento de 7 (sete) % da população carcerária em 
relação ao ano anterior, bem como a inauguração das cinco unidades prisionais, cujas obras não 
terminaram em tempo hábil, agregado ao fato das ações do Sistema Judiciário com intensa atividade 
das audiências de custódia, provocou a diminuição do encarceramento de pessoas. 

 Preparo e Fornecimento de Alimentação nas Unidades Prisionais  
Sistema de Autogestão – gerenciamento e produção da alimentação distribuída à população prisional 
e servidores que atuam na unidade prisional - a Pasta vem adotando este sistema nas cozinhas das 
unidades prisionais, considerando a: redução de custos, a qualidade da alimentação, a segurança e a 
profissionalização da mão de obra da pessoa presa.  O sistema de Autogestão trouxe até o 
momento uma economia de aproximadamente R$ 34 milhões. 
 
Em 2018 a alimentação no sistema prisional tem a seguinte configuração: 126 (cento e vinte e seis) 
unidades estão sob o Sistema de Autogestão, 18 (dezoito) unidades recebem a sua alimentação 
confeccionada nas unidades de Autogestão, 19 (dezenove) unidades ainda compram alimentação 
preparada e, por fim, temos 7 (sete) unidades no Sistema Cogestão. 
 

Ação 6142 – Provisão de Serviços de Atenção à Saúde dos Custodiados 

 Disponibilização de serviços de atendimento ambulatorial, psiquiátrico, odontológico, campanhas de 
vacinação e distribuição de medicamentos e execução de programas preventivos de doenças, nas 
unidades prisionais e hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, bem como encaminhamentos 
para atendimento de média e alta complexidade. 
 
Produto/Meta: 56,37% de unidades prisionais com equipe mínima de saúde 

Realização:     43,27% (76,76%)  

Justificativa:  Ficamos abaixo da meta devido à dificuldade para contratação de profissionais para 
comporem as equipes de saúde. Tais dificuldades devem-se aos seguintes fatores: 
A Secretaria da Administração Penitenciária realiza concursos públicos regularmente para todas as 
áreas (fim, meio e saúde) a fim de suprir os déficits das unidades prisionais em funcionamento, assim 
como das que estão em construção. 
São ofertadas vagas aos candidatos aprovados e os mesmos não assumem por falta de interesse. 
O DRHU não possui candidatos remanescentes de outros concursos, razão pela qual está ultimando 
procedimentos necessários para um novo certame. 
As Nomeações são feitas gradativamente sempre observando as disponibilidades financeiras e 
orçamentárias, contudo, são encontradas dificuldades em fixar tais profissionais nas Unidades 
Prisionais dadas às peculiaridades das mesmas. 
Não temos logrado êxito no provimento de cargos para a área meio, visto que os órgãos competentes 
quais sejam: Secretaria de Planejamento e Gestão e Secretaria da Fazenda tem negado o 
provimento destes, em razão do disposto no Decreto nº 61.132, de 25/02/2015. Também não 
obtivemos recursos financeiros disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde para contratação 
através de Pactuação entre os Municípios por meio da Deliberação CIB-62. 

Principais Realizações 

 O Grupo de Planejamento e Gestão de Atenção à Saúde da População Prisional promoveu: 
 
Capacitações por meio de Oficinas Presenciais:  
Acolhimento, ética e o processo de Testagem do HIV por teste rápido em fluído oral  
Aplicação do Teste Rápido para HIV, Hepatites e Sífilis por Punção Digital 
Manejo da Infecção pelo HIV para médicos e demais profissionais de Saúde no Sistema Prisional 
Treinamento para profissionais de Saúde em Atenção à População de Travestis e Transgêneros 
 
Campanhas Educativas e Informativas. 
Combate à Proliferação do Mosquito Aedes Aegypti 
Ações de Higiene, Prevenção e Combate da Sarna Humana 
Outubro Rosa 
Novembro Azul 
Cuidados com o Escorpião 
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Ações de Saúde: 
Vacinação contra Influenza.  
Total de privados de liberdade vacinados: 176.259 (cento e setenta e seis mil duzentos e cinquenta e 
nove), o que correspondeu a 77,23% a população recolhida à época. 
Total de servidores vacinados: 33.303 (trinta e três mil trezentos e três), o que correspondeu a 
70,99% dos servidores à época. 
Foram também vacinados 166 (cento e sessenta e seis) Defensores Públicos e 127 (cento e vinte e 
sete) alunos da Escola de Administração Penitenciária. 
 
Vacinação contra Febre Amarela. 
Nos territórios definidos pela Secretaria de Estado da Saúde como áreas de circulação do vírus da 
febre amarela no Estado de São Paulo. Foram ofertadas as doses a todos os indivíduos sem as 
respectivas restrições de saúde. Total de vacinados privados de liberdade 60.012 (sessenta mil e 
doze), servidores 2.900 (dois mil e novecentos). 
 
Campanha de mamografia “Mulheres de Peito - 2018” 
Em campanha bianual foram realizadas no ano de 2018 2.506 (dois mil quinhentos e seis) exames de 
mamografia e 135 (cento e trinta e cinco) ultrassonografias de mama nas mulheres privadas de 
liberdade dentro do perfil preconizado pela Secretaria de Estado da Saúde. 
 
Testagem Rápida Unidades Prisionais em 2018 
No decorrer do ano nos procedimentos de inclusão, rotina e campanha de testagem de HIV na 
Região Oeste foram realizados 52.885 (cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco) testes 
rápidos de HIV por fluido oral, 8.601 (oito mil seiscentos e hum) testes rápidos de Sífilis e 8.430 (oito 
mil quatrocentos e trinta) testes rápidos de hepatite. 
 
Campanha “Fique sabendo 2018” (em andamento) – Busca ativa de HIV 
 
Buscas Ativas para o Controle da Tuberculose 
Foram realizados na primeira busca (primeiro semestre) 10.321 (dez mil trezentos e vinte e um) 
Testes Rápidos Moleculares e 14.941 (quatorze mil novecentos e quarenta e hum) Exames de 
Baciloscopia. Na segunda busca 10.578 (dez mil quinhentos e setenta e oito) Testes Rápidos 
Moleculares e 15.086 (quinze mil e oitenta e seis) Exames de Baciloscopia.  
 

 Hospitais De Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
Promoveram a atenção à saúde mental dos pacientes, desenvolvendo a sistematização do 
atendimento individualizado – PTS - Plano Terapêutico Singular. 
 
Prevenção e Controle: de Hipertensão e Diabetes, Imunização de internos e funcionários (Febre 
Amarela, H1N1 e Gripe Comum), Prevenções de Tuberculose, Saúde da mulher – Campanha de 
Papanicolau, Saúde do homem, Testes Rápido para HIV, Higiene Bucal, Corporal e Ambiental, Busca 
Ativa Dengue, Controle e Prevenção a Escabiose e Combate à proliferação do mosquito Aedes 
Aegypti e Dependências. 
 
Projetos Terapêuticos e Ocupacionais: 
Programa de Atenção à Saúde do Idoso; Projeto Antitabagismo; Projeto Sorriso; Projeto Sou Eu; 
Padaria Artesanal, Projeto “Artesanato”; Esporte: aulas e campeonatos de futebol; Cinema: filmes 
educacionais, “Teatro em ação”, Salas de Ensino Fundamental e Ensino Médio; PET - Programa de 
Educação para o Trabalho e Cidadania - Parceria com FUNAP, 
Exame nacional: ENEM PPL 2018 - ENCCEJA PPL 2018. 
13ª OBMEP 2018 – Participação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Pública -Total 
de inscritos = 13 no HCTP de Taubaté. 
 
Grupo Terapêutico 
Alcoólicos Anônimos (A.A) e Narcóticos Anônimos (N.A) 
 

 O Grupo de Planejamento e Gestão da Qualidade de Vida e Saúde do Servidor  
Promoveu, por meio dos Centros Regionais, as seguintes atividades:  
Medicina Ocupacional: 815 (oitocentos e quinze) atendimentos a servidores. 
Psiquiatria: 419 (quatrocentos e dezenove) atendimentos a servidores. 
Psicologia: 2.887 (dois mil oitocentos e oitenta e sete) atendimentos a servidores. 
Nutrição: 327 (trezentos e vinte e sete) atendimentos a servidores. 
Enfermagem: 8.282 (oito mil duzentos e oitenta e dois) atendimentos a servidores. 
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Serviço Social: 82 (oitenta e dois) atendimentos a servidores. 
Odontologia: 132 (cento e trinta e dois) atendimentos a servidores. 
Life Coach: 219 (duzentos e dezenove) atendimentos a servidores. 
 
Campanhas de Vacinação 
Influenza (H1N1): total de 20.230 (vinte mil duzentos e trinta) servidores. 
Hepatite B: total de 1093 (hum mil e noventa e três) servidores. 
Tríplice Viral: total de 668 (seiscentos e sessenta e oito) servidores. 
Dupla Adulto: total de 603 (seiscentos e três) servidores. 
Febre Amarela: total de 243 (duzentos e quarenta e três)  servidores. 
 
Visitas Técnicas para processos de transferência de caráter humanitário: 41 (quarenta e uma) 
visitas a servidores. 
 
Acompanhamento de Licenças Saúde Superior há 01 (um) ano: visitados 371  (trezentos e 
setenta e um) servidores. 
Acompanhamento de Licenças Saúde Superior há 03 (três) anos: visitados 201 (duzentos e um) 
servidores. 
 
Ações de Saúde 
Ações de saúde são ações desenvolvidas pelo GQVIDAS, CQVIDASS, CIPAS, Unidades Prisionais, 
Sedes Administrativas. Servidores e em muitos casos contando com parceiros de outros órgãos 
públicos e iniciativa privada. Consiste na realização do teste glicêmico, aferição da pressão arterial e 
orientações de saúde, distribuição de material educativo de saúde, distribuição de material de 
prevenção como, camisinhas, gel lubrificantes, mascaras de proteção, luvas descartáveis. Segue 
abaixo alguns dos principais registros de ações deste ano: 
 
SAP 25 ANOS; Janeiro Branco (Saúde Mental); Carnaval (orientação uso de camisinha); Março Lilás 
r Dia Internacional da Mulher (combate ao câncer de mama e de ovário); Dia Mundial de Combate à 
Tuberculose; Dia Mundial da Atividade Física e Dia Mundial da Saúde; Dia Mundial de Combate a 
Hipertensão; Dias das Mães; Dia do Agente de Segurança Penitenciária; Dia Mundial Sem Tabaco; 
Combate ao Aedes Aegypti; Junho Vermelho (doação de sangue); Dia Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho; Dia do Homem e Dia dos Pais; Setembro Amarelo (prevenção ao suicídio); 
Outubro Rosa (combate ao câncer de mama) e Novembro Azul (combate ao câncer de próstata)  
 
Cursos e Palestras 
Assédio Moral no Ambiente de Trabalho; Curso de Direção Defensiva; Prevenção e Combate ao 
Incêndio; Workshop “Processo de Acidente de Trabalho – Etapas e Nexo Causal; Oficinas em Saúde 
Mental”. 
 
Programas e Projetos 
Banco de Olhos de Sorocaba (BOS); Projeto de Atenção aos Oficiais Operacionais Motoristas; 
Programa Gestão da Emoção; Projeto Servidor em Foco – Um Olhar Amigo; Lian Gong.  
 
SIPAT - Semana Interna de Prevenção de acidentes, prevista na Norma Regulamentadora Nº 05, da 
Portaria Nº 3.214, de 08/06/1978 e na Resolução SAP 64, de 12/04/2016. A Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho. A SIPAT é realizada visando reforçar a mentalidade da 
prevenção por meio de temas voltados à saúde, segurança e qualidade de vida.  
 
CIPAS (177 CIPAS e 1.081 Cipeiros) - realizaram ações de Saúde nas datas preconizadas pelo 
Calendário do Ministério da Saúde, com desenvolvimento de atividades cujo objetivo foi a promoção 
da saúde e qualidade de vida dos servidores por meio de palestras, distribuição de cartilhas e 
informativos de saúde e oficinas. 
 

Ação 6146 – Suporte Administrativo e Formação do Servidor em Apoio à Custódia e 
Reintegração 
 
 Fornecimento de suporte administrativo e de tecnologia da informação e comunicação, formação e 
aperfeiçoamento de servidores, que contribuam para a execução e o aperfeiçoamento dos serviços 
prestados pelo sistema penitenciário paulista. 
Produto/Meta:   193 unidades gerenciadas 

Realização: 181 unidades gerenciadas (93,78%) 
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Justificativa: estavam previstas a inauguração de 5 (cinco) unidades prisionais no ano de 2018, que 
não se concretizaram; todavia inauguraram-se 03 (três) unidades, que haviam sido previstas para o 
ano de 2017. 

Principais Realizações: 

 Gestão da Modernização da Administração Penitenciária – Parque Tecnológico  

Neste exercício, foi dado continuidade aos trabalhos de instalação dos itens de modernização: filtro 
de conteúdo de acessos à internet, solução de backup (cópia de segurança dados), switch + fibra 
(cabeamento de rede e equipamento de conectividade) e readequação dos ranges de IP da Sede I, 
promoveu a modernização, agilidade, segurança, confiabilidade e integridade das informações, 
modernização no serviço de segurança exclusivo para servidores (“deep secutity”), aquisição de 
servidores para a integração do Sistema GPU com o “Scanner” Corporal nas unidades prisionais, 
realização de mais uma etapa do projeto de modernização de equipamentos do Sistema Prisional 
Paulista  - aquisição de microcomputadores. 
 

 Sistema de Gerenciamento de Usuários (SISGERUS) 
Em 2018, desenvolveu-se o Sistema de Gerenciamento de Usuários com o objetivo de centralização 
do cadastro e manutenção de informações de acesso aos sistemas através de usuário e senha, 
mantendo uma base de dados e poderá ser consultado através de um “webservice” com suas 
devidas validações de acesso. 
 

 Sistema de Ouvidoria (SISOUVIDORIA) 
Em 2018, iniciou-se o desenvolvimento do Sistema de Ouvidoria, que tem por objetivo principal o 
registro e controle de reclamações, pleitos da população, sendo 99% oriundos de visitantes de presos 
e presos, além de emissão de relatórios para atender a própria Pasta e outros órgãos. 
 

 Sistema de Gerenciamento de Recurso Humanos – SISDRHU - Em 2018 desenvolveu-se: 
 

Módulo AUDESP-TCE: realiza a coleta das informações de movimentação mensal (provimentos, 
vacâncias, transferências, afastamentos, etc.) de todos os servidores da Pasta para que sejam 
enviadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
Módulo de Estágio Probatório de ASP (Agente de Segurança Penitenciária) que emitirá os 
formulários de Avaliação Especial de Desempenho e relatórios referentes ao processo de estágio 
probatório automaticamente, a partir do lançamento da frequência dos servidores; 
 
Módulo de Ficha 100 que realizará a emissão da ficha 100 com todos os apontamentos de 
frequência anual e ocorrências cadastradas no sistema; 
 
Módulo de Controle de Ponto Biométrico que realizará a integração do ponto biométrico existente 
na unidade com o SISDRHU permitindo que os apontamentos de frequência (faltas, atrasos, licenças, 
etc.) sejam realizados automaticamente. Realizado treinamento para a funcionalidade em 15 (quinze) 
unidades (piloto) as quais estão utilizando para fins de teste, validação e ajustes, se necessários; 
 
Módulo de Controle de Diárias realiza a gerência e controle dos requerimentos, bem como, do 
pagamento de diárias. Emite a requisição, mapa de diárias, relatório de diárias pagas para publicação 
no Portal da Transparência, entre outras funções que permitirão o controle efetivo do pagamento de 
diárias em todas as unidades da Pasta. Realizado treinamento em 06 (seis) unidades piloto e na 
Sede da Pasta, os quais já estão utilizando o módulo para o pagamento e controle das diárias; 
 
Módulo de Horários de Trabalho - funcionalidade por meio da qual são cadastrados todos os 
horários de trabalho dos servidores da unidade, permitindo a emissão da ficha 100 com o 
apontamento dos dias de descanso, realizando assim a gerência e padronização dos horários de 
trabalho dos servidores. Realizado treinamento a todas as unidades da Pasta, as quais estão 
utilizando para fins de teste, validação e ajustes de necessário. 
 
Sistema de Administração de Materiais – SAM 
Diante da Nova Política Contábil de Estoque e Bens Móveis, que faz parte da adesão do Brasil às 
novas normas internacionais de contas públicas, a Secretaria da Fazenda está promovendo a 
adequação do Sistema de Administração de Materiais – SAM ao novo modelo e rotinas que estão 
sendo desenvolvidas pela PRODESP. Ele faz a gestão dos materiais consumíveis e dos 
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permanentes, proporcionando apoio às rotinas operacionais, automatização de tarefas e o 
fornecimento de informações operacionais e gerenciais, agora com dois módulos:  
Módulo Estoque – devidamente implantado nesta pasta.  
Módulo Patrimônio – neste ano de 2018, estamos em fase final de implantação de todos os módulos 
do Sistema de Patrimônio em nossos Centros de Infraestrutura. 
 
Sistema de Custos dos Serviços Públicos 
A definição dos serviços a serem custeados está alinhada com os serviços identificados no PPA 
2012-2015 e revisões subsequentes e PPA 2016 - 2019 conforme nova abordagem de gestão por 
resultados. O Sistema de Custos dos Serviços Públicos já está em pleno funcionamento na SAP e o 
GSPOF se encarregou de ser o agente multiplicador nesta pasta; ministrando uma capacitação de 03 
(três) horas/aula ao público alvo definido no projeto, quais sejam: diretor geral, diretor administrativo e 
diretor de finanças (quando há) das unidades prisionais e hospitais, num total de aproximadamente 
de 450 (quatrocentos e cinquenta) servidores, seguimos pioneiros no estado com a utilização do 
sistema em questão.  
 

Escola de Administração Penitenciária “Dr. Luiz Camargo Wolfmann” – EAP 

 Em 2018, os dois Centros da Escola de Administração Penitenciária “Dr. Luiz Camargo 
Wolfmann”, Centro de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CECADRH) e Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento de Agente de Segurança Penitenciária (CFAASP) desenvolveram 
suas atividades que a seguir demonstramos. 
 
O CECAD-RH teve seu principal foco para os “Eixos de Desenvolvimento Humano e 
Administração/Gestão”, com indicações de necessidades obtidas por meio de solicitações e reuniões 
com diretores regionais, analisando as prioridades específicas para cada seguimento. 
 
O CFAASP, por sua vez, teve seu principal foco dirigido ao “Eixo de Segurança e Disciplina” para as 
categorias de ASP e AEVP. 
 

Quadro de Servidores Treinados Ano 2018 
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I. Ingressantes /Iniciação 

Funcional 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1731 

 

- 

 

1731 

 

1731 

 

- 

 
1731 

II. Desenvolvimento 
Humano/Qualidade de 
Vida 

 

2485 

 

1230 

 

3715 

 

- 

 

7794 

 

7794 

 

2485 

 

9024 
 

11509 

III. Administração / 
Gestão 

 

1172 

 

4991 

 

6163 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1172 

 

4991 

 
6163 

IV. Segurança e 
Disciplina 

 

2032 

 

145 

 

2177 

 

6883 

 

21561 

 

28444 

 

8915 

 

21706 

 
30621 

V. Reintegração Social 
 

281 

 

- 

 

281 

 

- 

 

- 

 

- 

 

281 

 

- 

 
281 

Total de Servidores 
Treinados 5970 6366 12336 8614 29355 37969 14584 35721 50305 

CECAD-RH - Centro de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos 

CFAASP - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Agentes de Segurança Penitenciária 

 

Ação 6167 – Conservação, Manutenção e Reparos das Unidades Prisionais em Apoio 
à Custódia 

Realização de manutenção das estruturas existentes, incluindo serviços de conservação e reparos 
em face do desgaste do tempo e da utilização para acomodar presos e internados, possibilitando 
plenas condições de funcionamento e segurança. 
Produto/Meta:  183 unidades prisionais atendidas 

Realização:          171 unidades prisionais atendidas (93,44%) 
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Justificativa:   estavam previstas a inauguração de 5 (cinco) unidades prisionais no ano de 2018, 
que não se concretizaram; todavia inauguraram-se 03 (três) unidades, que haviam sido previstas para 
o ano de 2017. 

Principais Realizações:  

 Programa - Nascentes – A Pasta, por meio das Coordenadorias de Unidades Prisionais das 
Regiões Central, Noroeste e Oeste do Estado emprega o programa em algumas unidades prisionais 
a elas subordinadas. A ação tem como objetivo a construção e o gerenciamento de uma rede 
integrada de plantio e recuperação de mananciais, desenvolvendo a produção de mudas nativas. Ela 
atende à demanda de projetos de restauração de áreas degradadas da região, proporcionando o 
sequestro de carbono – nome dado à absorção de grande quantidade do gás carbônico presente na 
atmosfera –, proteção dos recursos hídricos e manutenção da biodiversidade. Com isso, recuperará 
as áreas e mananciais degradados, auxiliando na restauração da biodiversidade e capacidade hídrica 
da região. Além do reflorestamento das matas ciliares, há a contribuição com a ressocialização de 
detentos do regime semiaberto, com a capacitação dos reeducandos composta por orientações 
teóricas e práticas, no total de 100 horas/ aula (possibilita a remição de pena).  
 
Atualmente existem 134.694 (cento e trinta e quatro mil e seiscentos e noventa e quatro) mudas 
cultivadas entre as Penitenciárias  I e II de Sorocaba, Dracena, Marabá Paulista, I e II de 
Mirandópolis, I de Presidente Venceslau, Tupi Paulista, Andradina, Iaras, I e II de Reginópolis e o 
CPP III de Bauru, sendo as espécies que seguem: Angico do Cerrado do Campo, Abacate, 
Alamandra, Albizia Lebbeck, Algodãozinho, Ameixa, Amendoim, Amendoim Bravo, Amora, Angico 
Branco, Angico Vermelho, Angico Vermelho Preto, Araça, Aroeira Pimenteira, Canafistula, Canelinha, 
Capororoca, Cedro, Cedro Rosa, Cedro do Brejo, Cereja do Brejo, Cereja do Mato, Cerejeira Rio 
Grande, Coração-de-negro, Correieira, Dedaleiro, Farinha Seca, Faveiro, Flamboyant, Genipapo, 
Goiaba, Goiaba Branca, Guapuruvu, Gurucaia, Ingá, Ipê, Ipê Amarelo do Cerrado, Ipê Branco, Ipê 
Rosa, Ipê Roxo, Ipê Roxo Bola, Jaca, Jacaranda Mimoso, Jaracatia, Jatobá, Jequitibá Branco, 
Mamoninha do Mato, Manduirana, Manga, Maricá, Mini Jambo, Moringa Oleifera, Mutambo, Óleo de 
Copaíba, Olho de Cabra, Paineira, Pata de Vaca, Pau Ferro, Pau-Formiga, Pitanga, Saboneteira, 
Sangra d´Agua, Tucaneira, Unha de Vaca, Urucum e Uvaia.  
 

 Programa de Uso Racional da Água – PURA 
 

Os principais benefícios que a implantação do programa oferece é o desconto de 25% sobre a tarifa 
incidente, como também, demanda a redução de no mínimo 10% no consumo, após o término dos 
serviços contratados.  O primeiro contrato foi celebrado com a Penitenciária Feminina Sant’Anna que 
em 2018 atingiu redução de 2.091 m³/ (dois mil e noventa um) e uma economia de R$ 60.000,00 
no comparativo do período Janeiro – junho 2017 X 2018. 
 
Há 13 (treze) contratos de tarifação assinados entre SAP & SABESP, até o momento, quais sejam: 
Penitenciaria Feminina de Sant’Anna, Penitenciária Masculina de Riolândia, Centro de 
Ressocialização de São José dos Campos, Centro de Detenção Provisória de São Vicente, Centro de 
Progressão Penitenciária de Mongaguá, Penitenciária Feminina de Tremembé I, Centro de Detenção 
Provisória de Riolândia e Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Dr. Arnaldo Amado 
Ferreira” de Taubaté, Cento de Detenção Provisória de Praia Grande, Penitenciária Masculina de 
Mairinque, Penitenciária Masculina de São Vicente I, Centro de Detenção Caraguatatuba, 
Penitenciária Masculina de São Vicente II. 
 
A Secretaria continua trabalhando em 3 (três) frentes visando o bom e racional uso e preservação 
deste bem, onde: 58 (cinquenta e oito) unidades prisionais são abastecidas por concessionárias; 01 
(uma) unidade prisional possui estação de tratamento de água e 112 (cento e doze) possuem poços 
tubulares.  
 
O projeto PURA SAP&SABESP, trouxe uma economia de 2012 a junho de 2018 um valor 
aproximado de R$ 7.2 milhões e 382.300 metros cúbicos, no total. 

 
Uso Racional da Água - Conscientização - Resolução SAP 76, de 23 de junho de 2017 que 
estabelece a obrigatoriedade da leitura constante do consumo de água no âmbito da Secretaria da 
Administração Penitenciária, dando continuidade no ano de 2018. 
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Projeto Adequação da Estação de Tratamento de Esgoto para Água de Reuso, Implantação de 
Biodigestor e Uso do Biogás na Penitenciária Masculina Balbinos I 
 
Trata-se de um projeto de adequação do sistema de tratamento de esgoto, onde os resíduos gerados 
que são dispensados nas lagoas de tratamento, passarão a ser utilizados em um sistema biodigestor; 
com grande potencial de produção do biogás para gerar energia e utilização na cozinha para 
preparação da alimentação, deixando as duas unidades existentes autossustentáveis. Podemos 
considerar 550 a 600 m³/dia (quinhentos e cinquenta a seiscentos) de esgoto; com base na conta de 
luz, projeta-se zerar os custos com a concessionária de energia. Igualmente, o produto final gerado 
no sistema será água sem resíduo algum, podendo ser reutilizada para outras finalidades dentro do 
estabelecimento prisional, ficando reduzida a emissão de materiais orgânicos poluentes para o meio 
ambiente. Concomitantemente, a SAP em parceria com a Subsecretaria de Energias Renováveis da 
Secretaria de Energia e Mineração de São Paulo, estudam um Projeto de Biogás para o total 
aproveitamento dos resíduos sólidos produzido nos presídios, bem como a utilização de todos os 
resíduos provindos das estações de tratamento de esgoto (ETE) hoje existente em mais de 90 
presídios do sistema prisional. 
 
Projeto Captação de Água Servida (Água de Reuso) - Centro de Detenção de Campinas 
O projeto da unidade de Campinas, contempla a captação de água dos ralos posicionados para água 
dos chuveiros e para os tanques de lavar roupa, instalados dentro das celas, este tipo de água é 
tecnicamente denominado de ÁGUA SERVIDA. O projeto concebe um plano de contingência, isto é, 
no caso de alguma ocorrência, falha mecânica ou humana, é possível reverter todo o abastecimento 
das caixas que servem as bacias das celas, imediatamente, por água nobre (água potável - dos 
poços artesianos). 
 

 Programa de Eficiência Energética 
 

Readequação de Contratos de Consumo 
Projeto de Eficiência Energética, um trabalho realizado em conjunto com a Subsecretaria de Energia 
Elétrica da Secretaria Estadual de Energia e Mineração de São Paulo, cujo objetivo principal é a 
readequação dos contratos de energia elétrica junto às concessionárias. Trata-se da análise da tarifa 
e da demanda contratada e a solicitação à concessionária de readequação dos contratos. Em 2018, a 
Subsecretaria de Energia Elétrica, através de programa próprio de controle de demanda, analisou 
mais 04 (quatro) contratos de tarifação de nossas unidades, que por sua vez, estavam bem 
contratadas, não havendo necessidade de alteração contratual e a análise de 01 (hum) contrato, sim, 
requereu revisão contratual. 
 
Projeto para redução do consumo de energia elétrica através da iluminação com produtos de 
baixo consumo 
Projeto que prevê a troca da iluminação externa por iluminação mais econômica, de melhor qualidade 
na maioria das unidades do sistema prisional para trazer melhoria na qualidade da iluminação, na 
segurança da unidade e na economia do consumo de energia. A meta é atingir 146 (cento e quarenta 
e seis) unidades prisionais, 67 (sessenta e sete) unidades prisionais já receberam recurso e a 
implantação já foi completada em 25 (vinte e cinco) delas que demonstraram uma média de redução 
no consumo em Kwh de aproximadamente 17% (dezessete). 
 
Eficientização Energética – Lei 9.991/2000 - Aneel (art. 1º) 
Foi assinado um acordo de cooperação entre a Secretaria Estadual de Energia e Mineração do 
Estado de São Paulo – Subsecretaria de Energia Elétrica e a empresa Companhia Paulista de Força 
e Luz para a implantação do Programa Educacional de Eficiência Energética – PEEE Poderes 
Públicos. Foram selecionadas 75 (setenta e cinco) unidades prisionais, servidas hoje pela CPFL, com 
168(cento e sessenta e oito) servidores inscritos no programa, e que realizaram o curso, cuja 
plataforma de ensino é no modelo EAD, ensino à distância, por aproximadamente seis meses de 
curso, iniciado em agosto/17, com apresentação final de projetos em junho de 2018. Foram obtidos 
certificados de conclusão e o recebimento das seguintes premiações de projetos apresentados: pela 
CPFL Paulista - sr. Alessandro Riqueti – Penitenciaria Sargento PM Antonio Luiz de Souza – 
Reginópolis II com a 2ª. Colocação; pela CPFL Piratininga – sr. Luiz Antonio Malamam – 
Penitenciária dr. Geraldo de Andrade Vieira – São Vicente II, com a 3ª. Colocação. 
 
Usina Solar 
Trata-se de uma proposta de implantação do “Projeto de Usina Solar Sustentável” para gerar crédito 
de energia, garantindo eficiência e economia de energia elétrica para 11 Unidades Prisionais da 
Região Noroeste do Estado de São Paulo, com uma População Carcerária de aproximadamente 
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18.000 (dezoito mil) presos; trabalho desenvolvido em parceria com a Subsecretaria de Energias 
Renováveis da Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo. 
 
Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da implantação de sistemas de compensação 
de energia elétrica, por meio de painéis solares fotovoltaicos na cidade de Bauru, (escolhida por ter o 
maior índice de radiação solar no Estado), em uma área de 01 hm² (10.000 m²), produção 1MWh/Ano 
(Média 100kWh/mês). 
 
Buscamos uma economia de aproximadamente 2% de toda energia elétrica consumida no sistema 
prisional estadual e uma economia de até 15% no custeio; também a ampliação do uso de fontes de 
geração renovável em prédios públicos. 
 
Banco de Capacitor 
Projeto de estudo de instalação de Banco de Capacitor, ainda em desenvolvimento, que têm por 
objetivo corrigir o fator de potência, causador de multas tarifárias de energia elétrica devido ao 
aumento do consumo da energia reativa excedente. A instalação visa a redução do custo de energia 
elétrica através da correção do fator de potência. Objetivando otimizar o uso da energia elétrica 
gerada no país. As vantagens dos Bancos de Capacitores na correção do fator de potência são: 
redução significativa do custo de energia elétrica; aumento da eficiência energética da empresa, 
melhoria da tensão, aumento da vida útil das instalações e equipamentos, redução de custeio na 
conta de energia, redução da corrente reativa na rede elétrica, permitindo a instalação de novas 
cargas e redução dos efeitos das cargas harmônicas da instalação. 

 

Outras Realizações 
 

Assessoria de Imprensa 
O ano de 2018 trouxe um desafio significativo para a Assessoria de Imprensa da Secretaria da 
Administração Penitenciária: houve severas restrições para a divulgação entre 07/07 e o final do mês 
de outubro, quando aconteceu o segundo turno das eleições. Newsletters não puderam ser enviados 
nesse período – de janeiro a 14/12/2018, foram enviadas 34 (trinta e quatro).  Mesmo assim, foram 
obtidos os números abaixo:  
 
Até 31/12/2018, foram divulgadas 115 (cento e quinze) notas de apreensão de ilícitos.  Essas notas 
são positivas, pois valorizam o trabalho dos funcionários ao impedir a entrada de celulares, drogas e 
outros com visitantes e tentativas de lançamento por muros e alambrados, além de uso de drones, 
estilingues e outros meios para tentar burlar a vigilância dos agentes. Foram públicas várias notas e 
reportagens durante todo o ano - em torno de 40 (quarenta) por mês.  
 
Foram divulgadas as seguintes ações:  
Via Rápida Expresso - a parceria entre a Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria da 
Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Estado para recuperação de escolas e hospitais estaduais foi renovada e ampliada – em 
2018, foram pintadas delegacias de polícias, bases de bombeiros, fóruns, creches, asilos e outros 
prédios públicos.  Foram veiculadas 85 (oitenta e cinco) matérias falando da pintura nas escolas, 
entre matérias, impressas, Internet, rádio e TV sobre a parceria em todo o estado, entre 
janeiro/fevereiro e julho/agosto do corrente ano. Além da divulgação no período de férias escolares, 
houve a veiculação de outras reportagens sobre pinturas de outros prédios públicos.  
Entrega viaturas – em 19 de fevereiro de 2018, o então governador Geraldo Alckmin veio receber 
simbolicamente 202 (duzentos e dois) veículos de transporte de presos que foram adquiridos com 
recursos do Governo Federal e do Tesouro Estadual na Sede da Secretaria, em Santana. Foi feita a 
divulgação da entrega, gerando a publicação de 35 (trinta e cinco) matérias em mídia impressa, além 
de matérias de rádio e TV.  
 
Voto de presos provisórios - foi divulgada a continuidade da parceria entre a SAP e o Tribunal 
Regional Eleitoral/SP para que os presos paulistas pudessem votar, gerando nove matérias na capital 
e interior.  
 
Aumento no número de funcionários – a divulgação da formatura de 621 (seiscentos e vinte e um) 
agentes em abril e a nomeação de outros 495 (quatrocentos e noventa e cinco) geraram mídia 
positiva de cerca de 10 (dez) matérias publicadas em todo o estado.   
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Jornadas de Cidadania e Empregabilidade - Em 2018, mantivemos a média de 05 (cinco) matérias 
publicadas por mês, gerando 55 (cinquenta e cinco) reportagens impressas positivas para o sistema 
prisional.  
 
Investimentos em segurança - instalação scanners corporais e entrega de armas:  em janeiro de 2018 
foi concluída a instalação de scanners corporais. Em 19 de julho, a Secretaria da Administração 
Penitenciária (SAP) recebeu mais 2.300 (duas mil e trezentos) pistolas modelos .40, 42 (quarenta e 
dois) fuzis modelos 556,  na Sede da Pasta. As novas armas tiveram como objetivo reforçar o 
armamento nos serviços de vigilância de muralhas das unidades penais de regime fechado e de 
escolta de presos. Foi feita a divulgação em veículos de todo o estado, gerando a publicação de 17 
(dezessete) reportagens sobre o tema.  
 
Investimento em educação – participação de reeducandos na Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep) e no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (Encceja): foram publicadas 26 (vinte e seis) reportagens sobre a participação de 
reeducandos na Obmep e no Ennceja, destacando o aumento no número de inscritos em cada 
exame. Também foi dado destaque à instituição dos Clubes de Leitura nos presídios, que também 
geraram bastante matérias positivas.  
 

Projetos de reintegração social:  também geraram forte impacto positivo na mídia projetos como 
“Ponto Firme” (oficina de crochê na penitenciária “Desembargador Adriano Marrey” de Guarulhos que 
produziu peças desfiladas na 45ª. SPFW), com 23 (vinte e três) matérias publicadas; a construção de 
um gatil e um canil públicos para acolher a população animal de rua em presídios do Vale do Paraíba 
(nove matérias  positivas publicadas); parceria com a Humanitas 360, que gerou uma matéria de 
capa na Veja SP.  
 
Eventos 
Auxílio ao cerimonial nas cerimônias de inauguração da Penitenciária Feminina de Guariba em 28/03 
e Centros de Detenção Provisória de Limeira em 20/04 e Nova Independência em 23/11. Auxílio ao 
cerimonial das inaugurações das CPMAs de Lençois Paulista (22/03); Barra Bonita (23/03); Monte 
Alto (11/05); Itapevi (13/08) e Hortolândia (14/11).  
 
Facebook SAP  

Data Base dados: 01/2018 a 31/12/2018 

Página I (Certificada)– 15.773 curtidas 
Página II (Servidores) – 7.959  
Alcance de publicação 
Página I: 4.243 média semana por publicação 
Página II:  646 média semana por publicação 
Publicações: 
Página I: 416 publicações (entre julho e outubro devido a lei eleitoral não há publicação) 
27 vídeos (#LiveSAP) – o mais visualizado foi e entrega da frota com 5 mil e 200 visualizações 
315 atendimentos diretos pelo messenger, com interação de média de mais de 3 mensagens por 
questionamento. 
Capacidade de resposta de 95%, com menos de um dia de tempo de resposta. 
Média de 13 mil visualizações diárias da página 
Página II: 100 publicações (entre julho e outubro devido a lei eleitoral não há publicação) 
Média de 6.000 visualizações diárias da página 
 
Twitter: 4.977 seguidores – 2.836 tweets  
 Data Base: 01/2018 a 31/12/2018 
 
Youtube: 828 inscritos e cinco publicações, com média de visualização 530 visualizações. 
 
Data Base: 31/12/2018 

 Visitas Internacionais na Pasta em 2018 - Representantes do Consulado da Espanha e da 
Coreia do Sul  

 

 Serviço de Informação ao Cidadão – SIC/SAP - de 01/01/2018 a 31/12/2018 foram recebidos e 
atendidos 355 (trezentos e cinquenta e cinco) pedidos de informações. 
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 Demandas do Cidadão – de 01/01/2018 a 31/12/2018 foram recebidas 7.157 (sete mil centos e 
cinquenta e sete) demandas.  
 

 Museu Penitenciário Paulista 

O Museu Penitenciário Paulista cumpriu o seu papel de perpetuação da história do Sistema Prisional 
Paulista, disseminando a cultura do universo carcerário, narrada de forma amena e didática, 
mantendo viva e interagindo com os mais variados tipos de públicos, trazendo a experiência do 
aprisionamento para a sociedade, pesquisadores e servidores, desenvolvendo as atividades 
demonstradas a seguir, obtendo um expressivo aumento de 30% do público em relação ao ano 
anterior.  O MPP manteve a análise positiva atendendo a quase 10.000 (dez mil) pessoas, sob a 
crítica de aproximadamente 2.100 (dois mil e cem) visitantes, obtendo a avaliação positiva de 97% 
ótima e boa, ampliando o conhecimento de 99% do público atendido.  
 

Programa 3814 – Gestão de Reintegração Social da População Penal, Egressos 
e Seus Familiares 

Garantir a dignidade da pessoa humana durante sua permanência no sistema penitenciário e 
promover políticas públicas efetivas que viabilizem a reintegração social dos presos, internados e 
egressos, por meio de ações de educação, saúde, assistência social, qualificação profissional e 
trabalho. 

 

Ação 6140 -  Assistência ao Egresso e Família 
 
Apoio psicossocial e assistência direta aos egressos e estreitamento dos vínculos familiares, 
encaminhamentos para a rede social de apoio, parcerias com órgãos governamentais, instituições 
sem fins lucrativos e empresas privadas para o desenvolvimento de projetos de capacitação 
profissional, inserção no mercado de trabalho e geração de renda, acolhimento e suporte aos 
familiares dos egressos que residem na região. 
 
Produto/Meta: 166.375 atendimentos a egressos, de serviços de orientação e apoio à reintegração 
psicossocial e de readaptação. 
 

Realização: 199.507 (19,9% acima da meta) 
 

Justificativa: Número de atendimentos a egressos, egressas e familiares acima da meta estipulada 
conforme estimativa feita a partir da expansão das centrais e parcerias com o Judiciário para o 
acompanhamento de benefícios judiciais. Para 2019, a meta segue conforme estipulado previamente, 
já levando estes fatores em consideração. 
 
Principais realizações 
Tem por finalidade dar assistência direta ao egresso contextualizado no seu âmbito familiar, com 
vistas à autonomia e garantia de direito, para que possam retomar o convívio social, promovendo a 
reintegração social dos egressos contribuindo para a diminuição da reincidência criminal. 
 
Egressos/Egressas: 167.395 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco) atendimentos, 
com 149.370 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e setenta) atendidos; 
 
Familiares de Egressos/Egressas: 28.020 (vinte e oito mil e vinte) atendimentos, com 15.745 (quinze 
mil, setecentos e quarenta e cinco) pessoas atendidas;  
 
Ações Socioeducativas e de Geração de Renda 
 
Programa Renda Cidadã: Total de 35 (trinta e cinco), sendo: 06 (seis) egressos, 04 (quatro) 
egressas e 25 (vinte e cinco) familiares cadastrados para recebimento do benefício; 
 
Programa Ação Jovem: Total de 2 (dois) atendidos, sendo: 1 (um) egressos e 1 (um) familiar 
cadastrados. 
 
No Programa de qualificação profissional Via Rápida da SDECTI, foram cadastradas 2.474 (duas mil, 
quatrocentos e setenta e quatro) pessoas, sendo: 1.987 (um mil, novecentos e oitenta e sete) 
egressos, 276 (duzentas e setenta e seis) egressas e 211 (duzentos e onze) familiares. 
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Pessoas cadastradas no PROGRAMA PRÓ EGRESSO: 3.894 (três mil, oitocentos e noventa e 
quatro) por meio das Centrais de Atenção ao Egresso e Família. 
  
Atualmente são 45 (quarenta e cinco) Centrais de Atenção ao Egresso e Famílias em 
funcionamento, localizadas em 44 (quarenta e um) municípios do Estado de São Paulo, tendo sido 
inaugurada neste exercício 1(uma) unidade de atendimento. 
 

Ação 6147 – Promoção da aplicação de Penas e Medidas Alternativas  
 
Acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas e medidas alternativas impostas aos 
apenados; fomento das alternativas penais; envolvimento da sociedade nesse processo; apoio ao 
Poder Judiciário com a provisão de vagas não remuneradas de trabalho destinadas ao cumprimento 
das penas e medidas alternativas à prisão; realização de avaliação psicossocial e de perfil do 
apenado para direcionamento às vagas de prestação de serviços à comunidade. 
 
Produto/Meta: - 40.150 vagas de trabalho para Penas e Medidas Alternativas 
 
Realização:  37.196 (92,6% da meta) 
Justificativa: Consideramos a meta atingida, dentro da margem de erro. 
 
Principais realizações: 
 
Tem por finalidade difundir a prática da aplicação de medidas alternativas à prisão. Recebem 
pessoas destinadas a cumprir penas alternativas à prisão, em especial as de prestação de serviços à 
comunidade. No programa são realizados avaliação psicossocial e levantamento de demandas, além 
da avaliação de potencialidades, bem como das limitações/restrições dos apenados. Após, e de 
acordo com o perfil levantado na entrevista, são encaminhados a instituições, públicas ou não, porém 
sem fins lucrativos, para cumprimento das penas. 
 
Do programa consta, também, a realização de atividades técnicas destinadas ao cumprimento de 
Medidas Educativas e Terapêuticas e de Mediação e Terapia Comunitária, tudo destinado aos 
usuários de drogas e seus familiares, além do encaminhamento e do acompanhamento; 
acompanhamento sistemático, monitoramento e fiscalização dos locais de execução de pena, para 
verificação de seu efetivo cumprimento. 
 
O custo por apenado a penas alternativas à prisão é de R$ 26,49 (vinte e seis reais e quarenta e 
nove centavos), um dos menores por beneficiário do Brasil e a eficácia do programa está explícita no 
seu índice de reinclusão no programa que é de apenas 4,4%. 
 
Atualmente são 76 (setenta e seis) Centrais de Penas e Medidas Alternativas em funcionamento, 
localizadas em 70 (setenta) municípios do Estado de São Paulo, tendo sido 6 (seis) inauguradas até 
dezembro de 2018 e mais 3 (três) estarão funcionando no início de 2019.  
 
Atendimento de Apenados a Medidas Educativas – para casos de usuários de drogas – artigo 28 
da Lei 11.343/2006: 1.634 (mil, seiscentas e trinta e quatro) pessoas foram encaminhadas para 
instituições especializadas no período de janeiro a dezembro de 2018. 
 
No Programa de Penas e Medidas Alternativas de janeiro a dezembro de 2018 foram cadastradas 
18.657 (dezoito mil, seiscentas e cinquenta e sete) pessoas e, estão sendo acompanhadas 17.408 
(dezessete mil, quatrocentas e oito) pessoas em cumprimento de pena, somente em prestação de 
serviço à comunidade. 
 
Central de Penas e Medidas Alternativas da Mulher – de janeiro a dezembro de 2018:  
A CPMA Mulher já atendeu 596 (quinhentas e noventa e seis) novas mulheres e 373 (trezentas e 
setenta e três) estão em cumprimento de pena. 
 
Outras parceria e Projetos 
 
Em 2017 o Departamento de Tecnologia da Informação da SAP iniciou o desenvolvimento de um 
sistema de informação, que facilitará e aprimorará o acompanhamento da pena de Prestação de 
Serviço à Comunidade e das Medidas Cautelares, tanto por parte da SAP quanto do Poder Judiciário. 
Em julho de 2018 o sistema foi finalizado e iniciado o treinamento para 04 centrais que foram os 
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pilotos e os testes deram início em agosto e em novembro iniciou em todas as Centrais da Região 
Metropolitana. 
 
Foram realizadas de janeiro a novembro de 2018, 305 (trezentos e cinco) visitas técnicas as 
Unidades de Atendimento sendo que,  31 (trinta e uma) foram visitas exclusivas para  fiscalização 
dos trabalhos e 274 (duzentas e setenta e quatro) foram destinadas para atender demandas 
técnicas, reuniões com Judiciário e Prefeituras e atendimento das demandas administrativas de 
manutenção e conservação das unidades, sendo todas estas visitas realizadas pela equipe do 
Departamento e Centros Regionais às Centrais de Penas e Medidas Alternativas. 
 
De janeiro a novembro de 2018, foram realizadas 31 (trinta e uma) reuniões com as instituições 
parceiras, de forma centralizada em nossas CPMAs para troca de informações e orientações. 
 
Participação do Departamento de Penas e Medidas Alternativas no Encontro de Assistência Técnica 
ao Brasil – EL PACTO – Europa – América Latina (Alternativas Penais e Monitoração Eletrônica) 
realizado pelo DEPEN, tendo como objetivo o compartilhamento de ações realizadas e informações 
gerais sobre alternativas penais e monitoração eletrônica no Brasil e no mundo e contou com a 
participação de especialistas europeus (representante da Itália e de Portugal); representantes das 
Unidades da Federação; Poder Judiciário; Ministério Público, Polícia Civil e Militar, além de 
palestrantes nacionais e de autoridades no âmbito federal.   
Destacamos que se tratou de um evento técnico, dessa forma, a participação dos coordenadores da 
temática de alternativas penais e de monitoração eletrônica desse Estado, envolvidos diretamente 
com o dia a dia da política, foi fundamental para que se atingissem os objetivos, bem como 
possibilitou a troca de experiências e alinhamento com as instituições e demais participantes do 
evento. Foi um encontro restrito aos convidados, uma vez que foi necessário garantir um espaço 
capaz de promover maior interação e discussão entre os participantes. 
Em 2018 o Departamento encaminhou para apreciação e deliberação superior uma proposta de 
parceria entre SAP / TJ / MP / Defensoria, cuja finalidade é aprimorar e fomentar a aplicação das 
penas restritivas de direito em especial a de prestação de Serviço à Comunidade e está sob análise 
dos órgãos envolvidos. 
 
Encaminhou também uma proposta para apreciação e deliberação superior da Política Estadual de 
Alternativas Penais, baseada na Política Nacional editada em 2017. 
 

 Central de Alternativas Penais e Inclusão Social – CEAPIS é uma das unidades integrantes do 
Programa de Penas e Medidas Alternativas e faz parte de um projeto do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ denominado Audiência de Custódia, que foi elaborado através de informações sobre o 
sistema carcerário e percebeu a necessidade de provocar reflexões bem mais comprometidas sobre 
a utilidade e a adequada utilização das medidas cautelares em face do sistema de justiça criminal e 
oferecer opções que evitem o imediato encarceramento provisório, discutindo alternativas a 
judicialização do conflito penal e o próprio encaminhamento assistencial e social devidos que, 
porventura, seja recomendado. 
 
Atualmente são 23 (vinte e três) em funcionamento no Estado, em espaço compartilhado, nas 
cidades de Capital; Américo Brasiliense; Araraquara; Bauru; Bragança Paulista; Campinas; 
Fernandópolis; Indaiatuba; Lins; Matão; Novo Horizonte; Olímpia; Presidente Prudente; Ribeirão 
Preto; Rio Claro; Santo André; Santos; São Bernardo do Campo; São José do Rio Preto; São José 
dos Campos; Sorocaba; Taubaté e Votuporanga. 
 
Na CEAPIS de janeiro a novembro/2018 foram cadastradas 1.370 (mil trezentas e setenta) pessoas, 
sendo que 996 (novecentas e noventa e seis) foram encaminhadas aos serviços assistenciais dos 
municípios, as quais ocasionaram 3.782 (três mil, setecentos e oitenta e dois) encaminhamentos. 
Desde o início das atividades fevereiro/2015 já foram cadastradas um total de 6.652 (seis mil 
seiscentos e cinquenta e duas) pessoas. 
 
Grupo de Relações Institucionais 
 
Em 2018, foram formalizados 09 (nove) novos Processos Administrativos de Convênio, 
objetivando a instalação de Unidades de Atendimento nos Municípios de: Bebedouro, Jacareí, 
Jaboticabal, Sertãozinho, São Roque, Jales, Osasco, Pindamonhangaba, Mogi das Cruzes e 
Porto Ferreira. 
Igualmente, seis (06) novas parcerias formalizadas com Entidades do 3º Setor (Associação 
Amigos do Projeto Guri, Instituto Augusto Cury), Empresas Estatais (DERSA), Instituto (IFSP) 
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e Autarquia (IMESC) e Secretarias de Estado (SJDC), objetivando o atendimento da demanda nas 
áreas de capacitação, qualificação profissional, empregabilidade e outras. 
  
Além da renovação de 72 (setenta e dois) Processos Administrativos de Convênio, visando à 
manutenção de Unidades de Atendimento nos Municípios e a continuidade dos Programas: de 
Penas e Medidas Alternativas e de Atenção ao Egresso e Família, bem como a renovação de 05 
(cinco) Processos Administrativos de Cooperação Técnica e de Acordo de Cooperação, mirando o 
atendimento da demanda da CRSC.  
 
Visando o controle, acompanhamento e fiscalização por parte do DEPEN/MJ, também, foram 
elaborados e encaminhados ao Ministério da Justiça 2 (dois) Relatórios Semestrais de Monitoramento 
acerca do Convênio com o DEPEN–PROCAP, para instalação de Oficinas permanentes nas 
Unidades Prisionais e 2 (dois) Relatórios Semestrais de Monitoramento do Convênio com o DEPEN-
CPMA-CEAPIS, que  objetiva a Instalação da Central Integrada de Alternativa Penal e de 25 (vinte e 
cinco)  novas Unidades de Penas e Medidas nos Municípios. 
 

Ação 6166 – Promoção da Reintegração Social a Custodiados e Familiares 
 

Atendimento psicológico e social a presos, internados e seus familiares e suporte técnico às equipes 
das unidades prisionais para implementação de ações de reintegração social, por meio da 
disponibilização de estratégias e metodologias de trabalho, elaboração, implementação e 
acompanhamento de ações contínuas, projeto, avaliações e providências objetivas quanto a direitos 
trabalhistas e benefícios sociais. 
 
Produto/Meta: 710.000 atendimentos assistenciais aos custodiados e suas famílias 
 

Realização: 672.565 (94,73% da meta) 
 

Justificativa: Consideramos atingida a meta, dentro da margem de erro. 
 
Destacamos ainda o desafio de atenção à meta anual de atendimentos à população presa e seus 
familiares devido a diminuição contínua de profissionais que compõem as equipes de reintegração 
social (psicólogos e assistentes sociais), responsáveis pelos atendimentos nas Unidades Prisionais 
em contrapartida ao aumento sistemático da população total presa, e isso impacta sobremaneira na 
diminuição do volume total de atendimentos e de atendimentos/preso. 
 
Grupo de Ações de Reintegração Social – Relatório descritivo das atividades realizadas ao longo 
do ano de 2018, no Grupo de Ações de Reintegração Social – GARS, com enfoque no cumprimento 
do cronograma de execução originalmente estabelecido.  
 
Por meio do Centro de Referências Técnicas – CRT 

 realizou o Treinamento e supervisão de integrantes das Células de Referência Técnicas, 
realizando encontros de treinamento em cada uma das regionais das Células - 30 pessoas;  

 Reuniões com representantes das Células Regionais visando o alinhamento técnico e construção 
de diretrizes de trabalho - 7 reuniões atingindo 49 técnicos; Treinamento e orientação de uso do 
prontuário eletrônico por meio de palestras;Treinar e orientar o uso do sistema GEPEN - 5 reuniões.  

 Evento técnico para celebrar o Dia do profissional Psicólogo e o dia do profissional Assistente 
Social. 
 
Por meio das Células Regionais do CRT  

 Reuniões técnicas com Diretores Gerais de UP’s; CDP’s; CR’s e HCTP’s ao longo do ano, para 
identificação de demandas e tornar a CRSC (Coordenadoria da Reintegração Social e Cidadania) 
próxima e atuante em todas as Unidades Prisionais do Estado – 56 participantes;  

 Monitoramento das avaliações Criminológicas para fins de benefício na evolução da Pena dos 
apenados, sendo: 12.365 solicitações de avaliações recebidos das Unidade, 7.170 solicitações de 
avaliações atendidas pela Equipe Volante, 3.970 retiradas pelas Unidades e 2.575 pendentes de 
atendimento;  

 Atividades administrativas e de orientação a estagiários de Serviço Social e Psicologia e encontros 
com seus supervisores, nas Unidades Prisionais – 46 participantes;  

 Reuniões com Equipe Volante, visando alinhar, fortalecer, orientar e acompanhar as equipes – 25 
participações;  

 Grupos de Estudos Regionais, capacitando ATAS – Psicólogos e Assistentes Sociais no Sistema 
Prisional Paulista - 24 encontros com 296 presenças;  
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 Participação nas “Jornadas de Cidadania” no intuito de capacitar Servidores (Psicólogos e 
Assistentes Sociais) das Unidades Prisionais – presença em 26 jornadas;  

 Curso Escala Hare (Check List de critérios para diagnósticos de Psicopatia) com servidores 
Assistentes Sociais e Psicólogos de todas as regiões do Estado – 48 participantes  

 Atendimento a 247 estagiários bolsistas nas cinco regiões do estado  

 Avaliações criminológicas realizadas pela equipe volante: 7170 avaliações até dezembro 2018. 
 
Por meio do Centro de Políticas Específicas – CPE  

 Visitas Técnicas às Unidades Prisionais de perfil específico para acompanhamento, orientação, 
construção de vínculo com as equipes locais nas unidades prisionais e unidades de atendimento em 
reintegração social - 10 reuniões técnicas;  

 Elaboradas Fichas Técnicas da Agenda Diversidade – Ficha nº 32 Pessoas Trans, Ficha nº 33 
Serviço Social e autores de Violência Sexual, Ficha nº34 Empregabilidade LGBT – 03 fichas 
realizadas; 

 Campanha para fortalecimento do uso da Agenda da Diversidade; 

 Diversidade em cena - 06 sessões 225 pessoas; 

 GAT – Grupo de Acompanhamento Técnico – Autores de Crime Sexual – (grupo que organiza e 
discute questões pertinentes ao trabalho com autores de crimes sexuais) - 4 encontros com 271 
participações;  

 Oficina de Capacitação em Comunicação Não-Violenta para diretores de unidades prisionais com 
grupos específicos;   

 Elaboração Campanha Diversidade Humana e GEPEN. 
 
Números do Grupo de Ações de Reintegração Social – em 2018, a Coordenadoria da Reintegração 
Social, obteve até o dia 31/12/18, o seguinte quantitativo de atendimentos junto às Unidades 
Prisionais, via dados no Prontuário Eletrônico – GEPEN: 
 
Ações Continuadas (Atendimentos psicológicos individuais e grupais, Jornadas da Cidadania, 
entrevistas de inclusão, de desligamento e com visitantes, preparação para saída temporária, etc.) – 
total de 405.124. 
 
Avaliações (Modificação de sentença com benefício de progressão de regime, transferência de 
Unidade Prisional, trabalho interno e externo etc.) – total de 57.049.  
 
Demandas Familiares (intervenção em processo de guarda de filhos, intermediação de vínculo 
familiar, inserção em programas sociais etc.) – total de 63.641.  
 
Demandas Objetivas (benefícios sociais e direitos trabalhistas, documentos, paternidade e registro 
de filhos etc.) – total de 146.765.  
 

Ação 6144 – Provisão de Postos de Trabalho 
(Esta ação é compartilhada entre a Funap e a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania) 
 
Descrição: Disponibilização de postos de trabalho remunerados para custodiados em serviços de 
apoio e manutenção das próprias unidades prisionais, nas oficinas gerenciadas pela Funap e em 
empresas parceiras públicas e privadas, de acordo com padrões de respeito à dignidade humana 
observada internacionalmente, além de encaminhamentos de egressos a oportunidades de trabalho 
junto às instituições parceiras. 
Produto/Meta da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania: 510 vagas laborais 
ofertadas para custodiados e egressos 
 
Realização: 240 (47% da meta) 
 
Justificativa: A meta estabelecida para o exercício de 2.018 não foi atingida em razão do atual 
cenário nacional com crises na criação de postos de trabalho, fato este que atingiu em cheio nosso 
programa de inserção de mão de obra de egressos no mercado de trabalho. Geralmente este público 
é inserido em vagas da construção civil, área fortemente afetada com a crise atual. Esforços serão 
feitos em 2019 entre as secretarias envolvidas objetivando sensibilizar empresas públicas a atentar 
para o contido no Decreto 55.126/09, que instituiu o Programa de Inserção de Egressos do Sistema 
Penitenciário no mercado de trabalho. A falta de investimento público em obras dos últimos anos tem 
reflexos diretos na empregabilidade da mão-de-obra egressa. 
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Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania 
 
Empregabilidade: 
No Programa de qualificação profissional Via Rápida da SDECTI, foram inseridos 8.598 (oito mil, 
quinhentos e noventa e oito) presos. 
 

Egressos cadastrados no Programa Pró Egressos (Emprega São Paulo) - www.sit.sp.gov.br, 
foram 29.729 (vinte e nove mil, setecentos e vinte e nove) – cadastrados através das Unidades 
Prisionais. 
 
Egressos que conseguiram vagas de trabalho através do Programa Pró Egresso - SITE - 
www.sit.sp.gov.br, foram 181 (cento e oitenta e um). 
 
Egressos inseridos no mercado de trabalho pelo Programa Pró Egresso por meio de ações das 
CAEFs foram 59 (cinquenta e nove). 
 

Fórum Cultura, Trabalho e Cidadania 
A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), por meio da Coordenadoria de Reintegração 
Social e Cidadania e Fundação (CRSC) e da FUNAP – Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro 
Pimentel”, realizou no dia 10 de abril, das 09h às 13h, o "Fórum Cultura, Trabalho e Cidadania". O 
encontro aconteceu no auditório da Sede II, situado no Centro de São Paulo. 
A iniciativa buscou articular e integrar as equipes das unidades prisionais e unidades de reintegração 
social e cidadania que atuam em áreas relacionadas ao direito ao trabalho e à cultura. Procurou, 
também, fortalecer o processo de mapeamento de experiências desenvolvidas pelas equipes em 
nível local nas áreas de trabalho, educação profissional e cultura; identificar metodologias do pensar 
e fazer artístico-cultural e promover o intercâmbio de práticas e saberes entre os profissionais da 
Secretaria de Administração Penitenciária, gestores culturais e artistas. 
A atividade foi organizada em atos/movimentos, procurando criar um ambiente favorável para a 
discussão entre os participantes. 
Estiveram presentes diversas autoridades, entre elas representantes da Secretaria de Estado da 
Cultura, da Pinacoteca, de coletivos artísticos e gestores das unidades prisionais nas quais 
acontecem projetos culturais no Estado de São Paulo. O material do encontro foi transformado em 
videoaulas e disponibilizado no ambiente de educação a distância da Escola da Administração 
Penitenciária – EAP. 
Para promover o debate a respeito da leitura dentro do sistema penitenciário, a Secretaria da 
Administração Penitenciária (SAP) realizou, em 30 de outubro, a roda de conversa “Livro e Leitura no 
Sistema Penitenciário” e Celebração do Dia Nacional do Livro, na biblioteca do Parque Villa-Lobos. A 
atividade faz parte do Fórum “Cultura, Trabalho e Cidadania”, articulado entre a Coordenadoria de 
Reintegração Social e Cidadania (CRSC) e a Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” – FUNAP. 
 

Visita Educativa à Pinacoteca 
A população atendida pela Central de Atenção e o Egresso e à Família – Pós Custódia realizou 
visitação à Pinacoteca de São Paulo, no se. O intuito fora fortalecer o direito à cultura, espaços de 
sociabilidade e a construção de referenciais para o trabalho terapêutico com foco na autonomia e 
economia solidária. 

 

Grupo de Acompanhamento Socioeducativo 
O grupo socioeducativo da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania é um coletivo que 
reúne os presos do regime semiaberto que prestam serviços na sede da CRSC consoante ao 
disposto na Resolução SAP Nº 100, 110, de 1º-8-2014, que instituiu o “Programa Estadual de 
Capacitação, Aperfeiçoamento e Empregabilidade” – PCAE. A iniciativa consiste na realização de 
encontro que visam dialogar sobre cidadania, orientação em direitos e expectativas de inclusão social 
e no mercado de trabalho. 
No primeiro semestre de 2018, com a transferência da Fundação Dr. Manoel Pedro Pimentel – 
FUNAP para o edifício Sede II, o grupo passou a ser composto pelos presos que prestam serviço na 
Fundação. Em seguida, o grupo também incorporou os participantes da Frente de trabalho.  
Ao longo do ano foram realizadas discussões sobre diferentes aspectos sobre a execução da pena e 
orientações em direitos para isso foram convidados profissionais e especialistas nas áreas afetas. Em 
parceria com o Instituto de Relações Internacionais, ocorreu uma atividade internacional com a 
participação da profa. Micol Seigel da Universidade de Indiana (EUA), e alunos intercambistas da 
Universidade de São Paulo. 
No segundo semestre, a partir do interesse dos participantes, foi dado início ao fortalecimento da 
escolarização dos participantes com a exibição semanal das videoaula da Hora do Enem. 

http://www.reintegracaosocial.sp.gov.br/noticia.php?noticia=744
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Projeto Mulheres Possíveis 

Neste ano ocorreram 02 (dois) módulos com cerca de 20 pessoas cada, na Penitenciária Feminina da 
Capital (PFC). Os encontros geraram uma série de criações plásticas em formato de desenhos e 
poesias, trabalhando a expressividade e comunicabilidade. Em média cada edição teve dois meses 
de execução.  Entre as atividades previstas, as artistas realizaram um Escambo poético na Unidade 
SESC 24 de Maio, no mês de outubro, como parte do programa “Encarceramento em Massa é 
Justiça?”.  
Os coletivos Dodecafônico e Rubro Obsceno foram contemplados no Programa Rumos do Instituto 
Itaú Cultural para continuidade do projeto Mulheres Possíveis. A nova edição contemplará, por 
exemplo, a criação de um Laboratório de Culinária e Memória na Panificadora da PFC, instalada por 
meio da parceria da CRSC/SAP e DEPEN/MJ no âmbito do PROCAP/2012. 
 

Projeto Diversidade à Mesa 
Teve início este ano o projeto Diversidade à Mesa voltado às pessoas trans presas na Ala de 
Progressão do Centro de Detenção Provisória Chácara Belém I. O projeto foi desenvolvido pelo 
Grupo de Capacitação, Aperfeiçoamento e Empregabilidade (GCAE) em parceria com o Grupo de 
Ações de Reintegração Social (GARS), também da CRSC.  
O projeto conta com a participação de  Marie-France Henry,  do restaurante La Cassarole, do chef de 
cozinha Leonardo Bahiense e do chef Glacier Francisco Santana, da Escola Sorvete, de Renata 
Branco do Malfas – ocupação culinária, e de Simone Gomes.  

A iniciativa articula ações voltadas à qualificação profissional na área da alimentação, à promoção da 
cidadania LGBTI e à geração de trabalho e renda. O intuito é fortalecer o protagonismo desta 
população como estratégia de superar a desigualdade social, a discriminação e insegurança 
alimentar. Trata-se de uma forma objetiva de implantação do disposto na Resolução SAP nº 
101/2014, que trata da atenção integral às travestis e pessoas trans presas. 

O Projeto busca também realizar a sensibilização do corpo funcional da Pasta com relação aos 
direitos e políticas em gênero e diversidade sexual. Da mesma forma, pretende conjugar esforços 
para envolver o conjunto da sociedade na construção de oportunidades de emprego, trabalho e renda 
numa perspectiva justa e solidária. Neste sentido, foi realizada roda de conversa no Sindicato de 
Bares, Restaurantes e Similares de São Paulo e a participação na Feira Cultural da Parada do 
Orgulho LGBTI de São Paulo. 
 

Trabalho e Geração de Renda na perspectiva da Economia solidária 

Ao longo de 2018, o GCAE atuou no sentido de fortalecer as ações de economia solidária no âmbito 
do Sistema Prisional. Entre as ações, a representação do GCAE esteve presente nas reuniões 
ordinária do Fórum Paulista de Economia Solidária. Neste período, um dos momentos mais 
significativos foi a elaboração de uma minuta de decreto para regulamentação da lei que cria o 
Programa Estadual de Economia Solidária. A minuta foi apresentada ao Secretário de Emprego e 
Relações do Trabalho em audiência pública promovida pela Frente Parlamentar de Economia 
Solidária da Assembleia Legislativa. 
 

Frente de Trabalho 
O Programa Frente de Trabalho, no ano de 2018, foi iniciado em outubro, com turma de reeducandos 
do CDP do Belém I. Os beneficiários foram alocados na Coordenadoria de Reintegração Social e 
Cidadania, na Coordenadoria Metropolitana de Unidades Prisionais, e na Penitenciária Feminina da 
Capital. Os contratos têm duração de 06 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação por mais 03 
(três) meses. 
Populações Específicas atendidas em atividades de qualificação profissional, trabalho e renda: 
População idosa – 4.085 
População de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgênero (LGBT) – 3.670 
 

 Projeto Jornada da Cidadania e Empregabilidade  
A Jornada da Cidadania e Empregabilidade possibilita que, em um único dia, o reeducando consiga 
todos os documentos de que precisa e ainda seja atendido em oficinas que auxiliam na preparação 
para entrevistas de emprego, elaboração de currículos, além de participar de palestras e dinâmicas 
especialmente elaboradas para a retomada da cidadania, quando em liberdade. Os serviços são 
disponibilizados todos no mesmo espaço físico, em salas ou box de atendimento, dependendo da 
estrutura física de cada unidade. Os órgãos parceiros disponibilizam profissionais e materiais 
necessários para atender a demanda. 
 
Em 2018, a Jornada da Cidadania foi aplicada em 164 Unidades Prisionais resultando em: 
16.034 (dezesseis mil e trinta e quatro) Cadastros de Pessoas Físicas – emitidos/regularizados; 
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12.300 (doze mil e trezentos) Registros Gerais – expedidos; 
3.180 (três mil, cento e oitenta) Carteiras de Trabalho e Previdência Social – emitidas; 
18.127 (dezoito mil, cento e vinte e sete) Certidões de Casamento/Nascimento/Óbito – 
emitidas/regularizadas; 
37.798 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e oito) Atendimentos em Plantão Jurídico/Defensoria 
Pública/FUNAP; 
154.074 (cento e cinquenta e quatro mil e setenta e quatro) Participações em Palestras/Oficinas 
Temáticas; 
21.869 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e nove) Cortes de cabelos/procedimentos estéticos; 
232.570 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta) Plantões de atendimento à Saúde; 
97.867 (noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e sete) Número de participantes nas atividades; 
122.588 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e oito) Número de participantes nas ações de 
saúde. 
 

 Parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a Secretaria de Estado da Educação 
(SEE) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SDECTI) 
28.332 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e dois) reeducandos do regime semiaberto foram inseridos 
no curso de pintura e hidráulica através Programa Via Rápida Expresso & Econômico da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico Ciência Tecnologia e Inovação, sendo:  
 
Total de turmas - 1064; 
Pinturas em Unidades prisionais - 218; 
Pinturas em escolas - 315; 
Pinturas em prédios públicos - 127; 
 

 Projeto de implantação de estufas 

Unidades que tiveram estufas inauguradas em 2018: Centro de Progressão Penitenciária III de 
Bauru, Penitenciária de Cerqueira César, Centro de Progressão Penitenciária Franco da Rocha e 
Penitenciária de Mairinque. 
 

 Festival de Curtas em Direitos Humanos Entretodos, promovido pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de São Paulo, como polo de exibição nas 
seguintes unidades: Penitenciária “ASP Joaquim F. Lopes” de Parelheiros, Centro de Detenção 
Provisório “ASP Willians Nogueira Benjamim” Pinheiros II, Centro de Detenção Provisório III de 
Pinheiros, CPP Feminino de São Miguel Paulista, Penitenciária Feminina da Capital, Penitenciária 
Feminina de Sant´Anna, Centro de Detenção Provisório I Belém e CDP “ASP Paulo Gilberto de 
Araújo” de Belém II. 
 

 PRONATEC 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo 
Federal em 2011, por meio da Lei nº 12.513, com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de 
Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio de programas, projetos e ações de assistência 
técnica e financeira. 
 
Total de turmas das Unidades Prisionais - 35; 
Total de Alunos nas Unidades Prisionais - 222; 
Total de Unidades Prisionais - 24; 
Total de CAEFs que realizaram cursos - 07; 
Total de turmas das CAEFs - 07; 
Total de alunos nas CAEFs - 66 
Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” – FUNAP: 
 
Produto/Meta Funap: 28.300 vagas laborais ofertadas para custodiados e egressos 
 

Realização: 38.939 (37,6% acima da meta) 
 

Justificativa: Houve crescimento acima do esperado em razão da prospecção de vagas laborais 
junto à iniciativa privada, com o incremento de iniciativas que visaram ao esclarecimento junto ao 
mercado de trabalho das vantagens deste tipo de mão-de-obra, bem como o combate ao preconceito 
em relação ao trabalho da pessoa presa. 
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Ação 6143 - Formação Educacional e Profissional 
 
Disponibilização para custodiados de vagas em curso de qualificação para o mercado de trabalho e 
de vagas para a efetivação das atividades de educação básica na modalidade EJA. 
 
Produto/Meta: 25.000 matriculados em cursos de alfabetização e profissionalização, em média 
 

Realização: 27.249 (9% acima da meta) 
 

Justificativa: Considerada dentro da margem de erro da estimativa. 
 
Programa de Educação Formal – média mensal de atendimento em 2018: 17.048 (Dezessete mil 
e quarenta e oito)  
O Programa Educação nas Prisões do Estado de São Paulo foi instituído pelo decretoº 57.238, de 
17 de agosto de 2011 estabelecendo as respectivas responsabilidades para sua execução entre duas 
secretarias: SAP e SEE.  
De acordo com a SEE o Programa visa: 
Assegurar à pessoa em situação de privação de liberdade no sistema prisional paulista o direito à 
educação básica é o objetivo da Secretaria da Educação por meio do programa de Educação nas 
Prisões. O ensino é oferecido em unidades prisionais do Estado em parceria com a Secretaria de 
Administração Penitenciária (SAP). 
A modalidade de ensino é a Educação de Jovens e Adultos (EJA), em consonância com a legislação 
nacional. São utilizados os materiais da EJA da rede estadual, “EJA Mundo do Trabalho”, em 
articulação com o Currículo do Estado de São Paulo. 
As classes de EJA, de Ensino Fundamental e Ensino Médio, que funcionam nas unidades prisionais 
são vinculadas a uma escola estadual mais próxima à unidade prisional, como prevê a Resolução 
Conjunta SE-SAP 2/2016.  
Fonte: site da SEE - http://www.educacao.sp.gov.br/cgeb/programas/programa-educacao-nas-
prisoes/ 
 

Ação 6145 – Assistência Legal aos Custodiados e Serviços de Apoio à Reintegração 
Social 
 

Assistência judiciária aos custodiados sentenciados carentes do sistema penitenciário paulista no 
acompanhamento do processo de execução, em relação a incidentes processuais e pedidos de 
benefícios e progressão de pena, além de fornecimento de subsídios, tais como contagem de dias 
trabalhados e relatório de acompanhamento para apoiar a decisão judicial. Incluem também serviços 
direcionados a custodiados, egressos e apenados para regularização de documentos que contribuam 
para sua reintegração social. 
 
Produto/Meta: 1.649.000 instruções judiciais para concessão de benefícios previstos em lei. 
 

Realização: 1.620.238 (98,2% da meta) 
 

Justificativa: Considerada dentro da margem de erro da estimativa. 
 
Programa JUS – Apoio Jurídico ao Preso  
Em 1977, a FUNAP criou o “Projeto Jus”, com o objetivo de prestar assistência jurídica integral às 
pessoas presas carentes de recursos financeiros. Atualmente, é desenvolvido mediante convênio 
com a Defensoria Pública. 
 
De janeiro a dezembro de 2018 foram realizados 1.620.238 (um milhão seiscentos e vinte mil, 
duzentos e trinta e oito) atendimentos, dentre requerimentos de benefícios, atuações em processos 
disciplinares, entrevistas com reeducandos, familiares e egresso, pedidos de relaxamento de 
flagrante, etc. 
 
Principais realizações através da FUNAP 
 
Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania “De Olho no Futuro” - PET 
Lançado em 2013, o Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania - "De Olho no Futuro” visa 
proporcionar às pessoas presas privadas de liberdade a participação em atividades teórico-práticas 
que possam favorecer mudanças no seu comportamento e que proporcionem oportunidade de 
aquisição de conhecimentos que possibilitem o desenvolvimento de competências e habilidades 

http://www.educacao.sp.gov.br/educacao-jovens-adultos
http://www.educacao.sp.gov.br/curriculo
http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/detresol.asp?strAto=20161230002
http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/detresol.asp?strAto=20161230002
http://www.educacao.sp.gov.br/cgeb/programas/programa-educacao-nas-prisoes/
http://www.educacao.sp.gov.br/cgeb/programas/programa-educacao-nas-prisoes/


 

31 
 

ligadas ao mundo do trabalho, bem como a outros aspectos importantes da cidadania. O Programa 
está baseado na realização de ações integradas em três pilares: Formação profissional, formação 
social e atividades culturais.  
 
De janeiro a dezembro de 2018 o PET realizou - 144.306 (Cento e quarenta e quatro mil, trezentos e 
seis) atendimentos com uma média mensal de 12.026 (Doze mil e vinte e seis) atendimentos, 
envolvendo a formação modular, qualificação profissional e observatório de competências sociais. 
Cursos de Formação Profissional – uma dos três pilares do PET a formação profissional atendeu 
em 2018 – 11.643 pessoas 
Os cursos foram promovidos com diferentes parcerias tais como Teleport, SEBRAE Prefeitura de 
Mirandópolis e por meio do PRONATEC, sendo realizados pelo Centro Paula Souza. 
 
Atividades Culturais – 24.365 (vinte e quatro mil trezentos e sessenta e cinco) atendimentos em 
2018, com média mensal de 2.030 (dois mil e trinta) atendimentos. 
As atividades culturais são integrantes do Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania De 
Olho no Futuro. Estas atividades incorporam ações consideradas educação “não formal” como 
espaços importantes de aprendizagem e desenvolvimento, através de diferentes linguagens e 
modalidades: Artes Plásticas, Música, Teatro e Capoeira.  
 
Salas de Leitura – 536.315 livros emprestados 
Pensado como um espaço de incentivo à leitura e às atividades culturais, as salas de leitura oferecem 
às pessoas privadas de liberdade acesso a um acervo variado de obras. As salas são equipadas com 
um computador, para controle do acervo, e organizadas por um monitor preso devidamente 
capacitado,. 
A FUNAP mantém 176 salas de leitura, com a presença de um monitor preso, devidamente 
capacitado, responsável por este espaço. Ele gerencia os empréstimos, além de promover o incentivo 
à leitura. Olha pelo acervo, pela movimentação dos livros e, ainda, pelo registro desta movimentação 
em software desenvolvido para mapear a quantidade de livros lidos. 
 
Programa “Lendo a Liberdade” – de maio a dezembro 10.102 resenhas produzidas 
Instituído como política pública por meio da Resolução SAP n° 82 de 12/07/2018 o Programa “Lendo 
a Liberdade” tem como objetivo contribuir para a inclusão social de pessoas em privação de 
liberdade, por meio do desenvolvimento da escrita e do hábito da leitura para melhor formação 
pessoal, cultural, profissional e social, proporcionando também a possibilidade de remição de pena. 
O programa se desenvolve por meio de parcerias com editoras (acervo de livros e análise das 
resenhas), universidades (análise das resenhas) e ONGs.  
Em 2018 também foi estabelecida uma importante parceria com a Academia Paulista de Letras para 
a formação de mediadores de leitura com a participação de vários acadêmicos nas atividades que 
ocorreram na sede da Academia, em Taubaté e na Penitenciária de Araraquara. 
 
Participação nas Jornadas da Cidadania e da Empregabilidade 
A FUNAP esteve presente nas Jornadas da Cidadania e Empregabilidade organizadas pela CRSC e 
pelas unidades prisionais. Nestes eventos a Fundação participou promovendo palestras e atividades 
culturais. 
 
Seminários Regionais  
De Junho a Dezembro foram realizados quatro seminários organizados pelas gerências regionais da 
FUNAP com a contribuição diferentes parceiros tais como Universidades, SENAI, SESC e ONGs. 
Estes seminários, além do público em geral, contou com a participação dos parceiros, autoridades, 
diretores e funcionários do sistema prisional. 
Os temas dos seminários foram: 

 Cidadania e Remição pela Leitura no Sistema Prisional – Realizado em Ribeirão Preto A 
Educação no Século XXI e suas Interfaces: reflexões sobre trabalho e cidadania no sistema prisional 
– Realizado em Ribeirão Preto em julho 

 “A Educação no Século XXI e suas Interfaces: reflexões sobre trabalho e cidadania no sistema 
prisional”  realizado em Dracena em agosto. 

 Ciência e Tecnologia “Oportunizando a Inclusão e a Diversidade” – Realizado em Sorocaba em 
setembro 

 “O mundo do trabalho dentro e fora do sistema prisional paulista. A Qualificação profissional como 
instrumento para o protagonismo social” –  Realizado em Taubaté em outubro 
 
 



 

32 
 

Moção de aplausos  
Em 2018 por intermédio da mediação das gerências regionais foram propostas Moções de Aplausos 
nas câmaras dos vereadores de diversos municípios. Essas moções são um importante 
reconhecimento do trabalho da SAP e da FUNAP para esses municípios. Municípios que realizaram 
Moção de Aplausos: 
 

 Presidente Prudente 

 Presidente Bernardes 

 Presidente Venceslau 

 Lucélia 

 Pacaembu 

 Mirandópolis (pelos 58 anos do Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania “De Olho no 
Futuro”) 

 Avaré 
 
Programa Grife Daspre de Economia Solidária 
A Grife Daspre foi criada na FUNAP em 2008 com o objetivo de aprimorar a produção de artesanato 
com ênfase nas unidades prisionais femininas e posteriormente incorporou algumas unidades de 
público masculino. Desde então o projeto se expandiu e consolidou a marca Daspre, mas 
principalmente promoveu a formação de pessoas privadas de liberdade na produção de artesanato 
de qualidade diferenciada.  
Ao completar dez anos, o projeto entra em nova fase em passa a incorporar os princípios da 
Economia Solidária e da Economia Criativa. Isto significa que a formação oferecida no programa, 
além das técnicas da produção de artesanato terá também uma formação voltada para a Economia 
Solidária e Criativa, entendidas como uma forma viável e sustentável de geração de renda, 
principalmente para pessoas que saem do sistema prisional.  
 
Apresentação das Ações da Funap em Porto Velho – RO  
A convite da prefeitura de Porto velho - Rondonia, o Gerente regional de Mirandópolis apresentou os 
projetos desenvolvidos pela Funap 
 
Fórum de Cultura, Trabalho e Cidadania 
Juntamente com a CRSC a FUNAP integra o Fórum de Cultura que buscará propor e promover 
políticas públicas de acesso à cidadania cultural para pessoas privadas de liberdade.  
Outras instituições e órgãos participam deste Fórum tais como representantes da Secretaria de 
Cultura, da Pinacoteca do Estado, de universidades entre outras. 
 
Fórum Estadual de Economia Solidária 
Em 2018 a FUNAP passou a participar do Fórum de Estadual de Economia Solidária principalmente 
pelo fato de que a neste ano criou o Programa Grife Daspre de Economia Solidária. A participação 
neste Fórum faz parte da busca a por formas de favorecer o acesso das pessoas privadas de 
liberdade à Economia Solidária. 
  
Programa de Trabalho e Geração de Renda - A média mensal de presos trabalhando, com a 
interveniência da FUNAP ou diretamente por usas oficinas foi de 39.172 (conforme apólice de 
seguros) em 2.018. 
 Nº de presos trabalhando em 30/10/2018: 69.896 (sessenta e nove mil oitocentos e noventa e 
seis). 
A proposta do programa é proporcionar trabalho remunerado para homens e mulheres presos, 
contribuindo para sua formação, qualificação profissional e geração de renda, preparando-o para a 
vida em liberdade e, ao mesmo tempo, sensibilizando os empresários na contribuição para a redução 
dos índices de criminalidade e diminuição da reincidência. Além dos benefícios sociais e financeiros 
há ainda a remição da pena. 
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Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

       13000 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento  

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas Correntes 639.733.581,00 614.984.159,00 562.100.492,71 13.108.798,45 575.209.291,16 573.231.368,91 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

407.069.479,00 385.839.779,00 379.457.966,53 0,00 379.457.966,53 379.769.182,11 

Juros e Encargos da 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

232.664.102,00 229.144.380,00 182.642.526,18 13.108.798,45 195.751.324,63 193.462.186,80 

Despesas de Capital 133.709.830,00 140.115.934,00 92.537.997,02 4.110.611,54 96.648.608,56 125.846.030,97 

Investimentos 128.709.830,00 140.115.934,00 92.537.997,02 4.110.611,54 96.648.608,56 125.846.030,97 

Inversões Financeiras 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 773.443.411,00 755.100.093,00 654.638.489,73 17.219.409,99 671.857.899,72 699.077.399,88 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
 

 Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

       13000 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento  

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + B) 

0102 - Obrigações 
Previdenciárias em 
Complementação 

806.927,00 848.927,00 844.371,27 0,00 844.371,27 838.153,74 

Despesas Correntes 806.927,00 848.927,00 844.371,27 0,00 844.371,27 838.153,74 

1301 - Geração e 
Transferência de 
Conhecimento e 
Tecnologias para o 
Agronegócio 

199.000.461,00 194.757.696,00 185.477.516,57 1.783.199,19 187.260.715,76 188.651.200,28 

Despesas Correntes 195.324.571,00 187.252.588,00 183.376.018,15 536.343,22 183.912.361,37 185.019.967,55 

Despesas de Capital 3.675.890,00 7.505.108,00 2.101.498,42 1.246.855,97 3.348.354,39 3.631.232,73 

1307 - 
Desenvolvimento 
Local Integrado 
Sustentável 

208.990.598,00 206.147.593,00 175.846.074,55 2.934.337,57 178.780.412,12 194.708.500,51 

Despesas Correntes 167.603.088,00 167.169.277,00 152.050.182,92 160.582,00 152.210.764,92 152.345.580,22 

Despesas de Capital 41.387.510,00 38.978.316,00 23.795.891,63 2.773.755,57 26.569.647,20 42.362.920,29 

1308 - Abastecimento 
e Segurança 
Alimentar 

7.505.317,00 4.806.862,00 4.675.641,96 69.623,73 4.745.265,69 5.063.611,01 

Despesas Correntes 7.502.377,00 4.805.833,00 4.675.641,96 69.623,73 4.745.265,69 5.063.611,01 

Despesas de Capital 2.940,00 1.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1311 - Defesa 
Sanitária do 
Agronegócio p/ 
Proteção da Saúde do 
Homem e do Meio 
Ambiente 

112.802.353,00 107.351.150,00 93.044.309,92 5.877.617,55 98.921.927,47 93.456.579,20 

Despesas Correntes 109.517.873,00 105.277.975,00 93.000.013,42 5.877.617,55 98.877.630,97 93.001.871,41 

Despesas de Capital 3.284.480,00 2.073.175,00 44.296,50 0,00 44.296,50 454.707,79 
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1315 - Gestão das 
Agropolíticas 
Públicas 

244.337.755,00 241.187.865,00 194.750.575,46 6.554.631,95 201.305.207,41 216.359.355,14 

Despesas Correntes 158.978.745,00 149.629.559,00 128.154.264,99 6.464.631,95 134.618.896,94 136.962.184,98 

Despesas de Capital 85.359.010,00 91.558.306,00 66.596.310,47 90.000,00 66.686.310,47 79.397.170,16 

Despesa Total 773.443.411,00 755.100.093,00 654.638.489,73 17.219.409,99 671.857.899,72 699.077.399,88 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

 
O PLANO PLURIANUAL - PPA 2016-2019 do Governo do Estado de São Paulo especifica como 
diretrizes que as ações do Estado devem buscar promover o desenvolvimento econômico e 
sustentabilidade: competitividade e criação de oportunidades; desenvolvimento social: qualidade de 
vida, equidade, justiça e proteção social; desenvolvimento urbano e regional: conectividade e 
superação das desigualdades entre pessoas e regiões; Gestão Pública: inovação, eficiência e 
tecnologia a serviço do cidadão. Em consonância com essas diretrizes, os Programas para a 
Agricultura Paulista atuam no sentido de concretizar uma sociedade democrática, plural, 
economicamente avançada, cada vez mais justa e empenhada em proporcionar igualdade de 
oportunidades aos seus integrantes.  
 
Dos onze objetivos estratégicos discriminados pelo Governo do Estado de São Paulo para o PPA 
2016-2019, as ações dos Programas vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
contemplaram: 

 São Paulo sem pobreza e com menor desigualdade social; 

 Sociedade saudável, com maior qualidade de vida e longevidade; 

 Meio ambiente preservado, saudável e sustentável; 

 Urbanização inclusiva, com moradia e infraestrutura adequada em todo território paulista, com 
mobilidade urbana ampliada; 

 Economia paulista competitiva, voltada para a inovação tecnológica, o incremento da 
produtividade e a geração de empregos de boa qualidade; 

 Sociedade resiliente ás mudanças climáticas, com disponibilidade de água para as gerações 
presente e futuras; 

 Gestão Pública inovadora, eficiente e comprometida com o planejamento e a execução dos 
programas e serviços públicos de qualidade. 
 
O presente documento está organizado segundo os programas inseridos no PPA 2016-2019, 
constituindo-se em relatório anual do governo de 2018 e apresentando os indicadores associados às 
principais ações governamentais previstas no referido Plano Plurianual. 
 
A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), instituição pública de pesquisa da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, como Unidade Gestora Orçamentária (U.G.O.) recebe 
recursos do orçamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e os 
disponibiliza para as unidades por ela coordenadas: Gabinete do Coordenador, Departamento de 
Gestão Estratégica, Instituto Agronômico, Instituto Biológico, Instituto de Zootecnia, Instituto de 
Tecnologia de Alimentos, Instituto de Pesca, Instituto de Economia Agrícola e Departamento de 
Descentralização do Desenvolvimento.   
 
Por meio de suas unidades, a APTA promoveu a realização de pesquisas voltadas para o 
desenvolvimento da agropecuária do Estado de São Paulo, de acordo com os seguintes Programa e 
Ações: 
 

Programa 1301 – Tecnologias Sustentáveis para o Desenvolvimento Rural e 
Agroindustrial 

Gerar e transferir conhecimentos e tecnologias para a promoção do desenvolvimento 
sustentável da agropecuária paulista, visando à segurança alimentar, melhor organização do 
espaço rural e periurbano, bioenergia, produtos e processos estratégicos, além de promover a 
produtividade e competitividade dos produtos agrícolas, agroindustriais, oportunidades de novos 
negócios, geração de emprego e renda. 
 
Os recursos aplicados continuamente pelo Governo do Estado de São Paulo nos Institutos de 
Pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, coordenados pela APTA, vêm mantendo o 
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Estado no posto de principal produtor agrícola nacional, de maior exportador de mercadorias do 
agronegócio e de detentor dos níveis mais elevados de produtividade total de fatores (PTF).  
A publicação “Balanço Social: 2016/2017” em meados de 2018 traz resultados das análises dos 
impactos econômicos, sociais e ambientais das pesquisas desenvolvidas pela APTA. A leitura deixa 
clara a determinante presença da ciência agropecuária paulista no agronegócio de São Paulo. Os 
impactos dos contínuos aumentos de produtividade e eficiência na produção agrícola, propiciados 
pela pesquisa agropecuária, beneficiam todos os setores da economia paulista, gerando empregos, 
renda, aumentando a segurança alimentar e diminuindo desigualdades sociais. O retorno econômico 
propiciado por 48 das principais tecnologias desenvolvidas pela APTA e já adotadas pelos setores da 
produção agropecuária foi estimado em aproximadamente R$ 10,9 bilhões, no biênio 2016/2017, 
provenientes de aumentos de produtividade, redução de custos, expansão de áreas e agregação de 
valor. Nesse mesmo período foram destinados à APTA R$ 586 milhões em recursos oriundos, 
principalmente, do Tesouro do Estado de São Paulo (74,7%), da iniciativa privada (15,7%), de 
agências de fomento (5%) e do Fundo Especial de Despesa (5%). Portanto, os recursos investidos na 
APTA em períodos anteriores resultaram em retornos 12,20 vezes maiores do que os recursos 
utilizados no biênio 2016/2017. 
 

Ação 5925 – Geração de Conhecimentos e Tecnologias Sustentáveis 
 
Executar pesquisas multidisciplinares visando inovações que elevem a produtividade e a qualidade 
dos produtos do agronegócio paulista, que contribuam para o aumento da competitividade, geração 
de emprego e renda, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. 

 
A 5925 é a principal Ação (Atividade) do Programa 1301. Em 2018 estiveram em andamento, nos 
Institutos de Pesquisa ligados à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), 1.009 
pesquisas, destacando-se as participações dos grupos políticas públicas para o desenvolvimento 
sustentável (28,6% do total), hortícolas e agronegócios especiais (24,9% do total) e grãos e fibras 
(15,0% do total). Portanto, a Meta prevista no Orçamento (1.050 pesquisas em andamento) foi quase 
que totalmente alcançada (96,1%). Todavia, restrições orçamentárias prejudicaram o 
desenvolvimento de diversas pesquisas nessa Ação 5925. Do total Liquidado em Despesas 
Correntes, R$ 4.497.285,30 referem-se aos serviços de Portaria, Vigilância e Limpeza, R$ 
3.097.813,75 a Serviços de Terceiros PJ, R$ 4.590.616,86 a Utilidade Pública, e R$ 5.020,80 a 
Despesas de Exercícios Anteriores que, somados, consumiram aproximadamente 74% desse total 
Liquidado. Portanto, restaram R$ 4.323.759,99 de recursos orçamentários para todos os outros itens, 
entre eles materiais para laboratório, adubos, rações, diárias, dificultando diversas pesquisas. O 
número de pesquisas em desenvolvimento durante o ano só foi conquistado devido à captação de 
recursos de outras fontes. Entretanto, não é possível utilizar recursos de agências de fomento, 
fundações e iniciativa privada para outras atividades não previstas nas propostas aprovadas pelos 
financiadores, o que inviabiliza o desenvolvimento de projetos que não foram diretamente 
contemplados com esses financiamentos. Os Centros de Pesquisa mais diretamente relacionados às 
explorações como cana-de-açúcar e citros estão conseguindo manter suas pesquisas devido aos 
demais recursos captados. Outros centros que desenvolvem pesquisas igualmente importantes e 
estratégicas - mas que não conseguem captar recursos externos na mesma intensidade – estão com 
diversas de suas atividades de pesquisa prejudicadas. 
 

Ação 1380 – Recuperação da Infraestrutura da Pesquisa Agropecuária Paulista 
 
Modernizar e consolidar as unidades regionais e centros de geração de tecnologias dos institutos de 
pesquisa da APTA, aumentando o dinamismo dessas unidades multidisciplinares, para gerar 
inovações dirigidas às necessidades das cadeias de produção estaduais, aos novos negócios, ao 
desenvolvimento sustentável, à inclusão social e à certificação de qualidade. 
 
A Meta Prevista no Orçamento (4 unidades de pesquisa modernizadas) foi atingida. Destacaram-se 
os recursos aplicados no Centro Avançado de Pesquisa em Bovinos de Corte, do Instituto de 
Zootecnia, localizado em Sertãozinho, onde foram executados reparos e adequação do laboratório de 
análise de alimentos e qualidade de carne. 
Entre os Centros de Pesquisa que receberam recursos da Ação 1380 devem ser também destacados 
o Centro de Grãos e Fibras do Instituto Agronômico, de Campinas (IAC), o Centro Cereal Chocotec e 
o Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA), ambos do Instituto de Tecnologia de Alimentos 
(ITAL), localizado em Campinas. Em menor escala, outros Centros de Pesquisa foram beneficiados 
com recursos da Ação 1380, como o Centro de Fitossanidade do IAC. 
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Também no âmbito da Ação 1380, recursos da Fonte 5 (referentes ao PAC 2010) formam 
empenhados R$ 1,5 milhões em reformas e adequação de instalações em diversas unidades, com 
destaque para o Centro de Tecnologia de Embalagem – CETEA e o Centro Cereal Chocotec, do 
Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), localizados em Campinas.  
 

Ação 4872 – Análises Laboratoriais para a Qualidade do Alimento 
 
Regular e monitorar a qualidade de produtos e processos para atender às exigências de qualidade 
certificada e rastreabilidade necessárias à competitividade externa e à saúde pública. 
 
O número de análises laboratoriais realizadas em 2018 foi de 408.761, superior à meta do Orçamento 
(250.000 análises).  
Convém destacar que o planejamento estabelecido pela gestão da APTA nos últimos anos, 
caracterizado pelos investimentos em modernização da infraestrutura e qualificação de laboratórios, 
além do credenciamento e acreditação de procedimentos, permitiu ampliar a oferta de bens e 
serviços e estimular projetos junto à iniciativa privada. Esta estratégia de gestão consolidou o papel 
da APTA na regulação e monitoramento da qualidade de produtos e processos para atendimento às 
exigências de qualidade certificada e à rastreabilidade necessárias à competitividade e à saúde 
pública. 
 

Ação 4874 – Insumos Tecnológicos Estratégicos 
 
Produzir insumos tecnológicos resultantes das ações de pesquisa e desenvolvimento para 
aumentar a eficiência do processo de adoção de inovações.  

Apesar de queda nas produções de sementes e de imunobiológicos, que impossibilitaram repetir o 
resultado excepcional do ano anterior, a meta prevista no Orçamento (índice de quantidade de 
insumos igual a 103) foi superada: o índice atingiu 122,4. Essa quantidade pôde ser atingida com 
auxílio do montante de recursos captados de outras fontes. 

No âmbito da Ação Insumos Tecnológicos Estratégicos foram produzidos aproximadamente 370.800 
kg de sementes básicas em 2018. 

 
Ação 4891 – Transferência de Conhecimento e Tecnologias Sustentáveis 
 
Formação de recursos humanos por meio de cursos, palestras e treinamentos, atendimentos diretos 
a demandas dos usuários, e democratização do acesso aos conhecimentos e tecnologias gerados 
pelas pesquisas, ampliando e facilitando o acesso eletrônico a informações técnico-científicas de 
qualidade. 
A meta prevista no Orçamento (500.000 atendimentos técnicos) foi quase totalmente atingida (92%). 
Foram realizados 459.922 atendimentos técnicos, dos quais 395.462 referem-se a atendimentos 
diretos e 64.460 a pessoas treinadas. Os acessos aos sites dos Institutos de Pesquisa vinculados à 
APTA somaram 1,313 milhão em 2018. Tais metas foram atingidas com o auxílio de recursos 
captados de outras fontes. 

 

A Ação 2547 – Tecnologias para Sustentabilidade da Agricultura em Áreas 
Vulneráveis, não recebeu recursos do Tesouro em 2018. Essa Ação tem como Finalidade 

subsidiar políticas públicas, ampliar o zoneamento e avaliação de impactos ambientais, econômicos e 
sociais; promover o uso sustentável dos recursos hídricos, a estabilidade da produção agrícola e a 
geração de renda de acordo com a aptidão local; indicar sistemas de produção para as diferentes 
regiões, contribuindo para a proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos e da 
biodiversidade. 
 

 A Ação 8248 - Desenvolvimento Sustentável da Pequena Propriedade Rural e 
Agricultura Orgânica foi enquadrada como não orçamentárias no PPA 2016-2019. Não recebeu 

recursos do Tesouro em 2018 e não pode ser executada, dada a conjuntura econômica desfavorável, 
que dificultou a captação de recursos de outras fontes para novos projetos. 
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Programa 1307 – Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável 
 
Promover os agentes locais de desenvolvimento como articuladores das forças presentes nos 
municípios, visando conjugar o desenvolvimento econômico, a promoção da cidadania e a 
preservação do meio ambiente. 
 
Na atual conjuntura, o país vem se reestabelecendo da crise econômica neste exercício, ainda são 
necessárias as restrições orçamentárias visando otimização e redução com despesas de custeio, no 
entanto, no contexto da dotação atual a expectativa de execução foi realizada a contento, com índice 
de realização de 88,10%, sendo em pessoal e encargos sociais 60,60%, em custeio 15,88% e em 
investimento 11,58%, também, o que reflete esta situação, é inserção da dotação contingenciada que 
corresponde 1,96% da dotação orçamentária. Por outro lado, em atendimento ao Decreto nº 63.146, 
de 09/01/2018 que estabelecem diretrizes e restrições aplicáveis para as despesas no âmbito do 
Poder Executivo houve as priorizações das atividades executadas e consequentemente economia 
nos gastos em todo o Estado.  
 
Levando em consideração a análise por grupo de despesas a execução reflete da seguinte forma: em 
Pessoal e Encargos Sociais a execução alcançou um percentual de 99,43% da dotação efetiva; em 
Outras Despesas Correntes a execução alcançou um percentual de 71,98% da dotação efetiva; em 
Investimentos a execução alcançou um percentual de 68,16% da dotação efetiva. 
Diante dos índices apresentados, elucidamos a seguir o resultado em cada Ação deste Programa: 
 

Ação 2286 – Microbacias II – Acesso ao Mercado para os Agricultores Familiares 
 

Promover os agentes locais de desenvolvimento como articuladores das forças presentes nos 
municípios, visando conjugar o desenvolvimento econômico, a promoção da cidadania e a 
preservação do meio ambiente. 
Analisando o projeto pela dotação atual a expectativa de execução não foi realizada a contento, em 
torno de 57,97%, sendo em custeio 32,39% e em investimento 25,68%. O que reflete esta situação é 
a inserção da dotação contingenciada que corresponde 1,46% e 18,67% correspondente às 
reprogramações orçamentárias e crédito suplementar com oferecimento em outras Ações voltadas à 
execução do projeto, e por outro lado, as medidas de otimização e redução de custeio diante da crise 
econômica do país. 
 

Levando em consideração que 2018 era o último ano do Projeto, sem perspectiva de prorrogação, a 
Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP optou por solicitar orçamento acima do saldo da 
disponibilidade financeira. Com essa estratégia foi possível reprogramar recursos entre os elementos 
de despesa, sem depender da efetiva conclusão de alguma aquisição ou atividade em andamento. 
Essa ação permitiu a utilização de 100% dos recursos do Acordo de Empréstimo, otimizando as 
aquisições e serviços. Vale lembrar que essa estratégia só foi adotada para os recursos de fontes 
externas. 
 
Foi possível realocar recursos de adequação de estradas rurais, que não foram executadas devido ao 
curto prazo de execução da obra, para serviços de reformas de imóveis da CATI. Também foi 
possível realocar recursos para pagamento de incentivos às Iniciativas de Negócios de associações e 
cooperativas apoiadas pelo Projeto. 
Ressaltamos que a execução na fonte de recursos do Tesouro do Estado o índice foi de 72,13%, uma 
vez que foi priorizada a execução na fonte de recursos de Operações de Crédito – BIRD e o índice de 
56,97% na fonte de recursos de Operações de Crédito, não foram possíveis uma maior execução por 
conta do esgotamento dos recursos financeiros do Banco Mundial, onde foram investidos 100% do 
Acordo de Empréstimo. 
 
O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado (PDRS – 
Microbacias II apoiou as organizações de produtores rurais para que pudessem participar de maneira 
mais efetiva junto ao mercado consumidor). Assim, consolidou um novo perfil de agricultor familiar 
empresarial, capaz de gerar mais renda a partir da atividade rural e, principalmente, de reduzir o 
êxodo rural da população mais jovem, permitindo que passassem a participar do processo de gestão 
desses novos empreendimentos. O PDRS – Microbacias II acumulou em 6 chamadas públicas até o 
final do ano de 2018, 364 planos de negócios aprovados e em implantação, o que totaliza um apoio 
de R$ 137.751.136,51 na forma de subvenção econômica e atendendo a um público de 16.058 
produtores e suas famílias, sendo 94,8% de agricultores familiares.  
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Resumo das Chamadas para Iniciativas de Negócio das Organizações 

Nº 
Chamadas 

Data Nº Propostas 
elaboradas 

Nº Propostas 
aprovadas 

Valor apoiado  
R$ milhões 

1ª 02/08/2011 92 33 13,43 

2ª 27/08/2012 42 30 11,49 

3ª 26/04/2013 40 21   8,87 

4ª 11/11/2013 60 40 17,33 

5ª 10/04/2014 72 48 17,77 

6ª 22/07/2015 157 115 56,23 

Indígena  10 15   2,10 

Quilombola  43 62 10,53 

Total  516 364 137,75 
Fonte: Relatório Microbacias II/CATI/SAA 

 
Nas Salvaguardas Sociais do Projeto foram trabalhados quatro objetivos estratégicos: I) Realização 
de serviços permanentes de ATER nas Aldeias e Quilombos; II) Realização de cursos de capacitação 
para estas populações; III) Elaboração, com as comunidades e organizações parceiras (Funai, Itesp), 
de Planos de Etnodesenvolvimento, que contemplam um diagnóstico integral de cada comunidade, 
com o levantamento dos principais problemas e das potencialidades e talentos existentes; IV) 
Elaboração de propostas de investimentos a serem realizados pelo PDRS - Microbacias II por meio 
das associações comunitárias. No momento existem 77 projetos em execução e no dia 28 de 
dezembro de 2018 foi aprovado mais 11 projetos que deverão ter sua execução imediata, sendo 
contempladas 2 associações indígenas, e 9 associações quilombolas num valor total de R$ 
1.586.357,91. Desta forma, somam-se 88 projetos comunitários. 
 
Em 2018 foi dada continuidade nos trabalhos de estudos de mercados das principais cadeias 
produtivas que envolvem a agricultura familiar no Estado de São Paulo, Subcomponente 1.2 – 
Fortalecimento das Organizações de Produtores Rurais do projeto de MBII. Neste contexto, 
destacam-se as cadeias do leite, fruticultura, olericultura e grãos atividade da agricultura familiar. As 
consultorias contratadas tiveram como objetivo realizar um estudo mercadológico das cadeias 
produtivas, bem como capacitação das organizações de produtores, considerando que esta cadeia 
contém grandes oportunidades para os agricultores. Estas capacitações envolveram 102 
organizações que trabalham com leite, 92 com fruticultura, 145 com olericultura e 17 que trabalham 
com grãos. 
No exercício de 2018 foram assinados 36 convênios com Prefeituras Municipais para execução das 
obras de “reabilitação e adequação de trechos críticos de estradas rurais”, referentes aos subprojetos 
de Infraestrutura, totalizando 180,74 Km recuperados no montante de R$ 11.294.322,95. Neste 
mesmo período foram adequados e reformados 69 imóveis próprios do Estado, entre Casas da 
Agricultura (59), Escritórios de Desenvolvimento Rural (9) e o Telhado do Centro de Treinamento da 
CATI, totalizando o investimento de R$ 13.733.832,02. 

 

Ação 4435 – Abastecimento de Sementes e Mudas no Estado de São Paulo 
 

Abastecer supletivamente os agricultores de todos os municípios do Estado de São Paulo, com 
prioridade para a produção de sementes de culturas de alimentação básica e mudas de espécies 
frutíferas e florestais nativas. 
 
A ação insere-se na estratégia de garantir ao agricultor familiar o acesso a sementes e mudas com 
garantia de qualidade genética, fisiológica e sanitária, de melhor relação custo/benefício, visando à 
sustentabilidade da produção agrícola, e sua inclusão social. 
 
Com relação à execução orçamentária do exercício de 2018, bem como os demais exercícios, no 
caso do Departamento de Sementes Mudas e Matrizes da CATI, depende da dimensão do Plano de 
Produção de Sementes estabelecido anualmente, com base nas demandas dos diversos setores 
envolvidos, como a indústria, produtores, interesse por novas espécies e variedades conforme preços 
dos produtos agrícolas entre outros. Desta forma a variação nas quantidades a produzir de sementes 
e mudas a cada ano varia demasiadamente, impactando no volume das despesas realizadas para 
atendimento ao Plano de Produção de Sementes e consequentemente a execução orçamentária. 
No exercício de 2018 o D.S.M.M. realizou 87,45 % de seu orçamento, índice dentro da média dos 
anos anteriores (Fonte Sigeo BIEE 2018, posição 08/02/2019). 
O atual cenário da produção de sementes no Brasil é de crescente oferta das espécies transgênicas. 
Em São Paulo, entretanto, a CATI, por meio do seu Departamento de Sementes e Mudas e Matrizes / 
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D.S.M.M., opta por ofertar sementes do tipo “variedade” não transgênicas, de ótimo potencial 
produtivo, adaptado as condições paulistas. Estas variedades têm sua importância tanto na 
agricultura convencional, como também na produção “orgânica”, onde os preceitos produtivos 
impedem o uso de quaisquer sementes modificadas geneticamente. 
O DSMM passou por um processo de ajuste de produção de sementes para alimentação básica como 
feijão, milho, trigo, triticale, sorgo, aveia branca, aveia preta e cevada, e também desenvolve projetos 
de produção de sementes no sistema orgânico de milho variedade, para atender à crescente 
demanda dos agricultores familiares deste segmento. 

A nova sistemática de produção, concentrando quase sua totalidade na Fazenda Ataliba Leonel, visa 
otimizar o custo de produção, consequentemente disponibilizando sementes com menor valor ao 
produtor. Neste ano de 2018 o DSMM produziu, pela primeira vez, sementes de forrageiras para 
atender o Programa “Mais Leite Mais Renda”, disponibilizando sementes de qualidade para os 
produtores de gado de leite. 

Para que a produção de sementes e mudas fosse possível, houve investimentos nos dois últimos 
anos em aquisição de novos equipamentos, especialmente para a Fazenda Ataliba Leonel: 
pulverizador autopropelido; semeadora- adubadora; carreta tanque; trator; elevador de sementes; 
roçadeira; distribuidor de calcário; guincho; distribuidor de fertilizante. 
Houve ainda a modernização da sistemática de plantio e colheita, realizada anteriormente com 
servidores do próprio DSMM. Porém, com a aposentadoria de quase todos, a disponibilidade de mão 
de obra foi significativamente reduzida, optando-se por terceirizar os serviços. Desta forma, foram 
utilizados pelos terceirizados equipamentos modernos que possibilitaram uma melhora significativa na 
qualidade das sementes produzidas. 
 

Foram investidos recursos na produção de mudas, aquisição de tratores, reforma de estufas, 
aquisição de insumos e perfuração de poços artesianos (Pederneiras e São Bento do Sapucaí), com 
a instalação de tanques de 50.000 litros de água, visando garantir a qualidade da produção. Desta 
forma 100% das unidades de produção de mudas passou a utilizar água de poços artesianos, com 
menor custo. 

Em 2018 o DSMM firmou contrato de prestação de serviços de campo e trabalhos rurais, que 
possibilitará dar continuidade nas atividades de produção, por meio de disponibilização de 25 postos 
de trabalho em 9 unidades de produção de sementes e mudas, contratação fundamental para as 
atividades o DSMM. 
  

Atividades do DSMM/CATI - 2018 

Insumo Quantidade 

Sementes (kg) 1.900.000 

Mudas (unidade) 250.000 

Análises de Sementes (unidade) 6.837 
FONTE: DSMM/CATI/SAA (posição nov/2018) 

 
 

Ação 4437 – Assistência Técnica e Extensão Rural para uma Agricultura Sustentável 
(ATERAS) 
 
Promover o aumento da competitividade econômica dos agronegócios locais e regionais, com a 
geração de emprego e renda e a preservação do meio ambiente. 
 
Analisando pela dotação atual teve um nível de execução ótima com um índice realização de 95,56% 
e pela dotação inicial com um índice de 98,28%, onde corresponde, com pessoal e encargos sociais 
76,26%, com custeio 3,05% e com investimento 16,24%, também, o que reflete esta situação, é 
inserção da dotação contingenciada da fonte tesouro que corresponde 3,61% e do DREM 
corresponde a 0,07% da dotação orçamentária como contrapartida do Convênio com União para 
aquisições de 20 kits de Patrulhas Agrícolas. Por outro lado, em atendimento ao Decreto nº 63.146, 
de 09/01/2018 que estabelecem diretrizes e restrições aplicáveis para as despesas no âmbito do 
Poder Executivo, houve as priorizações das atividades executadas e consequentemente economia 
nos gastos em todo o Estado.  
Levando em consideração a análise por grupo de despesas, a execução reflete da seguinte forma: 
em Pessoal e Encargos Sociais a execução alcançou um percentual de 99,98% da dotação efetiva; 
em Outras Despesas Correntes a execução alcançou um percentual de 53,45% da dotação efetiva e 
44,94% como dotação contingenciada; em Investimentos a execução alcançou um percentual de 
90,18% da dotação efetiva. 
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Levando em consideração que nesta Ação a demanda de custeio na fonte de recursos do Tesouro do 
Estado a execução foi realizada a contento com percentual de 83,92%, e, também, o que reflete esta 
situação, é inserção da dotação contingenciada que corresponde 44,94% da dotação orçamentária 
inicial. 
 Levando em consideração aos recursos oriundos do Fundo Especial de Despesas da Administração 
da CATI – FACATI, no contexto orçamentário da Ação 4437, com referência as despesas de custeio, 
a execução foi baixa com índice de 34,01%, o que prejudica na análise global da Ação. Quanto ao 
investimento neste exercício a dotação orçamentária foi lançada como DREM – Desvinculação de 
Receita dos Estados e Municípios (Lei Complementar nº 93/2016) na fonte de recursos 006006093. 
No tocante ao DREM (fonte de recursos 006006093) a dotação orçamentária foi acrescida em 
182,03% para suprir a contrapartida do Estado referente ao Contrato de Repasse nº 
841200/2016/MAPA/CAIXA em andamento para aquisições 76 kits de patrulhas agrícolas (trator 
agrícola, distribuidor de calcário, semeadora e pulverizador agrícola) em 76 municípios através de 
convênios com as Prefeituras Municipais, cujo índice de execução foi de 87,59%. 
No que se refere à fonte de recursos vinculados federais, foram atendidos o Contrato de Repasse nº 
841200/2016/MAPA/CAIXA (fonte de recursos 005003453) para aquisições de 86 kits de patrulhas 
agrícolas em 86 municípios e o Contrato de Repasse nº 851011/2017/SEAD/CAIXA (fonte de 
recursos 005003572) para aquisições de 10 kits de Patrulhas Agrícolas em 10 municípios, em 
investimento, através de convênios com as Prefeituras Municipais do Estado, cujo índice de aplicação 
foi de 82,28%. Quanto ao de custeio refere-se ao Instrumento de Parceria nº 10/2018-ANATER-CATI-
SAA, cuja execução foi baixa com um índice de 0,13% em razão do orçamento aprovado no 
montante total do convênio que deu início no 2º semestre de 2018 e o término previsto em 
30/11/2020, sujeito a Termo de Prorrogação do convênio.  
A meta prevista inicialmente foi de 70.000 atendimentos, porém devido à execução dos projetos 
LUPA – Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuárias e MBII – “Acesso ao 
Mercado”, que foram intensificados no ano de 2018 houve um aumento de cerca de 303% na 
execução das atividades resultando em um total de 212.579 atividades.  

Entretanto, este aumento das atividades não resultou em um aumento no montante de recursos que 
inicialmente foram reservados para a execução das mesmas.  
Levando em consideração a dotação inicial da Ação, a perspectiva da execução alcançou um 
percentual de 95,56 da dotação efetiva, mostrando que mesmo com as atividades da presente Ação 
tendo superado a meta, estas foram realizadas dentro do orçamento previsto. 
A CATI é a gestora do Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento-SEIAA, por meio 
do qual são formalizados convênios entre o Estado e os municípios visando integrar os esforços dos 
órgãos públicos para promover maior eficiência dos serviços de ATER voltados ao desenvolvimento 
do setor agropecuário, à preservação ambiental, à melhoria do abastecimento alimentar e à execução 
da Política Agrícola do Estado. No ano de 2018 foram prorrogados 249 e firmados 60 novos 
convênios SEIAA com 309 municípios, o que possibilitou o envolvimento de 459 técnicos e 149 
administrativos municipais no desenvolvimento dos trabalhos em ações de assistência técnica e 
extensão rural para o atendimento aos agricultores e desenvolvimento de Projetos de 
Desenvolvimento Rural.  
Em 2018, a CATI realizou atividades visando à recuperação de áreas degradadas e o 
desenvolvimento e aprimoramento das cadeias produtivas do Estado. Neste sentido, cerca de 1.520 
ha localizados no meio rural paulista foram assistidos pelos técnicos da CATI por meio da elaboração 
e/ou acompanhamento de projetos técnicos, recomendações de práticas de manejo para recuperação 
de áreas degradadas, uso racional da água e adoção de sistemas de produção sustentáveis. 
Considerando esta área, foram elaborados e executados 17 projetos de subvenção para recuperação 
de voçorocas, por meio do Projeto Integra SP – Recuperação de Áreas Degradadas por Grandes 
Erosões do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – FEAP, abrangendo 434 ha em 
propriedades localizadas em 13 municípios paulistas, totalizando R$ 322.381,25 em recursos 
aplicados nessas propriedades. 
Os trabalhos com as cadeias produtivas estimulam a adoção das Boas Práticas Agropecuárias (BPA), 
que atualmente conta com 1.344 propriedades com protocolos, cujo objetivo é melhorar 
continuamente as condições sociais, ambientais, econômicas e produtivas das pessoas que ganham 
seu sustento gerando renda e empregos com a atividade agropecuária, fomentar a sustentabilidade 
ambiental nas cadeias produtivas e, ao mesmo tempo ampliar a quantidade e a qualidade de 
produtos paulistas que reúnem os critérios básicos da sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. 
Os seguintes levantamentos, realizados pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral no ano 
de 2018, foram posteriormente utilizados pela APTA/IEA para elaboração de análises que orientam 
os empreendedores paulistas das cadeias produtivas e a formulação de políticas públicas para a 
área:  
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 Levantamento Subjetivo para previsão de Safra, cuja finalidade é levantar dados de produção nos 
municípios, os quais servirão, principalmente, para checar os dados com os levantamentos Objetivos 
e para elaborar previsões e estimativas de safras de produtos que não constam no Levantamento 
Objetivo. Foram preenchidos 3.019 questionários para o levantamento de dados subjetivos no ano de 
2018; 

 Levantamento Subjetivo de Preço Corrente - tem por objetivo levantar preços e valores correntes 
de fatores, insumos e produtos agropecuários nas diferentes regiões do Estado de São Paulo. Foram 
preenchidos 1.828 questionários para o levantamento de dados subjetivos de preços correntes no 
ano de 2018;  

 Realização do LUPA - o LUPA é o Levantamento Cadastral das Unidades de Produção 
Agropecuária do Estado de São Paulo. Atualmente a CATI faz o levantamento por meio de visitas às 
propriedades rurais. No ano de 2018 foram atualizados os dados de 42.330 unidades de produção do 
Estado e realizadas 98.185 ações de depuração dos dados;  

 Em 2018 os técnicos da CATI relataram no sistema de Relatório Diário de Atividades (RDA) um 
total de 235.438 atividades. 
 

Resumo das atividades desenvolvidas na CATI, de acordo com o Relatório de Atividades 
Diárias (RDA) 

Atividade Quantidade % 

Emissão de documentos (laudos, declarações, receitas técnicas etc.). 24.594 10,45 

Realização de atividades de capacitação (cursos, dias de campo etc.). 43.210 18,35 

Participação em atividades de capacitação (palestras) 18.637 7,92 

Atividades de planejamento (reuniões técnicas, elaboração de projetos etc.). 20.649 8,77 

Atendimento diverso (consulta, venda de sementes, inspeções, visitas técnicas, 
mapeamentos, levantamentos etc.). 

98.969 42,04 

Prestação de serviços 29.379 12,48 

Total 235.438 100 
Fonte: CIAGRO/CATI/SAA 
 

O Centro de Treinamento e Assistência Técnica Educacional da CATI é responsável pela capacitação 
de todo corpo técnico e administrativo da rede e pela coordenação das atividades de treinamento e 
desenvolvimento dos produtores e trabalhadores rurais. 
Oferece oportunidades de estágio curricular obrigatório para alunos de escolas públicas ou privadas 
de 2º Grau ou Ensino Superior, visando o aperfeiçoamento técnico-científico-profissional e a 
promoção da integração instituição de ensino-comunidade, contribuindo para a implementação da 
missão da CATI. 
 

O Centro de Treinamento possui salas de aula, de reunião e de informática, assim como um auditório, 
com capacidade de 238 lugares. Essas dependências são disponibilizadas para aluguel ou cessão, 
para instituições públicas e privadas que se interessarem, mediante solicitação prévia. 
Em 2018, o Centro de Treinamento coordenou 254 atividades, visando atender ao processo de 
capacitação de técnicos e produtores, distribuídos conforme tabelas abaixo. 
Atividades de capacitação do público externo e interno, em 2018 

Atividades Quantidade 

enfoque em áreas degradadas 10 

enfoque em apicultura 10 

enfoque nas atividades da CATI – demanda 21 

enfoque em agricultura orgânica 2 

enfoque em bovino de corte 1 

enfoque em bovino de leite 20 

enfoque em bovino de corte e leite 12 

enfoque em cafeicultura 3 

enfoque em fruticultura 11 

enfoque em heveicultura 4 

enfoque em olericultura 62 

enfoque em aquicultura 3 

enfoque em uso correto de agrotóxicos 2 

enfoque operacional do PDRS Microbacias II 93 

Total de Atividades Realizadas 254 
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Público externo e interno capacitados, em 2018 

Público Capacitado Quantidade 

Produtores rurais e familiares 2.905 

Indígenas e quilombolas 375 

Público estratégico 355 

Público operacional 789 

Atendimento ao FALE CONOSCO / CATI 8 

Estágio curricular 20 

Afastamento para eventos técnico-científicos 257 

Total Público Capacitado 4.709 

Fonte: CETATE/CATI 
 

Cessão de dependências do CETATE, em 2018 
 Quantidade de Atividades Quantidade de Participantes 

Atividades para Público Interno 44 1.062 

Atividades para Público Externo 44 3.586 

Total 88 4.648 
Fonte: CETATE/CATI 

Afastamentos de servidores de nível superior, em 2018 

Unidade Especialização Mestrado Doutorado Pós-doutorado 

CATI 0 2 2 0 
Fonte: CETATE/CATI 

 
 

Assim como o CETATE, o Centro de Comunicação Rural - CECOR, também vinculado ao DCT, 
elencou suas atividades de comunicação na Tabela 8. 
 

 Atividades desenvolvidas pelo Departamento de Comunicação e Treinamento (DCT) 

SITE DA CATI 

www.cati.sp.gov.br  

507.786 
número de 
acessos 

205 notícias postadas 

Número de notícias sobre a CATI divulgadas pela imprensa 

 http://www.cati.sp.gov.br/portal/imprensa/cati-na-imprensa  
1.747 reportagens 

BOLETIM INFORMATIVO CATI ON-LINE - semanal  
http://www.cati.sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/boletim-semanal-cati-on-line  

 
31 edições 

8.205 destinatários  

REVISTA CASA DA AGRICULTURA - trimestral 
http://www.cati.sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/publicacoes/revista-casa-da-
agricultura   

03  Edições 

15 mil exemplares  

2 mil destinatários  

VÍDEOS PRODUZIDOS - 
https://www.youtube.com/user/videoscati/featured?view_as=subscriber (criado em 
2008) 

119 vídeos  

88.500 Acesso 

1.522 seguidores canal 

FACEBOOK DA CATI – atualização diária 

https://www.facebook.com/catiagricultura/    
(criado em 20 de junho de 2017)  

3.350 Seguidores 

504 posts  

130 vídeos postados 

90 mil 
visualizações dos 
vídeos 

INSTAGRAM DA CATI*– atualização semanal 
https://www.instagram.com/catiagricultura/ 

1.136 Seguidores 

 
178 posts  

PUBLICAÇÕES 1.064 Comercializadas 
  *criado em 19 de junho de 2018 

 
Na área de políticas públicas, a CATI é habilitada a emitir declarações de aptidão para acesso ao 
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – FEAP, ao Programa Paulista de Agricultura de 
Interesse Social – PPAIS e também ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– Pronaf, sendo que seus técnicos orientam os produtores e ainda elaboram as propostas e projetos 
necessários para participação nestas políticas públicas. É importante destacar que a Declaração de 
Aptidão ao FEAP habilita o produtor rural paulista a participar também dos programas de subvenção, 

http://www.cati.sp.gov.br/
http://www.cati.sp.gov.br/portal/imprensa/cati-na-imprensa
http://www.cati.sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/boletim-semanal-cati-on-line
http://www.cati.sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/boletim-semanal-cati-on-line
http://www.cati.sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/publicacoes/revista-casa-da-agricultura
http://www.cati.sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/publicacoes/revista-casa-da-agricultura
http://www.cati.sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/publicacoes/revista-casa-da-agricultura
http://www.cati.sp.gov.br/portal/produtos-e-servicos/publicacoes/revista-casa-da-agricultura
https://www.youtube.com/user/videoscati/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/user/videoscati/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/user/videoscati/featured?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/catiagricultura/
https://www.facebook.com/catiagricultura/
https://www.instagram.com/catiagricultura/
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das linhas de crédito FEAP, dos programas Pró-Trator e Pró-Implemento e do Projeto de 
Recuperação de Áreas Degradadas por Grandes Erosões – RADGE. 
 
Número de declarações emitidas pela CATI em 2018. 

Tipo de Atividade Total       

Declarações de Aptidão ao PPAIS (DCONP) emitidas 441 

Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) emitidas 8.050 

Declarações de Aptidão ao FEAP (DAF) emitidas 68
1 

Total 11.290 
Fonte: CATI (DCONP/RDA/FEAPNet) 
1
 O baixo número de DAF emitidas se deve a reestruturação do FEAP, que houve em 2018, deixando as linhas de 

financiamento fechadas por boa parte do ano. 

 
 

Programa 1308 – Abastecimento, Segurança Alimentar e Dinamização das 
Cadeias Produtivas 
 
Desenvolver as cadeias produtivas paulistas por meio de políticas públicas voltadas ao 
abastecimento, à organização de pequenos produtores, a melhoria de qualidade de produtos, à 
qualificação profissional, promoção da segurança alimentar e do alimento seguro, bem como, otimizar 
o acesso às informações e a prestação de serviços. 
 

Ação 4783 - Ações Integradas em Abastecimento e Segurança Alimentar 
 
Desenvolver equipamentos de atacado e varejo para aproximar o produtor do consumidor, visando o 
acesso a alimentos de qualidade com preço justo. Incentivar técnicas de cultivo de base ecológica, 
produtividade superior, focadas no mercado. Orientar a população sobre segurança alimentar e 
alimento seguro através de cursos, elaboração de informações além de promover debate sobre 
alimentação saudável. 
 
No âmbito das ações da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios – Codeagro, as 
ações integradas em abastecimento e segurança alimentar atuam na promoção, orientação, 
capacitação e conscientização das pessoas para a melhoria da qualidade de vida. Para isso, oferece 
cursos e palestras em cozinhas técnicas experimentais para adoção de uma alimentação equilibrada, 
saudável, evitando o desperdício de alimentos, além da distribuição de livros e manuais para este 
acompanhamento. Executa a distribuição de sementes para instalação de hortas convencionais ou 
em ambiente protegido e visa agregar valor a renda dos produtores, disponibilizando canais de 
comercialização do produtor ao consumidor. 

Centro de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – CESANS 

O CESANS realiza cursos, palestras, treinamentos e eventos educativos visando o combate ao 
desperdício de alimentos, a adequada manipulação dos alimentos e o uso de suas partes não 
convencionais, além de promover a geração de renda, elabora e disponibiliza publicações com 
receitas e cardápios nutricionalmente adequados e de baixo custo, testados na cozinha experimental. 
No ano de 2018, foram testadas 111 receitas na cozinha experimental, promovendo o aproveitamento 
integral dos alimentos, capacitando 2.723 pessoas, focando na capacitação em alimentação saudável 
e geração de renda para alunos no Projeto das Padarias Artesanais no Palácio dos Bandeirantes. 
Houve também a realização de cursos no Projeto Cozinhalimento nos municípios do interior e na 
capital. Foram elaborados artigos e peças sobre Alimentação Saudável, bem como o atendimento à 
imprensa (rádio, jornal e  televisão) e redes sociais por meio da veiculação de materiais técnicos com 
foco em alimentação e nutrição e em higiene na manipulação de alimentos. Foi realizado o 
lançamento dos livros: Marmitas Saudáveis e Brinque e Aprenda na Horta, este último é voltado ao 
público infantil. 
As redes sociais têm papel fundamental na formação da opinião pública e, dessa forma, podem ser 
aliados à criação de hábitos alimentares saudáveis, visando à promoção da saúde. Neste sentido, a 
Codeagro mantém ativa suas páginas “Alimentação Saudável” e “Saudável e Barato”, entre outras, 
nas principais redes sociais (Facebook, Twiter, Instagram e Youtube), além de disponibilizar todo o 
conteúdo desenvolvido no portal da Codeagro (codeagro.sp.gov.br). Durante o ano de 2018 foram 
disponibilizadas 248.663 publicações técnicas, 1.861 posts publicados no “Facebook”, obtendo 
68.425 curtidas; foram elaborados 23 vídeos e publicados no “Youtube”, atingindo 48.035 
visualizações.  
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Hortas Comunitárias 

As Hortas Comunitárias, para as quais a Codeagro distribui sementes por intermédio das Prefeituras 
Municipais, entidades assistenciais, casas de agricultura e organizações não governamentais, é outra 
ação relevante que beneficia uma expressiva quantidade de pessoas, tendo sido distribuídos 30,2 kg 
de sementes para plantio de 35 hectares, atendendo aproximadamente 32 mil pessoas em 2018. 
 

Horta Educativa 
O Projeto Horta Educativa desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo 
- FUSSESP, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio da 
Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios – CODEAGRO, tem como objetivo fortalecer o 
trabalho educacional voltado à formação de valores sociais, culturais e alimentares compatíveis com 
a preservação da cultura do país, do meio ambiente e da promoção de hábitos alimentares 
saudáveis. O objetivo é ensinar, mesclando aulas teóricas e práticas, conceitos de Educação 
Ambiental, Nutricional e Valorização do Meio Rural via Horticultura. Conforme Decreto Estadual nº 
57.910, de 27 de Março de 2012. Em 2018, foi realizado 1 curso e atendidas 202 pessoas. 
 

Padarias Artesanais 
O projeto Padarias Artesanais desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo - FUSSESP, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, por meio 
da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios – CODEAGRO, tem como objetivo 
qualificar profissionais e capacitar agentes multiplicadores na produção de 10 (dez) tipos de pães, 
feitos com vegetais e frutas. Conforme Decreto nº 57.635, de 15 de Dezembro de 2011. Em 2018, 
foram realizados 108 cursos e atendidas 1.299 pessoas. 

 
Projeto Estadual Bom Preço do Agricultor 
O Projeto Estadual Bom Preço do Agricultor visa à criação de canais fixos e móveis para o 
escoamento de produtos hortifrutigranjeiros, agropecuários e agroindustriais de pequenas e médias 
propriedades, proporcionando condições necessárias para promover o aumento da renda, difusão de 
informações técnicas e mercadológicas, além da capacitação dos produtores e campanhas de 
alimentação com foco nos consumidores. Ao mesmo tempo, melhorar a disponibilidade de alimentos 
seguros, rastreados e a preços compatíveis aos praticados no mercado. O Projeto possui quatro 
feiras semanais: sendo três de produtos convencionais e uma de produtos orgânicos.  Em 2018, 
foram comercializadas mais de 3 mil toneladas de produtos.  
 

Dessa forma, considerando a complexidade da realização das atividades, as Ações integradas em 
Abastecimento e Segurança Alimentar atingiu uma execução em torno de 82%. 
 

Sistema de Qualidade de Produtos Agrícolas, Pecuários e Agroindustriais – “Selo 
Produto São Paulo”. 
Foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, pela Lei Nº 10.481 de 29 de Dezembro de 1.999, como parte do Sistema de 
Qualidade de Produtos Agrícolas, Pecuários e Agroindustriais do Estado de São Paulo. Teve sua fase 
de implantação iniciada em 2001. 
Tal ação, viabiliza o trabalho do Estado em conjunto com o setor produtivo agropecuário e 
agroindustrial paulista, resultando na certificação de produtos e de sistemas de produção que 
atendam normas técnicas. 
Por outro lado, visa garantir ao consumidor produtos de alta qualidade, aumentar a competitividade 
do Agronegócio Paulista nos cenários nacional e internacional, bem como agregar e implementar a 
renda do produtor e agroindustrial. Em 2018, foram certificados 23 produtos com 6 torrefadoras e 5 
granjas de suíno.  
Embora a ação tenha realizado suas atividades, o orçamento não foi executado. 

Ação 4876 - Projeto Estadual Poupatempo do Produtor Rural 
 

Divulgar informações e prestações de serviços focados na resolução de problemas específicos da 
agricultura através da integração dos diversos serviços prestados pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento por meio de sistema único digital, e unidades móveis, possibilitando agilidade no 
atendimento às demandas, com foco na modernização da agricultura paulista. 
 
O Projeto Estadual Poupatempo do Produtor Rural, instituído pelo Governo do Estado, por intermédio 
da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, passa por um processo de atualização 
conceitual em seu modelo, a fim de aperfeiçoar e viabilizar a integração de serviços, com 
incorporação de inteligência para direcionamento de conteúdo específico e estratégico aos 
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usuários/produtores rurais. No ano de 2018, o resultado está baseado em projetos pilotos realizados 
de acordo com os novos conceitos da ação, tendo 12.164 atendimentos. No entanto, não foi possível 
finalizar a viabilização do projeto em sua totalidade, comprometendo sua execução. Além disso, havia 
contratos vigentes, alocados na ação apoio administrativos, que estavam descobertos e por 
orientação da Secretaria de Planejamento, os recursos destinados a esta ação foram transferidos 
para ação de apoio administrativo, para assegurar o pagamento dos contratos e demais despesas. 

Ação 4453 – Assessoria na Criação e Consolidação de Associações e Cooperativas 
 

Apoiar e desenvolver a organização de associações e cooperativas, estimulando à conquista de 
novos mercados formais e institucionais. Capacitar profissionais que atuam junto às cooperativas e 
associações. Disponibilizar informações que permitem a elaboração de propostas para a 
modernização do setor, além de desenvolver ações com base na política estadual de apoio ao 
cooperativismo. 
 
O Instituto de Cooperativismo e Associativismo – ICA tem por finalidade orientar a organização de 
cooperativas e associações, principalmente na área rural. Proporciona também, a essas sociedades, 
assessoria e consultoria administrativa, organizacional, econômico-financeira e jurídica. Promove 
cursos e seminários para cooperados, técnicos e funcionários de cooperativa e edita publicações de 
orientação às cooperativas e pesquisas sobre o cooperativismo e associativismo estadual. 
O Instituto atende às solicitações de Prefeituras, Sindicatos, das próprias Casas de Agricultura e 
grupos diretamente interessados na organização e constituição de novas Cooperativas e Associações 
de produtores ou outras categorias profissionais.  
Outra atividade desempenhada pelo Instituto é a divulgação de chamadas públicas, que tem como 
objetivo viabilizar a possibilidade dos agricultores familiares comercializarem sua produção por 
intermédio de programas governamentais que destinam partes de seus recursos à aquisição de 
produtos da agricultura familiar. Dessa forma, o número de chamadas públicas realizadas em 2017 foi 
de 758 (PPAIS e PNAE). 
Em 2018, o Instituto de Cooperativismo e Associativismo prestou assessoria para 158 cooperativas e 
135 associações. A execução orçamentária da ação, realizada pela dotação inicial, atingiu em torno 
de 99%. 

Ação 2548 - Qualificação de Agentes da Agricultura Paulista 
 
Ampliar as competências técnicas humanas compatíveis à alta tecnologia da agricultura paulista, em 
níveis de serviços especializados, propiciando melhoria contínua de qualidade de produção e vida 
dos produtores. Qualificar pessoas a partir de modelos estruturados e sustentáveis que propiciem o 
desenvolvimento das competências necessárias para o aprimoramento das cadeias produtivas 
paulista. 
 
A Qualificação de Agentes da Agricultura Paulista tem por finalidade ampliar as competências 
técnicas humanas compatíveis a alta tecnologia da agricultura paulista, em níveis de serviços 
especializados, propiciando melhoria contínua da qualidade de produção e vida dos produtores. 
Qualificar pessoas a partir de modelos estruturados e sustentáveis que propiciem o desenvolvimento 
das competências necessárias para o aprimoramento das cadeias produtivas paulista. Em 2018, a 
ação não recebeu recursos orçamentários. 
 

Programa 1311 – Defesa Agropecuária para Proteção Ambiental, Saúde Pública 
e Segurança Alimentar 

Promover, por meio da fiscalização dos agentes envolvidos na cadeia produtiva de alimentos, a 
manutenção e valorização do patrimônio agropecuário, a saúde animal e vegetal, a idoneidade dos 
insumos e serviços utilizados na agropecuária e a identidade e segurança higiênico-sanitária e 
tecnológica dos alimentos, visando incrementar a competitividade dos produtos paulistas. 

As novas diretrizes emanadas na elaboração do PPA 2016/2019 fundiram ações do Programa 1311 
que se resume a três grandes Ações: Vigilância Sanitária Vegetal e Meio Ambiente, Vigilância 
Sanitária Animal e Inocuidade de Alimentos, Apoio Administrativo. As atividades relativas à Ação 
1412 - Infraestrutura das Unidades de Defesa Agropecuária, presentes no exercício de 2015, a partir 
de 2016 são parte integrante da Ação 4388 - Apoio Administrativo.  

Conforme o Decreto nº 63.152, de 15 de janeiro de 2018, que estabeleceu normas para execução 
orçamentária e financeira do exercício de 2018, foi contingenciado: a) do total de R$ 371.723,00 o 
valor de R$ 37.171,00, que correspondeu a 10% dos recursos consignados na fonte 001 - Tesouro do 
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Estado na ação 4388 – Apoio Administrativo; b) do total de R$6.447.834,00 o valor de R$ 644.783,00, 
que correspondeu a 10% dos recursos consignados para consumo na fonte 006 - Recursos DREM na 
ação 4388 – Apoio Administrativo; c) do total de R$ 2.284.460,00 o valor de R$ 799.561,00, que 
correspondeu a 35% dos recursos consignados para investimento na fonte 006 - Recursos DREM na 
ação 4388 – Apoio Administrativo; d) do total de R$ 500.000,00 o valor de R$ 175.000,00, que 
correspondeu a 35% dos recursos consignados para investimento na fonte 006 - Recursos DREM na 
ação 4457 – Vigilância Sanitária Vegetal; e) do total de R$ 500.000,00 o valor de R$175.000,00, que 
correspondeu a 35% dos recursos consignados para investimento na fonte 006 - Recursos DREM na 
ação 4458 – Vigilância Sanitária Animal e foi acrescido nesta ação o montante de R$ 730.782,00 
referente ao valor da contrapartida do Convênio SICONV nº 821694/2015/MAPA/SFA-SP/SAA-SP. 

Durante o ano, teve redução de R$ 1.481.515,00, devido ao Decreto nº 63.152, de 15 de janeiro de 
2018 que contingenciou os recursos reduzindo seu orçamento para R$ 34.572.837,00. Considerando 
o contingenciamento, a ação 4388 durante o ano, executou 77,9% da dotação orçamentária. A 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária encerra o ano de 2018 com 190 unidades em operação. 
Dentre as diversas atividades em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo (PRODESP), destaca-se a constante implementação de novas funcionalidades no 
Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE), como o Desenvolvimento e Manutenção 
dos Módulos de: 1)Controle de Antígeno e Tuberculina, 2)Controle de Agrotóxicos, 3)Gestão de 
Viveiros de Mudas, 4)Relatório Greening, 5)Via Rápido Empreendedor, 6) Cadastro de Apiário, para 
controle do Aethina túmida e 7) Sistema de Mitigação de Risco (SMR).  Foram realizadas melhorias e 
implementações nas funcionalidades dos Módulos de Aves, desenvolvimento e implementação de 
funcionalidades do Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - CIPOA e do Módulo 
Financeiro com a implantação do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE. Por 
meio do Sistema GEDAVE, atualmente os produtores rurais podem emitir a Permissão de Trânsito 
Vegetal (PTV), Guias de Trânsito Animal (GTA) e realizar as declarações semestrais de seus 
rebanhos e das vacinações contra a febre aftosa e brucelose utilizando a internet, não sendo mais 
necessário o deslocamento até uma unidade da Defesa Agropecuária para a obtenção dos 
documentos e/ou a realização das declarações. Durante o ano de 2018, foram emitidas até 
26/11/2018, por meio do sistema eletrônico, um total de 686.328 GTAs. Na etapa de vacinação contra 
a febre aftosa de novembro/2018, foram realizadas até 29/11/2018 o total de 65.339 declarações de 
rebanho e vacinações, sendo possível a realização pelos próprios produtores, por meio de acesso ao 
sistema GEDAVE de seus computadores portáteis, nos “PCs” de suas residências, escritórios, 
sindicatos, nas unidades do Acessa São Paulo e do Poupa Tempo do Produtor Rural. Com relação à 
vacinação contra a brucelose, foram realizadas até 29/11/2018 o total de 53.337 declarações. Os 
relatórios finais das etapas de vacinação contra a Febre Aftosa e Brucelose estarão disponíveis em 
31/12/2018. Durante o ano de 2018, até 31/10, foram emitidas 97.139 Permissões de Trânsito 
Vegetal - PTV, e até 30/11 foram emitidos 25.599 Certificados Fitossanitários de Origem - CFO e 
28.948 Certificados Fitossanitários de Origem Consolidados - CFOC. Os certificados são feitos pelos 
próprios responsáveis técnicos, através do sistema informatizado GEDAVE. As permissões de 
trânsitos, embasadas nos certificados, são validadas por engenheiro agrônomo da CDA, para 
impressão pelo próprio interessado. 

 

Ação 2538 - Conservação de Solo Agrícola nas áreas de abrangência do Programa 
Nascentes 

Durante o ano de 2018, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA executou 18% da dotação 
orçamentária inicial. A CDA realizou fiscalizações no Projeto Nascentes de Holambra onde foram 
fiscalizadas 70 propriedades rurais do município, conforme disposto na Lei do Uso, Conservação e 
Preservação do Solo Agrícola do Estado de São Paulo, promovendo, através da execução de 
práticas conservacionistas, a proteção e recuperação das áreas de preservação permanente, bem 
como a redução da perda de água e solo, e o incremento das taxas de infiltração e a redução da 
erosão e o assoreamento de mananciais. 

As despesas realizadas pelo convênio firmado entre a SAA e a Agência Nacional de Águas, ao qual a 
CDA é participe, e ao informar os gastos nesta ação não levou em conta a 2018NC00465. O valor de 
R$ 507.923,00 foi acrescentado no campo Dotação Atual, tendo em vista que foi solicitado (excesso 
de arrecadação) durante o exercício de 2018, considerando que este valor não foi utilizado no 
exercício anterior (2017). 
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Ação 4457 - Vigilância Sanitária Vegetal e Conservação do Meio Ambiente 

Preservar a sanidade dos produtos de origem vegetal, a conservação do solo agrícola, a saúde do 
produtor rural e promover o uso correto de agrotóxicos, visando à preservação do meio ambiente, 
segurança alimentar e saúde pública. 

Durante o ano de 2018, esta ação executou 55,5% da dotação orçamentária. Neste contexto, a 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária realizou fiscalizações referentes à sanidade de vegetais e 
suas partes, comércio e uso de agrotóxicos e afins, bem como atividades visando à conservação do 
solo paulista. As atividades foram realizadas pelos engenheiros agrônomos e técnicos de apoio 
agropecuário dos 40 Escritórios da Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Durante o ano de 2018, 
no programa de erradicação/supressão do cancro cítrico, foram eliminadas 16.333 mudas 
contaminadas em viveiros e 12.036 plantas em consequência de apresentarem a doença.  No 
combate ao HLB-Greening, a CDA inspecionou 188.347 plantas cítricas, os citricultores 
inspecionaram 193.005.212 plantas e eliminaram 1.536.383. A CDA executou todas as ações para 
cumprimento da Instrução Normativa do Ministério da Agricultura nº 53/2008 (MAPA) com recursos do 
tesouro estadual e com recursos do convênio MAPA 821694/2015. Dentro das atividades de 
vigilância fitossanitária da cadeia de produção de mudas, em 2018 foram cadastradas para produção 
22,3 milhões de mudas cítricas; 23,9 milhões de mudas de café e 60 mil mudas de seringueira. No 
acompanhamento oficial do Sistema de Mitigação de Risco da Sigatoka Negra, doença que ataca a 
cultura da banana, em 2018 foram realizadas 504 inspeções nos estabelecimentos cadastrados. Foi 
realizada durante o ano de 2018, a emissão de 10.382 Permissões de Trânsito de Vegetais - PTV. A 
exportação de frutos cítricos para a Comunidade Européia só é possível às propriedades cadastradas 
no Sistema de Manejo de Risco para Pinta Preta dos Citros, cujas atividades de cadastro, coleta de 
amostras e inspeção são realizadas pela CDA, sendo que em 2018 foram cadastradas 24 
propriedades e exportadas 215.233 toneladas de frutas frescas dentro do Sistema de Manejo de 
Risco. No monitoramento do uso do solo agrícola e de agrotóxicos e afins, as ações da CDA visaram 
garantir alimentos saudáveis à população, preservar a saúde do trabalhador rural e a proteção do 
meio ambiente e manutenção do solo agrícola.  No ano de 2018 foram fiscalizadas 626 propriedades 
quanto à conservação do solo, 453 propriedades quanto ao uso de agrotóxicos, 1.525 fiscalizações 
no comércio e empresas prestadoras de serviço na aplicação de agrotóxicos.  

Durante o ano de 2018, foi executado 21,8% do convênio SICONV nº 821694/2015/MAPA/SFA-
SP/SAA-SP, que visa à execução de ações ligadas ao "Apoio à Reestruturação e Implementação do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e o Fortalecimento das ações de 
Defesa Agropecuária", entrou em execução no ano de 2017 e obteve a alteração da vigência do 
convênio para dezembro de 2018. 

 

Ação 4458 - Vigilância Sanitária Animal e Inocuidade de Alimentos 

Preservar a sanidade dos rebanhos paulistas de maneira a produzir animais hígidos e alimentos 
inócuos à saúde dos consumidores. 

Durante o ano de 2018, foi acrescido nesta ação o montante de R$ 730.782,00 referente ao valor da 
contrapartida do Convênio SICONV nº 821694/2015/MAPA/SFA-SP/SAA-SP, esta ação executou 
86% da dotação orçamentária. Os recursos foram utilizados na realização de atividades referentes a 
vários programas com a finalidade de manter um estado satisfatório da sanidade animal, com ações 
realizadas pelos médicos veterinários e auxiliares pertencentes aos 40 Escritórios de Defesa 
Agropecuária. Destacamos os Programas Sanitários atendidos pela CDA relacionando as principais 
atividades de cada um deles - Programa de Combate à Raiva dos Herbívoros: morcegos 
hematófagos capturados – 6.413, Focos de raiva atendidos - 155, Inspeção em abrigos de morcegos 
hematófagos – 3.646; Programa de Combate e Erradicação da Brucelose e Tuberculose: 
atendimentos a focos de brucelose - 22, atendimentos a focos de tuberculose - 32, fiscalizações 
realizadas nas etapas de vacinações - 151, vacinações assistidas- 62; Programa de Combate e 
Erradicação da Febre Aftosa: fiscalizações em propriedades -  793, vacinações assistidas – 1.488, 
geoposicionamento de propriedades rurais – 2.419, vigilância ativa para febre aftosa – 1.470; 
Programa Estadual de Sanidade de Suídeos: em maio de 2016, o estado de São Paulo obteve 
reconhecimento internacional como Área Livre de PSC. Para manter essa condição, neste ano de 
2018 a CDA realizou vigilância ativa em 96 criatórios domésticos de subsistência e 10 granjas 
comerciais, totalizando mais de 46.500 mil suínos vistoriados sem quaisquer sintomas sugestivos de 
PSC; Programa de Inocuidade de Alimentos: fiscalizações- 1.197; Fiscalização do Comercio de 
Produtos e Insumos Veterinários: estabelecimentos fiscalizados – 5.456; Programa Estadual de 
Sanidade Avícola, atendimentos a notificações de mortalidade - 162, fiscalizações de colheita de 
amostras - 924, fiscalizações de estabelecimentos avícolas comerciais – 2.866, supervisões de 
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colheitas de amostras – 1.443, vigilância ativa para DNC/IA - 209; Programa Estadual de Sanidade de 
Equídeos: atendimentos a focos de A.I.E/ nº de propriedades 61, atendimentos a focos de mormo/nº 
de propriedades 11; Programa Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal: a principal atividade 
desta ação é a fiscalização do trânsito de animais e vegetais, bem como de seus produtos e 
subprodutos. Em 2018, a CDA realizou 345 fiscalizações, sendo 305 fiscalizações volantes e 40 
fiscalizações em postos fixos, que resultaram na fiscalização de 4.887 veículos transportadores, 
sendo 311 veículos com animais vivos, 13 veículos com produtos de origem animal e 538 veículos 
com produtos de origem vegetal; SISBOV - Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de 
Bovinos e Bubalinos: auditorias oficiais em propriedades ERAs - 42. 

 

Programa 1315 – Gestão das Agropolíticas Públicas 
 
Implantar políticas governamentais na área de agricultura e abastecimento nas diversas cadeias 
produtivas, estabelecendo diretrizes e coordenando a execução dos programas no âmbito do estado, 
com prioridade para as áreas com vulnerabilidade ambiental, especialmente em relação à 
conservação do solo e recursos hídricos. 

Ação  1327 – Subvenção aos Produtores Rurais - FEAP/BANAGRO 
 

Promover o desenvolvimento do agronegócio paulista, com sustentabilidade econômica, ambiental e 
social das propriedades rurais, para fins de melhorar a qualidade de vida do homem do campo e 
estimular as cadeias produtivas do agronegócio e a geração de emprego e renda. 
 
A Ação 1327 abrange seis Projetos/Programas do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – O 
Banco do Agronegócio Familiar – FEAP/BANAGRO, que por meio de subvenção econômica, tem por 
objetivo propiciar alternativas ao produtor rural para o desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade 
socioambiental e agregação de valor da produção, bem como a mitigação do risco de 
comercialização, conforme detalhamento a seguir: 

 

 O Programa Pró-Trator e o Programa Pró-Implemento, que, em razão da revogação de seus 
decretos instituidores pelo Decreto Estadual n° 63.280, de 19 de março de 2018, funcionaram até 
meados de junho de 2018, beneficiando o produtor paulista, em especial os pequenos agricultores, 
com a subvenção total dos juros dos financiamentos, concedidos pelo Banco do Brasil, destinados, 
respectivamente, à aquisição de tratores e implementos agropecuários novos; 

 

 O Projeto de Incentivo às Iniciativas de Negócio das Organizações de Produtores Rurais – 
Microbacias II, instituído pelo Decreto Estadual n° 58.211, de 12 de julho de 2012, previsto no 
Projeto Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II, instituído pelo Decreto Estadual n° 
56.449, de 29 de novembro de 2010, apoia as organizações de produtores rurais (associações e 
cooperativas), com a subvenção parcial (de até 70%) dos investimentos realizados nas iniciativas de 
negócio, destinadas ao acesso e participação de modo mais efetivo no mercado consumidor; 

 

 O Projeto Financiamento do Custeio Agropecuário Atrelado a Contrato de Opção, 
consolidado pelo Decreto Estadual n° 63.280, de 19 de março de 2018, beneficia o produtor rural com 
a subvenção de até 50% do valor do prêmio do contrato de opção, das atividades de café, milho, soja 
e bovinocultura de corte, a fim de garantir o direito de vender seu produto a um preço previamente 
determinado; 

 

 O Projeto Integra SP – Recuperação de Áreas Degradadas por Grandes Erosões (RADGE), 
consolidado pelo Decreto Estadual n° 63.280, de 19 de março de 2018, disponibiliza ao produtor 
paulista a subvenção de até 90% das despesas efetuadas com a recuperação da área degradada, 
para fins de preservação dos solos e recursos hídricos no meio rural; e 

 

 O Projeto Recuperação de Matas Ciliares, Nascentes e Olhos D’água, consolidado pelo 
Decreto Estadual n° 63.280, de 19 de março de 2018, oferece ao produtor paulista a subvenção de 
até 95% das despesas efetuadas com a recuperação das Áreas de Preservação Permanente com 
função de proteção de recursos hídricos, para a ampliação da cobertura vegetal nativa em bacias 
formadoras de mananciais de água. 
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Em 2018 a Ação 1327 atingiu o índice de 66,07% de execução em relação à dotação orçamentária 
inicialmente prevista, uma vez que houve contingenciamento de recursos da Fonte 001 e também 
reprogramação de investimentos com oferecimento de recursos (Fonte 002) para a Ação 1334, 
mesmo assim, considerando a soma dos números dos Projetos/Programas supracitados foram 
contemplados 19.330 produtores rurais. 

Ação 1334 – Subvenção do Prêmio do Seguro 
 

Promover o desenvolvimento do agronegócio paulista, com sustentabilidade econômica, ambiental e 
social das propriedades rurais, para fins de melhorar a qualidade de vida do homem do campo e 
estimular as cadeias produtivas do agronegócio e a geração de emprego e renda. 
 
A Ação 1334 abrange o Projeto Estadual de Subvenção do Prêmio de Seguro Rural, consolidado 
pelo Decreto Estadual n° 63.280, de 19 de março de 2018, disponibilizando ao produtor rural, pessoa 
física ou jurídica, que contrate seguro rural, nas modalidades agrícola (risco climático e risco 
sanitário), pecuário, florestal e aquícola, a subvenção estadual do prêmio, na razão de até 50% do 
valor que cabe ao segurado, após a dedução da subvenção do Governo Federal. 

 

Em 2018 a Ação 1334 atingiu o índice de 144,84% de execução em relação ao previsto inicialmente 
na dotação orçamentária, pois houve reprogramação de investimentos com oferecimento de recursos 
proveniente da Ação 1327, beneficiando, assim, um número de 10.569 agropecuaristas (contratantes 
de seguro rural). 

Ação 1407 – Crédito para Expansão no Agronegócio Paulista 
 

Promover o desenvolvimento do agronegócio paulista, com sustentabilidade econômica, ambiental e 
social das propriedades rurais, para fins de melhorar a qualidade de vida do homem do campo e 
estimular as cadeias produtivas do agronegócio e a geração de emprego e renda.  
 
A Ação 1407 abrange as atuais 4 Linhas de Crédito, disponíveis ao produtor paulista, especialmente 
ao pequeno agricultor, com juros de 3% ao ano e prazos de pagamento que variam de 2 a 12 anos, 
cuja finalidade principal é apoiar os investimentos na produção, comercialização e industrialização de 
produtos agropecuários e pesqueiros, das atividades de importância econômica para o Estado de 
São Paulo, como: agricultura em ambiente protegido, agricultura orgânica, apicultura, avicultura de 
corte e de postura, bovinocultura de corte e de leite, bubalinocultura, cafeicultura, caprinocultura, 
citricultura, floricultura, fruticultura, ovinocultura, piscicultura, sericicultura, silvicultura, suinocultura, 
entre outras. 

 

Em 2018 a Ação 1407 alcançou o índice de 100,00% de execução em comparação à dotação 
orçamentária prevista, porém, devido à suspensão das contratações por quase seis meses para 
adequação aos ditames do Decreto Estadual n° 63.280, de 19 de março de 2018, foram efetivados 
apenas 92 financiamentos para produtores rurais, suas cooperativas e associações. 

 
Ação 4770 – Parceira Estado-Município para o Desenvolvimento Rural Local e 
Regional 
 

Promover a parceira entre a SAA e municípios a fim de que a casa da agricultura, articulada com 
outras entidades, integre um sistema de apoio aos produtores rurais para executar políticas públicas 
municipais, estaduais e federais, através de programas, projetos e ações propostos no plano 
municipal de desenvolvimento rural sustentável  (PMDRS), por meio de planos de trabalho. 

“SEIAA – Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento” 
 
O Programa foi criado pelo Decreto estadual nº 40.103/93, que organiza o Sistema Estadual 
Integrado de Agricultura e Abastecimento, e permite a celebração de convênio entre o Estado de São 
Paulo, por intermédio desta Pasta, em parceria com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
– CATI, e os Municípios, cujo objetivo é a manutenção e conservação das estradas rurais e, também, 
a manutenção das Casas da Agricultura, ampliando os vínculos que ligam a produção do campo ao 
abastecimento das cidades. 
A conservação das estradas municipais visa à melhoria da infraestrutura do setor agropecuário e de 
abastecimento. 

A Casa da Agricultura, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI é o local de 
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encontro e espaço adequado que os produtores, agricultores familiares e membros da comunidade 
ligados ao meio rural dispõem para obtenção dos serviços do Estado, acesso às políticas públicas e 
informações técnicas, de modo que possam se articular em suas organizações rurais. 

Objetivo geral 

Os objetivos são a integração dos serviços de assistência técnica e extensão rural, a evolução 
tecnológica, orientação dos agronegócios e demais ações voltadas ao desenvolvimento da 
agropecuária. 

A sua implementação ocorre mediante a formalização de convênio entre o Estado, pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, e a Prefeitura Municipal, firmando uma parceria, a fim de que a Casa da 
Agricultura, articulada com outras entidades afins, integre um sistema de apoio aos produtores rurais, 
executando políticas públicas municipais, estaduais e federais, através da execução de programas, 
projetos e das ações propostas no Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário Plurianual por 
meio dos Planos de Trabalho Anuais devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural. 

Objetivos Específicos 

São eles: 

 conservar e manter as instalações físicas da Casa da Agricultura visando proporcionar condições 
adequadas à continuidade do atendimento ao produtor rural; 

 garantir um espaço adequado para o apoio técnico, treinamentos e reciclagens voltados aos 
produtores rurais; 

 promover a utilização da Casa da Agricultura como referência para reuniões, pesquisas e ações 
que objetivam a melhoria e o desenvolvimento do setor agropecuário local; 

 promover melhores condições ao desenvolvimento da agropecuária local; 

 facilitar o acesso e deslocamento a população e melhorar as condições de transporte de insumos 
e escoamento da produção; 

 melhorar o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, facilitando as atividades de 
assistência técnica da extensão rural a esta população.  

 capacitações de produtores, escoamentos de produção, levantamentos. 

Formalização do Convênio 

Os convênios são celebrados com os objetivos até aqui mencionados. 

Certas vezes, há possibilidade de repasse de recurso financeiro. Isso ocorre para: 

 Manutenção de Estradas Rurais: conservação da estrada visando à melhoria da infraestrutura do 
setor agropecuário e de abastecimento; aquisição de material de consumo necessário à execução 
física das ações do Plano de Trabalho, que possibilitará melhor escoamento da produção; 

 Manutenção de Casa de Agricultura: aquisição de material de consumo necessário à execução 
dos serviços para pequenos reparos e manutenção do imóvel da Casa da Agricultura (material de 
construção, elétrica e hidráulica), aquisição de material de consumo necessário à execução física das 
ações do Plano de Trabalho, para melhor atendimento ao produtor rural. 

Convênios vigentes  

No exercício de 2018, foram formalizados 309 convênios com prefeituras municipais, sendo que em 
246 convênios foram repassados o valor de R$ 20.000,00 a cada município, todos com vigência até 
31/12/2018. 

Dos 309 convênios vigentes até 31/12/2018, foram assinados termos aditivos de prorrogação do 
prazo de vigência até 31/12/2019 com 258 municípios, sem previsão de recursos financeiros, e 
51 convênios não foram prorrogados, sendo que 20 (vinte) deles não manifestaram interesse, 
enquanto 31 (trinta e um) incorreram em inadimplência. 

Como não há servidores estaduais lotados em todas as 594 Casas da Agricultura, com os 258 
convênios vigentes no presente exercício até o momento, as Prefeituras Municipais designaram, 
através de portarias municipais, o total de 509 servidores para prestação de serviços nas respectivas 
Casas da Agricultura, para a execução das atividades previstas nos Planos de Trabalho, sendo 378 
servidores municipais conveniados de nível técnico e 131 de nível administrativo. 
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Ação 1195 – Melhor Caminho  
 

Promover o transporte seguro de safras, insumos e das populações rurais, transferir tecnologia em 
conservação e adequação de estradas rurais para os municípios, melhorar a qualidade de vida do 
homem do campo e estimular as cadeias produtivas do agronegócio com a geração de emprego e 
renda. 
 
A proposta do programa é de interesse social e encontra respaldo na Lei nº 6.171/88, alterada pela 
Lei nº 8.421/93, que dispõe sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola, regulamentada 
pelo mencionado Decreto estadual nº 41.719/97. 

a) Objetivos e finalidades do programa: 

O programa visa aprimorar os sistemas de transportes e de logística do agronegócio, elevando a 
trafegabilidade das estradas rurais, visando reduzir perdas de produção e maior acesso da população 
rural a serviços urbanos e implantar medidas que levem à estruturação da logística setorial, em ações 
convergentes para melhoria da qualidade de vida no campo e geração de emprego e renda pela 
agregação de valor. 

O Programa “Melhor Caminho” realiza obras de recuperação em estradas rurais de terra, objetivando 
não só regularizar o seu leito, mas também conservar o solo e favorecer a infiltração das águas das 
chuvas para a recarga do lençol freático e ainda impedir que grandes quantidades de terras férteis 
possam, através das enxurradas, assorear e poluir os rios, córregos e nascentes. 

Assim, além de melhorar as condições de tráfego nestas estradas, possibilita o escoamento da 
produção agrícola e o desenvolvimento socioeconômico baseado no agronegócio. 

O programa traz enormes benefícios ambientais, impedindo a formação de erosões e voçorocas e o 
consequente assoreamento dos rios e córregos, além de ganhos econômicos e sociais a partir da 
conservação do solo e, também, pela possibilidade de melhor acesso das comunidades rurais à 
educação e à saúde. 

Historicamente, essa é uma das ações governamentais mais solicitadas, não só pelas prefeituras, 
mas também pela população que mora e trabalha no campo, bem como pelos produtores e 
proprietários de áreas agrícolas, pois permite a perfeita trafegabilidade das estradas rurais durante 
todo o ano, inclusive no período de chuvas. 
Em 2015 foi adotada nova proposta para otimizar os recursos do Programa com a execução de 
trabalhos integrados entre a CODASP e as Prefeituras beneficiadas, sendo denominado de “Melhor 
Caminho – Pontos Críticos" que consiste na adequação de estradas rurais e na aplicação de técnicas 
de manutenção básica interligando os trechos críticos trabalhados. 

b) Funcionamento Programa Melhor Caminho 

Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 41.721/97, o programa é coordenado e executado pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento mediante celebração de convênios com os entes 
municipais, de acordo com modelo previamente estabelecido no referido decreto. 

E, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, caberá à Companhia de Desenvolvimento 
Agrícola de São Paulo - CODASP, mediante contratos para a prestação de serviços firmados pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, instrumentalizar a execução do programa. A contração 
decorre de dispensa de licitação, respeitadas as formalidades legais e administrativas, sendo que o 
processo é instruído, inclusive, com parecer da d. Consultoria Jurídica da Pasta. 

c) Convênios formalizados 

No exercício de 2018 foram conveniados 236,44 km, distribuídos em 38 convênios, totalizado um 
investimento de R$ 31.163.200,37. 

“Programa Nascentes” 

O Programa Nascentes, instituído no Plano Plurianual 2016-2019, pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, contou com ação Cuidando da Água e do Solo que entre as providências tomadas 
pelo Gabinete da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em função da necessidade de aumento 
da capacidade de produção e de preservação de água no lençol freático, estiveram a celebração de 
Termo de Cooperação Técnica com as Prefeituras Municipais de Botucatu, Pardinho e de Holambra e 
de convênios com a Agência Nacional de Águas e a Fundação Banco do Brasil para testar e financiar 
a metodologia de trabalho, na forma de projetos-piloto, com o objetivo de estabelecer cooperação 
entre as equipes técnicas da SAA e as equipes técnicas dos municípios e, por meio da articulação e 
interação de suas atividades, a criação de um sistema de colaboração mútua que otimize esforços, 
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estabeleça as ações necessárias para a realização de projetos de recuperação das matas ciliares das 
nascentes e de corpos d’água e a demais medidas necessárias à preservação das áreas de 
contribuição dos mananciais de água nos municípios e ao uso racional da água. 
 
Até o final de 2018, os resultados para essa cooperação com o município de Holambra, financiada 
pela Fundação Banco do Brasil, foram os seguintes:  
 

 Instalação de duas placas de identificação (100% do previsto); 

 Cercamento de Áreas de Proteção permanente com 3.250 metros de cerca de arame farpado, 
com mourões de eucalipto tratado 8 a 10 cm, 3 fios (100,0% do previsto);  

 Plantio de 27.000 mudas de essências nativas em área de preservação permanente (100,0% do 
previsto);  

 Tratos culturais e manutenção até dois anos de 128 hectares (52% do previsto).  
 
Em relação à cooperação com o município de Holambra, financiada pela Agência Nacional de Águas, 
o projeto visa à recuperação das estradas e áreas de degradação do solo nas propriedades rurais, na 
bacia hidrográfica do Borda da Mata no município de Holambra/SP, saneamento rural, captação de 
água de chuva: Terraceamento em 258 hectares (100 % do previsto); execução de Subsolagem em 
92,96 hectares (100 % do previsto); a aquisição de 166 fossas biodigestoras (100 % do previsto); o 
fornecimento de Filme Plástico para impermeabilização de 14.236 m2 de tanques escavados para 
captação de água de chuva (100% do previsto) e a manutenção de 43,56 Km de estradas rurais e do 
acesso às propriedades (100 % do previsto). 
Em relação à cooperação com os municípios de Botucatu/Pardinho e Holambra, financiada pela 
Agência Nacional de Águas, o projeto visa à manutenção da quantidade e da qualidade das águas do 
Rio Pardo e seus afluentes até a Represa do Mandacaru no Município de Botucatu com construção 
de Terraceamento em 868,5 hectares (100 % do previsto), construção de 37,22 km cercas de 
isolamento de APP (47 % previsto), a aquisição de 120 fossas biodigestoras (100 % previstos) e a 
manutenção de 80,32 quilômetros de estradas, incluindo o acesso às propriedades (100 % previstos).  
Ressaltamos que as informações contidas neste Relatório Anual de Governo estão compatíveis com 
o PPA 2016-2019 e de acordo com a execução do exercício de 2018. 
 
 

 



55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CASA CIVIL 
 
 



56 



57 

Casa Civil 
 

 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

       28000 - Casa Civil 

      
em R$ 

  

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas 
Correntes 

259.919.918,00 203.662.802,00 182.728.229,54 3.988.805,42 186.717.034,96 195.693.262,29 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

55.990.265,00 56.021.005,00 53.831.883,93 0,00 53.831.883,93 53.187.024,90 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

203.929.653,00 147.641.797,00 128.896.345,61 3.988.805,42 132.885.151,03 142.506.237,39 

Despesas de 
Capital 

336.025.110,00 78.814.217,00 75.188.106,47 0,00 75.188.106,47 95.432.759,37 

Investimentos 336.025.110,00 78.814.217,00 75.188.106,47 0,00 75.188.106,47 95.432.759,37 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 595.945.028,00 282.477.019,00 257.916.336,01 3.988.805,42 261.905.141,43 291.126.021,66 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

       
  Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

       28000 - Casa Civil 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

1043 -  Ensino 
Público Superior 

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2825 - 
Assessoramento 
e Coordenação 
da Política 
Administrativa do 
Governo 

80.488.616,00 70.644.737,00 66.795.371,89 3.770.472,10 70.565.843,99 68.101.119,52 

Despesas 
Correntes 

80.488.586,00 70.644.707,00 66.795.371,89 3.770.472,10 70.565.843,99 68.101.119,52 

Despesas de 
Capital 

30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2826 - 
Comunicação 
Social 

103.178.258,00 66.688.197,00 62.177.719,07 0,00 62.177.719,07 74.167.630,40 

Despesas 
Correntes 

103.178.258,00 66.688.197,00 62.177.719,07 0,00 62.177.719,07 74.167.630,40 

2828 - 
Desenvolvimento 
Regional 
Integrado 

284.118.146,00 14.494.152,00 14.493.441,63 0,00 14.493.441,63 30.077.846,89 

Despesas 
Correntes 

11.093.146,00 1.880.045,00 1.879.335,16 0,00 1.879.335,16 2.590.044,94 

Despesas de 
Capital 

273.025.000,00 12.614.107,00 12.614.106,47 0,00 12.614.106,47 27.487.801,95 
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2829 - Fomento 
ao 
Desenvolvimento 
Sustentável da 
Macrometropole 
Paulista 

74.184.790,00 75.259.017,00 67.348.982,95 218.333,32 67.567.316,27 62.165.796,90 

Despesas 
Correntes 

11.184.720,00 12.258.947,00 7.048.982,95 218.333,32 7.267.316,27 6.610.612,68 

Despesas de 
Capital 

63.000.070,00 63.000.070,00 60.300.000,00 0,00 60.300.000,00 55.555.184,22 

2830 - 
Planejamento e 
Articulação para 
o 
Desenvolvimento 
Sustentável e 
Macrometrópole 

48.756.883,00 55.206.883,00 46.936.789,34 0,00 46.936.789,34 43.766.515,93 

Despesas 
Correntes 

48.756.873,00 52.006.873,00 44.662.789,34 0,00 44.662.789,34 43.766.093,41 

Despesas de 
Capital 

10,00 3.200.010,00 2.274.000,00 0,00 2.274.000,00 422,52 

2913 - 
Desenvolvimento 
Regional 
Integrado 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.604.169,14 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.604.169,14 

2916 - São Paulo: 
Território e 
Cartografia 

5.218.335,00 164.033,00 164.031,13 0,00 164.031,13 457.761,34 

Despesas 
Correntes 

5.218.335,00 164.033,00 164.031,13 0,00 164.031,13 457.761,34 

4802 - Fomento 
ao 
Desenvolvimento 
Sustentável da 
Macrometrópole 
Paulista 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.785.181,54 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.785.181,54 

Despesa Total 595.945.028,00 282.477.019,00 257.916.336,01 3.988.805,42 261.905.141,43 291.126.021,66 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

 

A Secretaria da Casa Civil responde pelo assessoramento direto ao Governador do Estado no seu 
relacionamento com municípios, demais poderes constituídos e entes federados, sociedade 
organizada e cidadãos. Compete ainda à Casa Civil assessorar e coordenar a política do Governo, 
missão a ela atribuída nos termos do inciso II do artigo 2º do Decreto nº 61.038, de 1º de janeiro de 
2015, que promoveu a reorganização de sua estrutura básica e, entre outras medidas, definiu o 
campo funcional da sua atuação. É composta por Subsecretaria de Assuntos Parlamentares, 
Subsecretaria de Comunicação, Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, Subsecretaria de 
Relacionamento com Municípios e Assessoria Especial para Assuntos Internacionais.  São vinculadas 
ao órgão: Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP; Agência Metropolitana 
Baixada Santista – AGEM; Agência Metropolitana de Campinas – AGEMCAMP; Agência 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte- AGEMVALE; Agência Metropolitana de Sorocaba - 
AGEMSOROCABA; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – Imesp; e a empresa paulista de 
planejamento metropolitano – Emplasa. 

 

Programa  2825 -  Assessoramento e Coordenação Política do Governo  

 

Ação 5344 -  Gerenciamento Administrativo e de Infraestrutura 

Produto: Suporte Administrativo e Tecnológico às Unidades Administrativas  

Indicador de Produto: Número de Unidades Administradas (Unidade) Meta: 5 
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Gestão dos serviços comuns que apoiam as atribuições da Casa Civil, incluindo a manutenção de 
serviços de natureza financeira, de pessoal, material e patrimonial. Suporte ao Governador e às 
Unidades: Gabinete do Secretário, Escritório do Governo em Brasília, Subsecretaria de Comunicação, 
Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos e Subsecretaria de Assuntos Parlamentares, relativamente 
nas áreas técnica e administrativa. 

Assessoria Tecnica - A Assessoria Técnica da Casa Civil - ATeCC integra o Gabinete do 
Secretário. Suas atribuições estão previstas no artigo 18 do Decreto nº 61.038, de 1º de janeiro de 
2015, alterado pelo Decreto nº 62.105, de 13 de julho de 2016, tendo como principais funções 
assessorar diretamente o Secretário-Chefe da Casa Civil e o Secretário Adjunto, bem como dar 
suporte técnico-administrativo ao Governador no exercício de suas funções legislativas e no 
relacionamento com a Assembleia Legislativa.  

Análise de processos e elaboração de despachos e ofícios diversos - Foram recebidos na 
Assessoria cerca de 600 processos, expedientes e demandas diversas, sendo feita análise prévia 
sobre cada um, e dado o devido encaminhamento por meio de despacho. Dentre eles, destacam-se o 
apoio técnico à elaboração da minuta de decreto que institui a Comissão de Coordenação das 
Celabrações dos 200 anos da Independência do Brasil (Decreto n° 63.686, de 6 de setembro de 
2018), bem como de criação do Grupo de Trabalho destinado ao estudo de ações e à identificação de 
medidas que visem a valorização e proteção sociocultural do futebol de várzea, no âmbito do Estado 
de São Paulo (Decreto n° 63.725, de 25 de setembro de 2018).   Foram, ainda, elaborados e 
expedidos 240 ofícios de autoria do Secretário-Chefe da Casa Civil, do Secretário Adjunto e da 
Assessora Chefe da ATeCC, para diversos órgãos e entidades. Suporte técnico-administrativo ao 
Governador - foram numeradas e encaminhadas à Assembleia Legislativa 171 mensagens do 
Governador, sendo 38 relativas a projetos de lei e de lei complementar, observando-se que de tais 
projetos, 23 já foram aprovados pela ALESP. As demais mensagens, em sua maioria, trataram de 
encaminhamento de razões de veto a projetos de lei e de lei complementar, bem como indicações, 
pedidos de urgência e retira de proposições. Elaboração da Mensagem Governamental ao Poder 
Legislativo, como determina a Constituição Estadual - Com base nas informações enviadas por todas 
as Pastas sobre as atividades por elas executadas ao longo do exercício, a ATeCC elaborou a 
referida mensagem, para o exercício de 2017, tendo sido assinada pelo Governador e encaminhada à 
ALESP no dia 1º/2/2018, e publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do dia 2/2/2018.  
Acompanhamento de proposituras na Assembleia Legislativa - Ao longo do exercício foram propostos 
746 projetos de lei ordinária, 58 projetos de lei complementar e 89propostas de emenda à 
Constituição, todos devidamente acompanhados pela ATeCC, mantendo-se todas as proposições e 
suas respectivas tramitações em arquivos digitais e também no Sistema de Acompanhamento 
Legislativo Estadual - SIALE, plataforma em que são colhidas as manifestações das Secretarias de 
Estado sobre os projetos, para subsidiar a decisão do Governador sobre a sanção ou veto quando 
aprovadas as proposituras na ALESP. Resposta a requerimentos de informação da Assembleia 
Legislativa - Também, no exercício foram respondidos 414 requerimentos de informação à ALESP, 
sendo feita a preparação, encaminhamento à autoridade ou órgão responsável por intermédio do 
SIALE e, por fim, transmitida a resposta de cada requerimento à ALESP. Publicação de leis - foram 
numeradas e publicadas pela ATeCC 252 leis ordinárias e 19 leis complementares sancionadas pelo 
Governador, sendo colhidas as respectivas referendas dos Secretários de Estado e, ainda, 
publicadas Mensagens de veto total e parcial a proposituras, no período de recesso parlamentar, nos 
termos do artigo 28, § 3º, da Constituição Paulista. Com relação ao sítio eletrônico de legislação do 
Estado (http://www.legislacao.sp.gov.br/), todas as leis ordinárias, complementares e as emendas à 
Constituição estão devidamente atualizadas para consulta pública. Elaboração e publicação das 
Resoluções do Secretário-Chefe da Casa Civil - Foram elaboradas e publicadas as seguintes 
Resoluções: 

Resolução CC nº 1, de 6/6/2018 - Identifica o órgão responsável pelo cumprimento das atribuições 
previstas nos incisos I e II do artigo 4º do Decreto 61.442/2015, que institui no âmbito da 
Administração Pública do Estado de São Paulo, programa denominado Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito, e dá providências correlatas. 

Resolução CC nº 2, de 11/7/2018 - Reestrutura a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso - 
CADA, e revoga a Resolução CC 05/2017, e alterações. 

Resolução CC nº 3, de 18/7/2018 - Dispõe sobre a composição da Comissão de Coordenação das 
Celebrações dos 200 anos da Independência do Brasil. 

Resolução CC n° 4, de 24/9/2018 -  Designa Gestor Executivo das ações, dos projetos e das 
atividades aprovadas no âmbito do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, 
implementados no Estado de São Paulo. 

http://www.legislacao.sp.gov.br/
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Resolução CC nº 5, de 15/10/2018 - Dispõe sobre a composição do Grupo de Trabalho destinado ao 
estudo de ações e à identificação de medidas que visem a valorização e proteção sociocultural do 
futebol de várzea, no âmbito do Estado de São Paulo. 

Resolução CC nº 6, de 26/10/2018 - Altera a Resolução CC n° 5, de 15 de outubro de 2018, que 
dispõe sobre a composição do Grupo de Trabalho destinado ao estudo de ações e à identificação de 
medidas que visem a valorização e proteção sociocultural do futebol de várzea, no âmbito do Estado 
de São Paulo. 

Resolução CC nº 8, de 3/12/2018 - Altera a Resolução CC n° 5, de 15 de outubro de 2018, que 
dispõe sobre a composição do Grupo de Trabalho destinado ao estudo de ações e à identificação de 
medidas que visem a valorização e proteção sociocultural do futebol de várzea, no âmbito do Estado 
de São Paulo. 

Resolução CC nº 9, de 7/12/2018 - Acrescenta dispositivo à Resolução CC n° 3, de 18 de setembro 
de 2018, que dispõe sobre a composição da Comissão de Coordenação das Celebrações dos 200 
anos da Independência do Brasil. 

Chefia de Gabinete -  Assessorar o Secretário-Chefe da Casa Civil e o Secretário Adjunto no 
desempenho de suas funções, supervisionar, coordenar e orientar os serviços técnico-
administrativos, financeiro, de recursos humanos e de tecnologia de comunicação e informaçõescom 
vista a oferecer suporte para o desempenho das atividades das unidades vinculadas ao Gabinete do 
Secretário e da Casa Civil. Tramitaram na Chefia de Gabinete 14.902 expedientes que foram 
cadastrados, analisados e expedidos para as providências pertinentes, fiscalizou a execução de 40 
contratos administrativos e demais atos inerentes à competência do dirigente de unidade gestora, 
observadas as normas regulamentares. 
 

Escritório do Governo do Estado de São Paulo em Brasília - O Escritório do Governo do Estado 
de São Paulo em Brasília – EGESP, no ano de 2018 levou a cabo as seguintes ações: - 
acompanhamento junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Federais com base em 
Brasília, de medidas, projetos programas e outras matérias de interesse do Estado de São Paulo; - 
transmissão a membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Federais do posicionamento 
do Governo do Estado de São Paulo em relação as matérias que lhe foram solicitadas ou 
encaminhadas; - prestação contínua e sistemática de informações ao senhorGovernador sobre 
assuntos de interesse do Estado no âmbito federal; - apoio logístico, de viaturas e de cerimonial, ao 
senhor Governador quando de suas viagens oficiais a Brasília; - planejamento e acompanhamento 
das reuniões do senhor Governador no âmbito do EGESP/Brasília; - apoio logístico aos senhores 
Secretários de Estado quando em viagens de serviço a Brasília; - planejamento e acompanhamento 
das reuniões dos senhores Secretários de Estado no âmbito do EGESP/Brasília; - execução dos 
serviços de copa e zeladoria nas dependências ocupadas pelo EGESP em Brasília; - busca e entrega 
de documentação de interesse do governo de São Paulo junto aos Ministérios e demais órgãos do 
Poder Executivo Federal. 

Conselho Estadual de Honrarias e Mérito - As atividades desenvolvidas pelo Conselho Estadual de 
Honrarias e Mérito - CEHM, no decurso do presente ano de 2018, que cumpriu satisfatoriamente com 
suas finalidades, e esteve sempre disposto a inovar bem como ampliar a sua atuação. Destacamos o 
apoio pontual - às Instituições no processo de elaboração e descrição em conformidade técnica 
(heráldica/medalhística) a todos aqueles que nos procuraram, incentivando sempre o seu 
aprimoramento. De forma que antecipando os procedimentos burocráticos, vários interessados 
entraram em contato e obtiveram as informações básicas de como proceder para realizar um bom 
trabalho na instituição de brasões d’armas ou condecorações (medalhas, colares, e ordem de mérito), 
agilizando assim, o processo burocrático entre as Instituições de natureza pública e privadas. Assim 
procedendo, o Conselho incentiva diferentes associações a premiar seus colaboradores, ao mesmo 
tempo em que valoriza as personalidades que tiveram desempenho em vários ramos do 
conhecimento ou atuação cívica notável.  Nossa participação, quando convidados, também se fez 
presente em inúmeros eventos realizados por diferentes órgãos, sejam eles de natureza militar; 
religiosa; política; associativa; culturais e ou de lazer. Mas sempre com o objetivo de culto a memória, 
história e civismo de nossa gente. Nossa presença na qualidade de presidente do CEHM nestas 
solenidades dá destaque especial ao Governo do Estado – todos se sentem valorizados. No âmbito 
específico e oficial do Governo do Estado de São Paulo, realizaram-se duas solenidades cujo 
envolvimento foi direto, cabendo ao Presidente do Conselho sua abertura – foram respectivamente a 
cerimonia de outorga da Ordem do Ipiranga (25/02; 30/07; 03/08; 14/12 e 17/12 e 21/12/2018) e a 
concessão da Medalha dos Bandeirantes (03/08 e 17/12/2018). Nessa oportunidade foram 
condecorados pelo Governador, altas personalidades e pessoas de relevância na vida paulista e 
nacional e também a posse dos novos membros do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito. 



61 

Salientamos esse detalhe, visto que se desejamos colaboração de nossas lideranças nos mais 
diferentes setores da vida comunitária; precisamos primeiro saber agradecer e incentivar essa prática. 
Destacamos o visível contentamento das personalidades agraciadas e que agora mais do que nunca 
estão dispostos a colaborar com o Governo do Estado. Tendo em vista o aprimoramento, a melhor 
adequação à contemporaneidade, essa modalidade motivacional, ao mesmo tempo em que se 
registre um controle efetivo por parte do Estado, temos disponível ao Governador a instituição, por 
exemplo, de uma nova Ordem de Mérito. O Conselho assim trabalha, com todos os subsídios 
deixados pelas gerações anteriores, interage e atualiza-se no presente e investe em prováveis 
caminhos futuros. Importante destacar que não existe em pendência qualquer processo no CEHM, 
visto que como afirmamos anteriormente, interagimos diretamente com os interessados, de forma que 
exista perfeita fluência. 
 

Assessoria Especial da Casa Civil - Esta assessoria tem por objetivo principal assessorar 
diretamente o Secretário-Chefe da Casa Civil e seu Adjunto nos assuntos de Bonificação por 
Resultados – BR, especialmente no que concerne à atuação nas Comissões Intersecretariais - CI a 
que aludem às diversas leis complementares que instituíram o benefício (tanto de Bonificação por 
Resultados – BR, quanto de Participação nos Resultados – PR) no Estado, bem assim como aos 
demais Secretários que compõem referidas Comissões, quais sejam, os Secretários da Fazenda, de 
Planejamento e Gestão e de Governo. A BR objetiva reconhecer e premiar os servidores públicos 
mediante o comprovado cumprimento de metas, previamente definidas, tendo como base um 
conjunto de indicadores especialmente selecionados, cuja evolução está associada diretamente ao 
alcance de resultados e à melhoria da gestão. O instrumento instituído em 2008, visa promover uma 
cultura de gestão por resultado nas organizações da administração direta e autárquica do Estado. 
Rezam tais leis, na maioria dos casos, que a presidência das CI pertence ao Secretário Chefe da 
Casa Civil e, em face dessa condição, é ele o responsável pela articulação entre os demais membros, 
visando à tomada de decisão colegiada sobre a definição de indicadores, metas, critérios de 
avaliação e apuração dos 10 órgãos e entidades que atualmente detêm o benefício. A assessoria 
zela pelo cumprimento do quanto disposto nas leis de BRs e demais arcabouços legais, e é 
responsável pelo alinhamento entre a questão eminentemente técnica e questões de interesse do 
Estado. Apresenta as propostas recebidas à Comissão posicionando-a sobre aspectos técnicos e de 
conveniência e oportunidade, com recomendações e sugestões e promove a articulação entre as 
instâncias envolvidas, de modo a garantir que o interesse maior da Administração esteja presente, e 
acompanha constantemente o fluxo dos processos entre as instâncias competentes para assegurar o 
cumprimento dos prazos legais. A atuação versa por diversas frentes, entre as quais a análise e 
emissão de pareceres acerca das propostas de BR de competência da CI com vistas a prestar a seus 
integrantes, subsídio para amparar a decisão de seus membros; participação e condução de 
reuniões; participação em grupos de trabalho; articulação entre os órgãos; preparo dos atos a serem 
emitidos pela CI, tais como despachos, pareceres, resoluções conjuntas disciplinando os 
procedimentos e prazos para apresentação de propostas, resoluções conjuntas definindo indicadores 
e/ou aprovando metas; aprovações de resultados, etc. Adicionalmente, se responsabiliza, 
acompanhando as publicações em Diário Oficial, fazendo, também, a interlocução com a ATG – 
Assessoria Técnica do Governo, da Secretaria de Governo. A emissão dos pareceres considera, 
entre outros atributos, o mérito da propositura, a pertinência dos indicadores selecionados e metas 
adotadas ao que se deseja medir, a precisão metodológica, a adequação da proposta aos objetivos 
estratégicos do órgão e da Administração. Da mesma forma, coordena a execução de todas as ações 
necessárias para a conclusão do processo, que envolve boa parte das ações supra descritas, 
principalmente: orientar as Comissões de Bonificação (que não se confunde com a Comissão 
Intersecretarial) das organizações, no sentido de padronizar e aperfeiçoar procedimentos; monitorar o 
cumprimento dos prazos estipulados para entrega das propostas de indicadores, de metas e de 
apuração dos resultados, bem assim, os fluxos e o andamento dos processos que circulam entre as 
instâncias competentes, de modo a evitar morosidade e atrasos excessivos na tramitação, 
considerando que o processo, como um todo, envolve desde a elaboração da proposta de 
indicadores, de metas, até a etapa final que consiste no pagamento do correspondente benefício aos 
servidores; consultar previamente os órgãos responsáveis pelo fornecimento das informações sobre 
disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para pagamento da BR, emitir relatório sobre 
a situação e apresentar a proposta aos Secretários membros da CI, que decidem com base na 
instrução processual, na avaliação do referido órgão técnico GIAPP – Grupo Técnico de Indicadores e 
Avaliações de Políticas Públicas vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão, e na análise 
desenvolvida no âmbito desta assessoria.  

Relação dos processos de BR que tramitaram pela Casa Civil, para emissão de parecer, no ano de 
2018:  
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Definição, critérios de apuração e 
avaliação dos indicadores globais  

BR/2018 

Apuração dos resultados – BR 2017 
Apuração dos resultados –

2018 

1. Planejamento e Gestão 
2. IAMSPE 
3. Centro Paula Souza 
4. DER 
5. DETRAN 
6. Segurança Pública 
7. Fazenda (Agentes Fiscais de 
Renda - AFR) 
8. Fazenda – servidores 
9. Educação 
10. SPPREV 

 

1. Educação; 
2. Planejamento e Gestão; 
3. IAMSPE; 
4. Centro Paula Souza; 

5. DER; 
6. DETRAN; 
7. Fazenda; 

8. Segurança Pública – 2º trimestre; 
9. Segurança Pública – 3º trimestre; 
10. Segurança Pública – 4º 

trimestre; 
11. SPPREV 

Segurança Pública – 1º 
trimestre 

 

Além dos processos elencados, a assessoria trabalhou na elaboração de Resoluções e Decretos 
disciplinadores da matéria e elaborou, com a participação do GIAPP, novo projeto de lei para 
instituição do benefício na Secretaria de Administração Penitenciária - SAP, discutindo o projeto com 
outros órgãos, dentre os quais a Procuradoria Geral do Estado – PGE, que também visa implementar 
o benefício a seus servidores. O novo projeto moderniza e simplifica os que já estão em vigor há 10 
anos, embora a assessoria reconheça que o modelo ainda não seja o ideal e propugna por um 
modelo único e ainda mais simplificado para todas as BRs (modelo esse já trabalhado). Na apuração 
das metas dos indicadores propostos na BR, o fluxo leva em consideração a recepção do parecer do 
GIAPP validando o cálculo feito pelo interessado relativo ao valor alcançado pelos indicadores para 
posterior emissão do parecer da Casa Civil recomendando a aprovação, ou não, pela CI, dos 
resultados apresentados. A assessoria, ainda, monitora também os valores dispendidos, datas, 
beneficiários, etc., informando à Comissão e ao Governador. Além dessa atribuição principal (BR), a 
assessoria auxilia o Secretário da Pasta em demandas específicas, dentre as quais, destaca-se o 
suporte à ATECC – Assessoria Técnica da Casa Civil na confecção dos relatórios de Governo a 
serem encaminhados à Assembleia Legislativa, juntamente com a mensagem do Governador que os 
acompanham. Outra ação de destaque desta assessoria em 2018 foi o monitoramento dos imóveis 
solicitados pelas diversas Prefeituras, acompanhando e tocando junto às Secretarias que os 
administram, Conselho do Patrimônio Imobiliário e os interessados, fazendo um controle preciso a 
respeito. A assessoria, ainda, representa o Estado em diversos órgãos. De relevo, a representação 
junto à Fundação Casa e ao CODECON – Conselho de Defesa do Contribuinte com a relatoria de 
importantes processos de interesse do fisco e/ou do contribuinte e a participação na mediação no II 
Congresso de Direito Tributário do Conselho de Defesa do Contribuinte; recebeu, em 2018, várias 
outras demandas da Casa Civil, incluindo o atendimento de interessados dos municípios, como 
vereadores, secretários e prefeitos. Auxilia o Secretário-Chefe da Casa Civil nas atuações junto ao 
CODEC – Conselho de Defesa dos Capitais do Estado e nas atividades relacionadas ao Conselho 
Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas – CGPPP, fornecendo subsídios para as decisões 
do Secretário, na qualidade de Conselheiro de ambos os conselhos. Especificamente no CGPPP, 
através do exercício das seguintes atividades: acompanhamento das reuniões dos Grupos de 
Trabalho da Secretaria Executiva de PPP para ciência do andamento dos projetos nas fases de 
análise das Manifestações de Interesse - MIPs encaminhadas pelo setor privado; estudos técnicos 
para elaboração da Modelagem Final de PPP e respectivos editais e contratos de concessão; 
preparação de resumo executivo comentado dos projetos de PPP, para conhecimento dos assuntos a 
serem objeto de deliberação nos respectivos conselhos, além da elaboração de pareceres sobre as 
minutas das atas das reuniões do CGPPP, antes de serem assinadas pelo Secretário-Conselheiro. 

Cerimonial - Organização de Eventos do Governo: Almoços, Cafés da Manhã, Coquetéis e Jantares; 
Eventos Internacionais (Governador/Primeira-Dama/Vice-Governador e Secretários); Audiências e 
Reuniões no Palácio dos Bandeirantes; Eventos do Governador - Capital e Interior; Eventos do 
Governador de Médio e Grande Porte no Palácio dos Bandeirantes; Eventos do Governador fora do 
Estado/ fora do País; Eventos da Primeira Dama (Capital /Interior/ Palácio dos Bandeirantes); Eventos 
do Vice-Governador (no Palácio ou externos), Eventos de Secretários de Estado no Palácio; Eventos 
organizados pelo Cerimonial sem a presença do Governador- TOTAL: 921; Correspondência Oficial: 
Elaboração de Convites; Telegramas; Cartões e E-mails de Agradecimentos; Cartões de 
Cumprimentos às Prefeituras - TOTAL: 551; Seção Consular: Carteiras Consulares; Envio da lista 
consular por e-mail; Agradecimentos de Convites; Cumprimentos pela Data Nacional; Comunicados; 
Relação de Remessa por correio; Ofícios - TOTAL: 143; Parcerias e Interfaces: Assessoria 
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Internacional do Governador; Governo de Toyama e Governo Metropolitano de Tóquio; Conselho de 
Honrarias e Mérito para a concessão de Condecorações - TOTAL: 27; Compras, locações e 
processos para pagamentos de fornecedores: Confecção de bandeiras; Compra de fitas /cordões 
para mastros/ capas para crachás; Coroas de Flores; Embalagem de presentes diversos; Serviços 
Gráficos e de Calígrafa - TOTAL: 152; Atividades na área de Tecnologia da Informação: Elaboração 
de mailing para eventos especiais; Atualização do mailing; Elaboração da Planilha de Eventos - 
número de lançamentos; Envio de roteiros; Envio, por E-mail, da relação de nomes e cargos de 
autoridades constantes do mailing (Pedidos de listas); Leitura do Diário Oficial e comunicação por E-
mail de alterações do mailing institucional - TOTAL: 7.409 

Subsecretaria de Assuntos Parlamentares - A Subsecretaria de Assuntos Parlamentares (SSAP) 
acompanha, analisa, coordena e planeja os assuntos políticos relativos à ação governamental, 
abrangendo o relacionamento com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Câmara dos 
Deputados Federais, o Senado Nacional e os partidos políticos, nos termos do artigo 34 do Decreto 
Estadual n.º 61.038, de 1º de janeiro de 2015. Incumbiu processar e acompanhar, junto aos órgãos 
governamentais competentes para a respectiva execução, as demandas e as indicações 
parlamentares protocolizadas perante a Administração Pública estadual, visando à construção de um 
relacionamento institucional harmônico entre os Poderes Executivo e Legislativo, colaborando para a 
execução do princípio republicano, exposto no artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 5º, 
proêmio, da Constituição Estadual.  Por meio das indicações e das emendas parlamentares, os 
Deputados têm a oportunidade de atender às necessidades das comunidades e segmentos que 
representam, e para tanto, a Subsecretaria de Assuntos Parlamentares sistematiza, orienta e 
acompanha tais expedientes de forma transparente. Outrossim, a Subsecretaria de Assuntos 
Parlamentares distribui e supervisiona o atendimento dos requerimentos de informação oriundos da 
Assembleia Legislativa, de modo a garantir a fiscalização e controle externos sobre os quais dispõem 
o artigo 20, inciso X, da Constituição Estadual. Atendimento pessoal a autoridades e instituições - 
Foram realizadas 448 audiências referentes a temas vinculados ao relacionamento da Administração 
Pública estadual com a Assembleia Legislativa, distribuídas da seguinte maneira: 219 atendimentos 
pessoais a Deputados; 159 atendimentos pessoais a Prefeitos; 38 atendimentos pessoais a dirigentes 
de instituições da sociedade civil organizada; 32 atendimentos pessoais a Secretários Municipais. 
Eventos externos que envolveram a Subsecretaria de Assuntos Parlamentares - Participou, por meio 
de seu dirigente, de eventos externos à Casa Civil, cuja pauta envolveu diretamente temas de Direito 
Político e Econômico, objeto por excelência do campo funcional deste órgão: 20/06/2018: reunião 
extraordinária da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de São 
Paulo – CAISAN/SP; 24/10/2018: “Thomson Reuters’ Trust Summit”, ocorrido durante a “FENALAW 
2018”, no que concerne às pautas de Direito Político e Econômico; 06/11/2018: Reunião 
extraordinária do Grupo de Pesquisas “Modelos de Gestão e Eficiência do Estado”, promovido pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, com participação do Secretário-Chefe da Casa Civil na pauta 
de fomento estatal ao desenvolvimento; 13/12/2018: VI Congresso Nacional da Federação dos Pós-
Graduandos em Direito, com participação do Secretário-Chefe da Casa Civil na pauta de fomento 
estatal ao desenvolvimento. 

Sistema de Acompanhamento Legislativo Estadual - O Sistema de Acompanhamento Legislativo 
Estadual (SIALE), instituído pelo Decreto Estadual n.º 47.807,5 de maio de 2003, com as 
modificações e derrogações advindas do Decreto Estadual n.º 62.106, 15 de julho de 2016, atende às 
necessidades de assessoramento ao Governador do Estado quanto às atividades do Poder 
Legislativo relativas as matérias e proposições de interesse do Poder Executivo. Por meio do 
Sistema, coordena-se o fluxo de informações e mensagens do Poder Executivo ao Poder Legislativo, 
tendo em vista os objetivos gerais e a uniformidade das ações do Governo sobre matéria legislativa. 
O Sistema possibilita o atendimento a requerimentos de informação, indicações, consultas e outras 
solicitações formuladas pelos membros do Poder Legislativo ao Poder Executivo. No exercício de 
2018, foram recebidas 2.675 indicações parlamentares, tendo sido concluídas 3.111, incluindo 
indicações parlamentares oriundas de exercícios anteriores. 

Formalização de atos administrativos - No exercício de 2018, foram expedidos 435  ofícios, sendo 
majoritariamente direcionados a Parlamentares federais e estaduais, em resposta aos requerimentos 
protocolizados perante o Governo do Estado de São Paulo. Em geral, os ofícios são instruídos com 
as informações técnicas fornecidas pelos órgãos e autarquias da Administração Pública estadual. 
Foram expedidos 96 despachos, dos quais 18 veicularam pronunciamentos de Deputados Estaduais 
em Plenário, com demandas relacionadas às Secretarias de Estado. 

Portal Demandas do Governador - O Portal de Demandas do Governador recebeu 92 indicações 
parlamentares, sendo todas elas distribuídas aos órgãos competentes da Administração Pública 
Direta, Autárquica e Fundacional. 
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Sistema de Demandas Parlamentares - O Sistema de Demandas do Governador (SDP) torna 
possível a interação dos agentes públicos que integram a cadeia de atos administrativos voltados à 
formalização de convênios e parcerias oriundos de emendas parlamentares. Os usuários cadastrados 
e habilitados se comunicam on-line, desde o cadastramento da emenda parlamentar até a vigência 
do negócio jurídico correspondente. O procedimento administrativo, após o cadastramento da 
emenda parlamentar, é submetido à autorização governamental, nos termos do artigo 1º, caput, do 
Decreto Estadual n.º 59.215, de 21 de maio de 2013, ou do artigo 3º, inciso II, do Decreto Estadual n.º 
61.981, de 20 de maio de 2016, conforme o caso, com vistas a formalizar o convênio ou a parceria, 
respectivamente. No exercício de 2018, até o momento de elaboração do presente relatório, foram 
realizados 04 eventos para a assinatura de convênios: 

 

Data Nº de convênios Municípios contemplados 

02/03/2018 1.082 435 

19/03/2018 1.014 467 

03/04/2018 338 221 

04/04/2018 04 04 

 

Foram cadastradas 4.076 indicações, propostas por 94 Deputados Estaduais. Restam classificadas a 
seguir, ordenadas por Pasta, as emendas parlamentares que tramitaram para a posterior 
formalização de convênios: 

 

SECRETARIAS CADASTRADAS LIBERADAS 

AGRICULTURA 20 01 

ASSISTÊNCIA 607 29 

CC / SEM 1.138 1.138 

CULTURA 68 03 

DESENVOLVIMENTO 03 0 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0 0 

EDUCAÇÃO 40 01 

ESPORTE 80 03 

GESTÃO PÚBLICA 0 0 

HABITAÇÃO 01 0 

JUSTIÇA 04 0 

MEIO AMBIENTE 27 0 

PENITENCIÁRIA 0 0 

PLANEJAMENTO 03 0 

SANEAMENTO 03 0 

SAÚDE 2.041 2.040 

SEGURANÇA 35 35 

TRABALHO 04 0 

TRANSPORTE 01 0 

TURISMO 01 0 

TOTAL 4.076 3.250 
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Restam classificadas a seguir, ordenadas por partido político, as emendas parlamentares que 
tramitaram para a posterior formalização de convênios: 
 

PARTIDO CADASTRADAS LIBERADAS 

DEM 255 230 

AVANTE 60 43 

PATRIOTAS 39 35 

PCDOB 26 16 

PDT 0 0 

PEN 0 0 

PHS 0 0 

PMDB 179 135 

PODEMOS 35 33 

PP 131 103 

PPS 265 237 

PR 111 111 

PRB 137 131 

PROS 39 30 

PRP 16 8 

PSB 555 399 

PSC 60 37 

PSD 132 124 

PSDB 879 702 

PSDC 24 20 

PSL 0 0 

PSOL 138 78 

PT 520 423 

PTB 137 109 

PTN 0 0 

PV 337 234 

SDD 1 0 

TOTAL 4.076 3.238 

 

Assessoria Especial para Assuntos Internacionais - Protocolo - Foram organizadas 11 audiências 
do Senhor Governador Geraldo Alckmin, 5 audiências do Senhor Governador Márcio França e 1 
audiências do Senhor Vice-Governador com representações internacionais e Chefes de Estado. Os 
colaboradores da Assessoria Internacional participaram de 535 reuniões ao longo do ano com 
representações consulares, órgãos estaduais e setor privado em busca de novas parcerias, projetos e 
cooperação internacional.  Eventos e Viagens - Foram organizados por esta assessoria 08 eventos 
internacionais – no Palácio dos Bandeirantes e em órgãos estaduais - que incluem seminários 
internacionais, workshops e conferências. Os colaboradores desta assessoria participaram também 
de 126 eventos internacionais, como convidados/espectadores durante 2018; Cooperação técnica - 
Foram organizadas duas audiências do Senhor Governador para assinatura de acordos de 
cooperação. Esta assessoria realizou Três audiências para a assinatura de acordos de cooperação. 
Comunicação - 23 a 26 de janeiro -  World Economic Forum – Davos (WEF) - Contato e agendamento 
de entrevistas para o Governador Geraldo Alckmin com as mídias Financial Times, Le Monde, 
Bloomberg, The Banker, Associated Press, além de mídias nacionais -  13 a 15 de março: Fórum 
Econômico Mundial para América Latina (WEF-LA, sigla em inglês). Agendamento de entrevistas 
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para o Governador Geraldo Alckmin com as mídias Bloomberg, Reuters, Financial Times, La Tercera 
(Chile), Agência EFE, Hispan TV & Press TV, Associated Press, Líderes TV (Argentina), France 24, 
Clarin, Agência Xinhua (China). Articulação e organização da mídia parceira – TV Cultura e Folha de 
S. Paulo. Articulação e credenciamento da imprensa nacional e internacional em parceria com Allem 
Tedeneke, responsável pela mídia do WEF em Nova York. Artigo Governador Geraldo Alckmin 
publicado no jornal Folha de S. Paulo – https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/10/1931058-o-
futuro-em-sao-paulo.shtml. Elaboração de discursos para o Governador Geraldo Alckmin. A World 
Called São Paulo, elaboração em parceria com a Secom (atualização de dados) e texto de 
apresentação da publicação do Governador Geraldo Alckmin. 
http://www.saopauloglobal.sp.gov.br/anexos/MUNDOSP2018.pdf. De março a dezembro/2018 -  O 
Mundo que Queremos – agenda anual de direitos humanos. Produção para as redes sociais: Site - 
www.omundoquequeremos.org Facebook - https://www.facebook.com/omundoquequeremos/ 
Instagram - #omundoquequeremos).  Ao final do projeto foi lançada a publicação impressa O Mundo 
que Queremos. Reformulação completa - tanto de design quanto de conteúdo. O novo site estará 
disponibilizado online a partir do início de 2019. Site Guia do Imigrante - 
www.guiadoimigrante.sp.gov.br Base de serviços e dicas para migrantes e refugiados que chegam ao 
estado paulista. O site foi organizado em parceria com a Secretaria da Justiça e das organizações 
não-governamentais Migraflix, ProMigra (da USP) e EMDOC PARR.  O site estará disponibilizado 
online no início de 2019. 

Assessoria de Imprensa e releases - Atendimento e agendamento de entrevistas do Governador 
Geraldo Alckmin para a mídia estrangeira no período anterior à desincompatibilização do cargo. 
Divulgação de 45 releases exclusivos para o mailing de correspondentes estrangeiros residentes no 
estado. 50 boletins de notícias "#SPglobal - Detaques do dia" foram elaborados para a mídia 
estrangeira. O trabalho de assessoria de imprensa da Comunicação da AEAI gerou ainda mídia 
espontânea para o governo paulista, principalmente em colunas da grande mídia como Folha de S. 
Paulo, Estadão, revista Veja e Época, além de reportagens na Globo News e TV Cultura.  Site, 
Facebook, Twitter, Flickr, Newsletter - Site - www.saopauloglobal.sp.gov.br Alcançou até 13 de 
dezembro 83.326visitantes únicos e 111.252 visitantes no mesmo período -  Facebook - 
https://www.facebook.com/globalsaopaulo/ - alcançou 1.508 seguidores - Twitter - @globalsaopaulo - 
chegou aos 4.025. Flickr - https://www.flickr.com/photos/133388049@N04/albums - 46 novos álbuns 
foram incluídos - Newsletter - foram produzidas 06 edições, distribuídas para um mailing exclusivo de 
aproximadamente 14 mil cadastrados.  

Relatório final - Finalização do relatório final da gestão 2015-2018. 

Escolas de Idiomas - Divulgação da parceria da AEAI com escolas de idioma - Cultura Inglesa 
(inglês), Aliança Francesa (Francês) e Instituto Goethe (Alemão) - que oferecem descontos exclusivos 
para funcionários do governo do estado de São Paulo. 

 

Grupo de Eventos  

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 2018 Total por Lote 

Eventos realizados no Palácio dos Bandeirantes (Referente ao Lote I) 71 

Eventos Realizados nas Regiões Administrativas de: São Paulo, Baixada Santista, 
São José dos Campos e Registro (Referente ao Lote II) 

158 

Eventos Realizados nas Regiões Administrativas de: Araçatuba, Barretos, Bauru, 
Campinas, Central, Franca, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e 
Sorocaba (Referente ao Lote III) 

109 

Total de Eventos do Ano 338 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/10/1931058-o-futuro-em-sao-paulo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/10/1931058-o-futuro-em-sao-paulo.shtml
http://www.saopauloglobal.sp.gov.br/anexos/MUNDOSP2018.pdf.%20De%20março%20a%20dezembro/2018
http://www.omundoquequeremos.org/
https://www.facebook.com/omundoquequeremos/
http://www.guiadoimigrante.sp.gov.br/
http://www.saopauloglobal.sp.gov.br/
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SIC/Ouvidoria 

Relatório de Solicitações Encerradas 

Classificação das 
Solicitações 

Total Percentual Natureza da Solicitação Total Percentual 

Atendidas 85 93,41% Impertinente - Ausência de 
Competência 

00 00 

Atendidas Parcialmente 6 6,59% Impertinente -  Manifestação de 
livre expressão 

00 00 

   Impertinente – Pedido 
Incompreensível 

555 5,5% 

   Pública 85 94,4% 

Total Geral 91 100%   100% 

 

Ouvidoria Período 01/01/2018 a 30/06/2018 

Tipo de 
Manifestaçã

o 

Solucionada Solução 
Parcial 

Encer-
rada 

Improcede
nte 

Encaminhada a 
outro orgão 

Em 
Andame

nto 

Total 

Denúncia 0 0 0 0 93 1 94 

Elogio 1 0 0 0 26 2 28 

Outros 2 0 0 0 141 36 177 

Reclamação 0 0 3 0 544 21 568 

Solicitação 
de 
Informação 

15 20 1 0 6.245 62 6.343 

Sugestão 2 0 0 0 85 116 203 

Total 7 20 4 0 7.134 238 7.413 

 
 
GRS - Grupo de Relacionamento com a Sociedade  

Documentos por Área de Atuação Quantidade 

Redação  

Demandas guardando resposta das Secretarias de Estado 276 

Demandas em Redação (cadastro, redação, revisão e expedição) 665 

Demandas concluídas e arquivadas 2.980 

Total 3.921 

Atendimento ao Cidadão  

Atendimento presencial 228 

Atendimento telefônico 1.844 

Total 2.072 

Mensagens do Governador  

Cartas 56 

Cartões  150 

Convites 128 

Telegramas 32 

Total 366 

Total Geral 6.359 



68 

 

 
Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos 

Conforme Decreto nº 61.038, de 01de janeiro de 2015, referente à organização da Casa Civil, consta 
em seu artigo 3º, item XXII,  a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos como integrante da 
estrutura Básica da Casa Civil. 

A Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos tem como objetivo planejar de forma integrada o 
desenvolvimento urbano, bem como articular a implementação dos projetos estruturantes para as 
unidades regionais situadas dentro dos limites da chamada Macro metrópole Paulista – MMP, 
elaborar políticas específicas para as 06 (seis) Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo (e 
para todas as demais unidades regionais, como aglomerações urbanas e microrregiões). Trata-se de 
um território complexo que abriga a terceira maior mancha urbana do Planeta, fluxos e serviços que 
ultrapassam divisas municipais, organizados em rede, e que inauguram um novo padrão de 
urbanização para as cidades brasileiras. 

A Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos integra o Sistema Estadual de Desenvolvimento 
Metropolitano, instituído pelo Governador Geraldo Alckmin, em março de 2011, para articular o 
planejamento metropolitano e a execução de funções públicas de interesse comum por órgãos e 
entidades estaduais atuantes no espaço da Macrometrópole. O objetivo é promover o 
desenvolvimento sustentável e fomentar a cooperação de órgãos e entidades estaduais executores 
das ações de interesse metropolitano para otimizar os recursos públicos e para orientar e controlar a 
implantação de ações que apresentem impacto metropolitano. 

O Decreto nº 62.437, de 21 de fevereiro de 2017 altera o Decreto nº 61.038/2015, transferindo para a 
Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos a responsabilidade de desempenhar as atividades 
inerentes ao campo funcional da Casa Civil em assuntos relativos aos Conselhos de 
Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas, aos Conselhos de Desenvolvimento e Aglomerações 
Urbanas, as Agencias, Fundos de Desenvolvimento das regiões Metropolitanas que dependam da 
interferência e ou participação da Casa Civil serão tratados por intermédio da Subsecretaria de 
Assuntos Metropolitanos. 

Gabinete do Subsecretário  

 Apoio e acompanhamento à atuação das Agências de Desenvolvimento; 

 Participação e liderança nos trabalhos dos Conselhos de Desenvolvimento; 

 Apoio, instalação e acompanhamento dos gabinetes Metropolitanos de Gestão Estratégica da 
Segurança Pública – (Gamesp) que envolvem as Policiais Estaduais, Federais e Guardas Municipais, 
Ministério Público e Poder Judiciário, com a finalidade de implementar o sistema Integrado de 
Comando e Controle Metropolitano (SICM) para elaboração de plano estratégicos interligados de 
segurança, visando à prevenção e redução da violência; 

 Parceria com a Secretaria da Segurança Publica para a implementação do sistema de vídeo 
monitoramento nas unidades territoriais da Macrometrópole Paulista, com destaque as Regiões 
Metropolitanas de Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba, aglomeração urbana de Jundiaí e 
outras regiões e aglomerados. 

 Encontros com prefeitos das regiões Metropolitanas; para tratar de assuntos de interesse de cada 
região. 

 Apoio às eleições para as presidências dos Conselhos das Regiões Metropolitanas e 
Aglomerações Urbanas. 

 Debates, seminários, oficinas, reuniões com os diversos segmentos em todas as regiões, 
articulação dos poderes públicos municipais e estaduais e sociedade Civil, visando a elaboração e 
propostas para o PDUI das regiões Metropolitanas. 
 

Plano de Desenvolvimento Integrado da Metrópole – PDUI, Estatuto da Metrópole estabelecido 
pela Lei Federal 13.089/2015, e modificado pela Medida Provisória nº 818 de 11 de janeiro de 2018, 
determina que todas as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas brasileiras desenvolvam, até 
31 de dezembro de 2021, seus Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs). Além dos 
conteúdos mínimos definidos nesta lei, após sua aprovação, os municípios que integram essas 
unidades territoriais deverão compatibilizar seus Planos Diretores Municipais às novas regras. O 
PDUI, como instrumento legal de planejamento, estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o 
desenvolvimento urbano e regional, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de 
vida da população metropolitana. Também fixa as bases de atuação conjunta entre estados e 
municípios.  

https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/wp-content/uploads/2018/01/MEDIDA-PROVIS%C3%93RIA-N%C2%BA-818-DE-11-DE-JANEIRO-DE-2018-Di%C3%A1rio-Oficial-da-Uni%C3%A3o-Imprensa-Nacional.pdf
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a Região Metropolitana de São Paulo já elaborou a minuta do projeto de Lei do PDUI, em fase de 
validação pela Comissão Técnica e Comité Executivo, ressaltando que a Região Metropolitana da 
Baixada Santista já finalizou a minuta de projeto de Lei. 

Administrativo 

 Acompanhamento dos contratos em andamento: locação de máquinas reprográficas; telefonia 
fixa, copeiragem; fornecimento de alimentação aos funcionários da Subsecretaria; assinaturas de 
jornais; 

 Instrução de processos, expedição de ofícios, etc.; 

 Solicitação de diárias para funcionários da subsecretaria 

 Recebimento e abertura de processos para FUMEFI; 

 Frequência de funcionários; controle e distribuição de vales refeição, materiais de consumo e 
Patrimônio da subsecretaria; 

 Acompanhamento do programa 2829 – Fomento de Desenvolvimento Sustentável da 
Macrometrópole  Paulista e monitoramento do SIMPPA. 

 Representação nas reuniões de condomínio Edifício Cidade e Campanário. 
 

Unidades Vinculadas a Subsecretaria 

Coordenadoria de Apoio, Estudos e Pesquisas 

Tem por objetivo coordenar o relacionamento com as administrações municipais das regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas e a sociedade civil organizada, objetivando articular e 
integrar propostas e soluções para as demandas apresentadas. Contribuir para os efetivos 
funcionamentos dos Conselhos. Apoio e acompanhamento da atuação das Agências de 
Desenvolvimento e liderança nos trabalhos dos conselhos de Desenvolvimento. 

Trabalhos Realizados em 2018 

 06 (seis) eventos envolvendo: Reuniões, seminários para aprofundamento das demandas 
apresentadas ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI, encontros dos Conselhos 
consultivos da Sub-Região sudoeste; 

 20 (vinte) reuniões com a Coordenação, membros da Câmara Temática do PDUI/CONSULTI; 

 53 (cinquenta e nove) eventos envolvendo: audiências com Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Investe SP, Meio Ambiente, CETESB, Logística e Transportes SPMAR e ARTESP; 
Câmaras Temáticas de Turismo, Mineração, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e 
Mobilidade Urbana; Reuniões conjuntas das Câmaras Temáticas de Desen. Econômico e Meio 
Ambiente, Habitação. 

 06 (seis) encontros diversos, 

 20 (vinte) reuniões com coordenadores.  
 
 

Programa 2830 - Planejamento e Articulação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Macrometrópole 

Ação 6083 - Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para a 
Macrometrópole 

Previsto Realizado 
Executa

do 

Despesas de custeio 255.000,00 0,00 0% 

 

Unidade de Articulação de Políticas Setoriais de Desenvolvimento Metropolitano 

Trabalhos Realizados em 2018 

10 (dez) reuniões da Câmara Temática RT Negócios e Cultura; 

Participação e acompanhamentos de diversas reuniões: dos Conselhos das RMSP, Comissões 
Técnicas do PDUI, reuniões das sub-regiões oeste para apresentação da Minuta projeto de Lei PDUI, 
e diversas reuniões envolvendo as Câmaras Temáticas de Habitação, transportes, LOA 2018, 
participação em Fóruns de Turismo, Inovação da região oeste, Palestras sobre a agenda 2030 e 
Palestra sobre ODS- Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e sua Aplicação. 
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Programa 2829 – Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da 
Macrometropole Paulista 

 

Ação 1815 - Projeto do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - 
FUMEFI 

Produto: Projetos de Desenvolvimento Metropolitano Implemenados 

Indicador de Produto: Número de Projetos Aprovados pelos Conselhos de Desenvolvimento da 
Macrometropole Paulista. (Unidade) Meta: 4 

FUMEFI - Vinculado à Casa Civil, tem por finalidade financiar e investir em projetos de interesse da 
Região Metropolitana da Grande São Paulo, tomando-se por base os municípios que se encontram 
abaixo da media da renda per capita.  
Aprovados 13(treze) projetos, contemplando 12(doze) municípios, para o exercício de 2018. 
 

Programa 2829 - Fomento ao Desenvolvimento 
Sustentável da Macrometrópole Paulista 

Ação 1815 - Projetos do Fundo Metropolitano de 
Financiamento e Investimento. 

Previsto Realizado Executado 

Despesas de capital (auxílios) 59.000.000,00 59.000.000,00 100% 

Ação 1107 - Projetos do Fundo de Desenvolvimento 
Metropolitano da Baixada Santista 

650.000,00 650.000,00 100% 

 
 

Programa 2828 - Desenvolvimento Regional Integrado  
 

Ação 2272 - Atuação Especial em Municípios Decorrente de Emendas Parlamentares  
 
Produto: Apoio aos Municípios na Melhoria da Infraestrutura Urbana  
Indicador de Produto: Número de Convênios Firmados com Prefeituras Municipais (Unidade) Meta: 
185  
 
Celebração de convênios com municípios para execução de obras públicas de infraestrutura urbana 
ou aquisição de bens destinados a serviços urbanos, em sintonia com as demandas informadas pelos 
agentes públicos e sociais. Incluem as emendas parlamentares individuais aprovadas no valor 
correspondente a metade de 0,3% da receita corrente líquida prevista, para aplicação nas ações e 
programações constantes do projeto de lei orçamentária para 2018 (art. 175, §6º CE).  
 

Ação 4474 -  Organização e Articulação Regional  
 
Produto: Gerenciamento dos Escritórios Regionais  
Indicador de Produto: Número de Escritório Regionais Mantidos (Unidade) Meta: 13  
 
 Provimento de recursos para suporte administrativo, técnico, tecnológico à atuação dos Escritórios 
Regionais no âmbito da Unidade de Relacionamento com Municípios, no exercício de suas 
atribuições formais inerentes à viabilização de procedimentos para operacionalização, 
desenvolvimento e acompanhamento de convênios.  
 
Subsecretaria de Relacionamento com Municípios – SRMA: Subsecretaria de Relacionamento 
com Municípios coordena as ações políticas do governo junto aos municípios interagindo com as 
secretarias, buscando unificar as políticas públicas implementadas pelo governo. É responsável pelo 
atendimento e assistência a representantes de entidades públicas e da sociedade civil, buscando 
oferecer pronta resposta e agilidade no encaminhamento dos pleitos. Faz acompanhamento das 
demandas e a interligação entre as Secretarias de Estado através de um trabalho direto junto às 
equipes técnicas. A Subsecretaria também foi responsável pelo Programa Desenvolvimento Regional 
Integrado composto pelas Ações Articulação Municipal e Atuação Especial em Municípios, que 
atende aos 645 municípios do Estado por meio de convênios, mediante a transferência de recursos 
financeiros, para obras de infraestrutura urbana e aquisições de bens destinados a serviços urbanos. 
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Para a realização desse programa e respectivas ações, a Subsecretaria contava com a Unidade de 
Relacionamento com Municípios e com os Escritórios Regionais situados em 13 (treze) Regiões 
Administrativas do Estado. Em 03/05/18, por meio do decreto 63.371, publicado no DOE de 04 de 
Maio de 2018, as atribuições de Unidade de Despesa da Subsecretaria de Relacionamento com 
Municípios foi transferida para a Secretaria de Planejamento e Gestão. De 01 de Janeiro a 05 de Abril 
de 2018 foram assinados 1363 convênios com Municípios, totalizando R$ 120.821.048,41, 
repassados para as obras de infraestrutura urbana, iluminação pública e aquisições de equipamentos 
e maquinários, beneficiando 242 Municípios. Atendimento pessoal a Prefeitos, Vereadores e 
Deputados – Foram realizados 612 atendimentos pessoais a Prefeitos de 358 municípios, 17 
Vereadores e 7 Deputados, totalizando 612 audiências. Tratamento das Demandas recebidas das 
Prefeituras, Câmaras Municipais e Deputados através do Aplicativo SDG – Demandas do Governador 
– Foram recebidas 3.867 demandas, sendo 2.734 respondidas e 1.741 estão aguardando pareceres 
das Secretarias de Estado. Observação: Demandas recebidas em 2018 difere das respondidas e em 
trânsito, uma vez que as duas últimas contém expedientes protocolados em outros exercícios. 
Administração do Sistema de Autorização Governamental – SAG – Este aplicativo registra as 
autorizações feitas pelo Governador através das Secretarias de Estado, onde são geridos 
aproximadamente 250.326 registros, entre autorizações do Governador, Emendas Parlamentares e 
Programas de Governo, representadas em ações junto a todas as Secretarias de Estado nos 645 
municípios. 

 

Programa 2826 - Comunicação Social 

 

Ação 5359 -  Publicidade Institucional 

Produto: Divulgação de Ações de Publicidade Institucional  

Indicador de Produto: Número de Ações de Comunicação Realizadas (Unidade) Meta: 200 

Unidade de Imprensa - A Unidade de Imprensa atuou na Coordenação das relações do Governo 
com a Imprensa; supervisionou as ações pertinentes à Imprensa desenvolvidas pelos órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta do Estado; organizou o fluxo interno de informações do 
Governo e produção do material de divulgação de caráter jornalístico para os meios e veículos de 
comunicação. Destacam-se as seguintes ações realizadas em 2018: - Portal do Governo do Estado 
de São Paulo: Principal canal de acesso de informações sobre o governo paulista, com cerca de 1 
milhão visitas por mês. São produzidos mensalmente cerca de 300 matérias, tendo atualizações 
diárias no portal. As pautas envolvem destaques de várias secretarias e órgãos públicos, além de 
matérias relacionadas à agenda do Governador; - Atualizações diárias das Redes Sociais: permitiu a 
interatividade entre os cidadãos e o Governo do Estado, além de promover interações com 
secretarias e entidades vinculadas ao governo; São mais de 557 mil fãs no Facebook do Governo SP, 
com alcance orgânico de 4,1 milhões de pessoas por mês. O perfil do Twitter tem cerca de 364 mil 
seguidores além de 25 mil seguidores no Instagram; - Programa de Sinergia entre as equipes digitais 
do Governo com secretarias e órgãos públicos: compartilhamento diário de conteúdos para postagens 
nas redes sociais; - Monitoramento digital: monitorou os principais temas relacionados ao governo 
mencionados nas redes sociais e responder às dúvidas de cidadãos nos canais digitais; - 
Acompanhamento da agenda do Governador: acompanhou todos os eventos da agenda pública do 
Governador. Repórteres produziram textos para publicação no Portal e envio para mailing de 
jornalistas em todo o Estado. No total, foram organizadas e realizadas 309 coletivas de imprensa com 
o Governador. A agenda pública do Governador segue sendo inserida diariamente na internet como 
forma de garantir mais transparência e permitir acompanhamento dos atos por parte da imprensa; - 
Assessoria de imprensa do representante do Governo do Estado: as suas agendas públicas, o 
Governador é acompanhado por um assessor de imprensa direto, que é vinculado à Subsecretaria de 
Comunicação; - Envio de avisos (214), releases (386) e boletins (214);I- Atendimento à imprensa; IX- 
Monitoramento de mídia; - Transcrições das falas do Governador; - Produção de paper para o 
Governador; - A equipe da SubSecom também preparou materiais para entrevistas que foram 
concedidas pelo Governador ao longo de 2018; - A Unidade de Imprensa também elaborou diversos 
materiais escritos e apresentações digitais para subsidiar palestras do Governador durante todo o 
exercício de 2018. 

Unidade de Marketing - Dentre todas as campanhas/materiais de comunicação produzidas no 
período de Janeiro a Dezembro de 2018, destacam-se: Campanhas: Defesa Civil: Prevenção contra 
Raios; SP Contra o Racismo; Sistema Estadual de Proteção Animal; Secretaria de Governo: Pitch 
Gov.SP 2.0; Acessa Campus; Secretaria da Saúde: Entregas na Saúde; Rede de Combate ao 
Câncer; Campanha de Multivacinação; Casa Civil: Entregas Estaduais; Antecipação de Precatórios; 
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Segurança Pública; Entregas Regionais; Entregas no Metrô; Entregas Estaduais – Fase 2 – Univesp; 
Entregas Estaduais – Fase 2 – Dengue; Secretaria da Fazenda: PLC 25 – Conformidade Tributária; 
Secretaria da Educação: Entregas na Educação; Univesp; Ensino Profissionalizante; Univesp; Fundo 
Social de Solidariedade: Campanha do Agasalho 2018; Secretaria de Turismo: Turismo em SP.  
Materiais de Comunicação: Secretaria da Educação: Programa Creche Escola; Casa Civil: Programa 
Estadual DST/AIDS; Análise Web; Programa Bom Prato; Movimento Paulista de Segurança no 
Trânsito; Entrega de Novas Moradias; Siga Seguro; Relatório de Gestão do GESP; Ilumina SP; 
Entrega de Unidades Habitacionais; JEPOE SP – Alistamento Civil; Audiência Pública; Revolução 
Constitucionalista de 1932; Visitação no Palácio; Guias de TV; Secretaria de Justiça e da Defesa da 
Cidadania: IV Conferência Estadual de Políticas de Promoção de Igualdade Racial; Secretaria de 
Governo: Acessa Campus; Pitch Gov.SP 2.0; Curso de Aperfeiçoamento para Gestores Públicos; 
Fundo Social de Solidariedade: Padaria Artesanal; JORI – Jogos Regionais do Idoso; Institucional; 
Formaturas – Escola de Qualificação Profissional; Encontro com Primeiras-Damas e Presidentes de 
Fundos Municipais; Agulhas em Ação; Costurando o Futuro, Natal EsPETacular; Espaço de Leitura; 
CIC - Centro de Integração da Cidadania do Imigrante; Espaço de Humanização Menino Ângelo; 
Bazar da Escola de Moda; Secretaria de Desenvolvimento Social: Programa VivaLeite; Novo símbolo 
do Idoso; Manual Social; Secretaria do Meio Ambiente: Programa Nascentes; Operação Corta Fogo; 
Corregedoria Geral da Administração: Trabalho sem Assédio Sexual; Secretaria da Fazenda: 
Maratona de Programação Hackaton Compras Públicas; Secretaria de Administração Penitenciária: 
Formatura dos Agentes Penitenciários; Secretaria da Cultura: Condephaat; Defesa Civil: Sistema de 
Proteção Animal; Acervo do Palácio dos Bandeirantes: Visitação no Palácio; Assessoria Internacional 
para Assuntos Internacionais: Relatório de Atividades. 

Biblioteca Virtual -  A Biblioteca Virtual – BVGESP recebeu através do FALE CONOSCO mais de 
48.000 e-mails e, em média mais de 700.000 acessos às páginas do site. A BVGESP deu 
continuidade ao movimento das redes sociais e continua divulgando informações de interesse dos 
cidadãos em todos os setores governamentais. 

O DECRETO Nº 63.816, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018, transferiu para a Casa Civil a  
Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP 

Órgão: 10000 – Secretaria do Desenvolvimento Econômico Ciência, Tecnologia e Inovação 

Unidade: 10046 - Fund. Universidade Virtual Estado SP - UNIVESP 

 

Ação 6137 - Ensino de Graduação, Pós-Graduação e Extensão a Distância e 
Semipresencial  

Produto: Ensino a Distância e Semipresencial  

Indicador de Produto: Número de Vagas Ativas no Ano (Unidade) Meta: 15.200.                   

 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP - Vinculada à Casa Civil por meio do 
Decreto 63.816, de 14/11/18 - Cursos Graduação: a Univesp conta com 08 cursos de graduação. São 
eles: Licenciaturas em Biologia, Química, Física, Matemática e Pedagogia; Engenharias de 
Computação e Produção e o curso de Tecnologia em Gestão Pública, oferecido em parceria com o 
Centro Paula Souza. Vestibulares: em 2018 a Univesp realizou dois vestibulares, oferecendo o total 
de 42 mil vagas em todas regiões do Estado. O vestibular do primeiro semestre, realizado em janeiro, 
ofertou 20.350 vagas, sendo: Pedagogia (950 vagas), Licenciatura em Matemática (1200 vagas), 
Engenharia de Computação (5.150 vagas), Engenharia de Produção (5.500) e Tecnologia em Gestão 
Pública, curso em parceria com o Centro Paula Souza (2.500 vagas). O vestibular do 2º semestre 
(julho) ofereceu 21.650 vagas, sendo: Pedagogia (6.150 vagas), Engenharia de Computação (4.450), 
Engenharia de Produção (5.600), Matemática (2.950) e Tecnologia em Gestão Pública (2.500). Curso 
de Extensão – Supera: em 2018, a Univesp em parceria com a Universidade Federal do Estado de 
São Paulo (Unifesp) passou a ofertar 10 mil vagas para o curso Supera- Sistema para detecção do 
Uso de substâncias Psicoativas, intervenção breve, Encaminhamento, Reinserção social e 
Acompanhamento – Supera. A iniciativa, iniciada em setembro de 2018, com duração de quatro 
meses é o primeiro curso da Univesp na área da saúde. A modalidade é destinada aos profissionais 
das áreas de saúde, educação e assistência social, que atuam diretamente na atenção à prevenção 
ao uso de drogas. O objetivo do curso é capacitar para o desempenho correto na triagem de pessoas 
com problemas associados ao uso de substâncias psicoativas, realização de intervenções breves, 
encaminhamentos para tratamento especializado ou desenvolvimento de estratégias voltadas à 
redução de danos. Colação de Grau: em outubro de 2018, a Univesp realizou a primeira solenidade 
de Colação de Grau para 128 formandos dos cursos das Licenciaturas de Matemática, Química, 
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Física e Biologia. Em novembro mais 59 alunos foram convocados para a segunda colação de grau. 
Cerca de 900 estudantes das licenciaturas estarão aptos para colarem grau nos próximos dois anos, 
prazo final para entrega de atividades. Regulação: em 2018, seis cursos da Univesp obtiveram 
reconhecimento do Conselho Estadual de Educação (CEE). São eles: Engenharia de Computação, 
Engenharia de Produção, Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Física, Licenciatura em 
Matemática e Licenciatura em Química. O processo para o reconhecimento do curso de Pedagogia 
será iniciado em 2019, após a conclusão de 50% das aulas.  Já está em andamento no Conselho 
Regional das Engenharias (CREA-SP), o registro das engenharias da Univesp. Expansão: em 2018 
foram abertos 230 novos polos (143 no primeiro semestre em 87 no segundo semestre). Hoje, a 
universidade possui 330 polos, presentes em 287 municípios do Estado, ou seja, em 44% do território 
estadual paulista. Em um ano (julho de 2017 a julho de 2018), a universidade passou de 3 mil vagas 
para mais de 55 mil ofertadas. Hoje, a universidade conta com mais de 40 mil alunos. Modelo 
Pedagógico: em junho de 2018, a universidade deu início à implantação do novo modelo pedagógico, 
com a abertura do processo de seleção para a contratação de: 1.100 mediadores presenciais e 94 
supervisores. As atribuições são realizadas em 40 horas semanais. O supervisor acompanha as 
atividades discentes virtuais conforme cronograma do curso, orienta os mediadores de ensino nas 
publicações nos fóruns e em diversas atividades, entre elas, nas iniciativas presenciais com os 
alunos, no plano de estágio e Projeto Integrador. O mediador realiza a interlocução e a comunicação 
dos conteúdos programáticos entre o autor da disciplina e os estudantes, acompanha o 
desenvolvimento das atividades discentes presenciais e virtuais conforme cronograma, estabelece 
contato permanente com os estudantes por meio da plataforma virtual e orienta grupos de forma 
presencial e online, no desenvolvimento de atividades acadêmicas avaliativas. Observação: alguns 
polos não contam com o mediador presencial em todas as disciplinas, a contratação precisou ser 
interrompida devido ao período eleitoral. A Univesp também disponibiliza o tutor virtual, que oferece o 
apoio ao estudante, até a retomada do processo de contratação. VII. # SOU: em agosto de 2018, a 
Univesp deu início a implantação do #SOU, novo sistema operacional, uma plataforma mais 
dinâmica, desenvolvida com diferentes recursos tecnológicos, que visa facilitar o acesso e 
desenvolvimento das atividades. A implantação está dividida em etapas. O aluno poderá acessar com 
um único login todos os sistemas e organizar o calendário acadêmico e ver a nova identidade visual. 
A ferramenta já possibilita o agendamento de prova. O próximo passo será a realização de provas 
online e a correção de provas de maneira simplificada, a emissão de diplomas e atualização em 
tempo real de notas. Além de todas as iniciativas, o Sistema foi criado para suportar em um ano, o 
dimensionamento para 150 mil alunos em 2019, com capacidade de ampliação para mais de 400 mil 
nos próximos três anos.  Por meio da ferramenta também será possível automação dos eventos 
acadêmicos (matrícula, rematrícula, trancamento), além do acompanhamento de todo o material 
didático e novas produções. Vantagens: realização de provas online –redução de fraudes, correção 
de provas de maneira simplificada, agendamento de provas, emissão de diploma, atualização em 
tempo real de notas, possível automação dos eventos acadêmicos (matrícula, rematrícula e 
trancamento) e acompanhamento da assiduidade do estudante Novos recursos de acessibilidade: no 
2º semestre de 2018, a Univesp passou a contabilizar 349 alunos matriculados com algum tipo de 
deficiência, entre elas, físicas, mentais, auditivas, visuais, transtornos, autismo e superdotação. Em 
2018, a universidade deu início ao Projeto de Acessibilidade. A equipe Técnica de Desenvolvimento e 
Produção de Material Didático, chegou a um formato ideal composto por audiodescrição das 
videoaulas, produção de materiais táteis e descrição de fórmulas no ambiente virtual. As disciplinas 
do curso de Licenciatura em Matemática também já possuem janelas de Libras. Em 21/09, no Dia 
nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a presidente Fernanda Gouveia e a secretária de 
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara Battistella, assinaram um protocolo de 
intenções que prevê novas ações de acessibilidade destinadas aos cursos da Univesp.O próximo 
passo será a conclusão de um plano de trabalho, elaborado por técnicos de ambas instituições. 
Serviços externos - Em 2018 foram contratados os seguintes serviços: -  Openmind – para 
atendimento aos alunos via chat/e-mail e contato telefônico. -  JHE – Consultores Associados Ltda: 
empresa responsável pela vistoria nos polos da Universidade. Foram visitados: 147 (100% dos polos 
da 1ª fase). A 2ª fase contemplará os 243 polos do 1º semestre de 2018. -  Vunesp – realizou os dois 
vestibulares/2018 (1º e 2º semestre). -  Maximize: Fábrica de Provas - oferece ferramentas para a 
realização de provas online. - Connectcom: empresa responsável pela implantação do #SOU. 
Convênios:) Convênio de Cooperação Acadêmica: em 2018, a Univesp assinou convênios de 
Cooperação Acadêmica  com a Unicamp (12/04) e com a Unesp (11/04). O convênio com a USP foi 
assinado em 06/12/2017. A iniciativa prevê que docentes das universidades desenvolvam os 
conteúdos pedagógicos e gravem as videoaulas para a Univesp. Fundação Padre Anchieta: o 
convênio estabelecido em 2016 foi prorrogado até dezembro 2018.  Canal UNIVESP TV: o Canal 
UNIVESP TV do Youtube ultrapassou os 9 mil vídeos disponibilizados, em sua maioria, de aulas das 
disciplinas dos cursos. O total de visualizações ultrapassou 93,2 milhões desde abril de 2010. O 
número de inscritos para receberem as novidades desse canal ultrapassou o número de 574 mil. 
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Letra e Ponto Projetos: aquisição de laboratórios virtuais e simuladores destinados à prática didático-
pedagógica na forma de experimentação virtualizada por simulação computacional. Comunicação: 
em 2018, o departamento de Comunicação implantou novas ações, entre elas: clipping semanal, 
comunicação interna, alimentação de TVs (murais), retomada dos canais e postagens nas mídias 
sociais: facebook, twitter, instagram e linkdin, além do atendimento à imprensa, organização de 
eventos, elaboração de roteiros de vídeos institucionais, acompanhamentos e atendimento ao Palácio 
e equipe de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SDECTI). De 20 de fevereiro a dezembro de 2018, a Univespfoi destaque em mais de mil 
reportagens, de acordo com o clipping semanal. Dessas 98% positivas.  A análise realizada pela 
equipe foi baseada no levantamento da Boxnet, agência oficial de escuta do governo do Estado, e no 
clipping semanal elaborado pela Assessoria de Comunicação. 

 

Agência Metropolitana Baixada Santista – AGEM 

Ação 6083 -  Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para a Macrometrópole 

Produto: Apoio Estratégico e Articulação Regional 

Indicador de Produto: Número de Eventos Realizados, Objetivando a Implementação dos PDUIS 
(Unidade) Meta: 18 

Bertioga- Cubatão- Guarujá- Itanhaém- Mongaguá- Peruíbe- Praia Grande- Santos- São Vicente. 

A Adequação ao Estatuto da Metrópole e o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - Um ano 
após a Agem concluir o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico (PMDE-BS) foi 
promulgada a Lei Federal nº 13.089/15, que institui o Estatuto da Metrópole. O Estatuto determina a 
todas as regiões metropolitanas e aglomerados urbanos que elaborem seus respectivos Planos de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs), que deveriam ser transformados em lei estadual até 
janeiro de 2018, prazo estendido recentemente. Diante das exigências da nova legislação, a Região 
Metropolitana da Baixada Santista colocou-se na posição de vanguarda, justamente por já contar com 
o seu plano regional. Em 2016, técnicos da Agem e das prefeituras da região começaram então a 
discutir a revisão e adequação do Plano Metropolitano para atendimento às exigências da lei federal, 
afim de transformá-lo em minuta de projeto de lei do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da 
Baixada Santista. Em 28 de novembro de 2017, a minuta do Projeto de Lei foi encaminhada à Casa 
Civil e encontra-se na Assessoria Técnico Legislativa, que está coordenando a integração dos 
calendários das outras Regiões Metropolitanas para envio à Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo – ALESP. 

Sistema de Monitoramento e Avaliação do PMDE/BS – SIMA - O SIMA/BS - Sistema de 
Monitoramento e Avaliação é uma ferramenta que está sendo desenvolvida para consolidar, em um 
único ambiente, informações municipais, estaduais e federais, permitindo a seus usuários o 
acompanhamento das políticas públicas regionais. Assim, o SIMA/BS é um sistema de Gestão 
Metropolitana, no qual as informações, as responsabilidades e as análises serão compartilhadas 
entre os entes federativos da RMBS. Em junho de 2017 foi contratada a empresa vencedora do 
certame: PLAN Políticas Púbicas para a realização dos trabalhos num prazo de 24 meses, com 
recursos do FUNDO Metropolitano - Processo FUNDO 006/15 – Processo AGEM 014/15. O Sistema 
de Monitoramento e Avaliação dos dados regionais segue as diretrizes estabelecidas na Lei Federal 
nº 13.089/2015 – Estatuto da Metrópole e acompanhará as ações, metas e diretrizes regionais 
apontadas em cenários temporais definidos no Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico 
da Baixada Santista (PMDE/BS). A próxima etapa do contrato prevê capacitar os técnicos da AGEM, 
prefeituras e órgãos do Estado para utilização do sistema, inserção e manutenção dos dados.  

Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - Conduzido pela Câmara Temática de 
Meio Ambiente do CONDESB, a AGEM obteve recursos da ordem R$ 700 mil do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Fehidro) para a contratação de assessoria especializada para a elaboração do 
Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista (PRGIRS), em 
dezembro de 2016.  Elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o estudo foi finalizado 
em março de 2018 e contou com a CETESB como agente técnico. As etapas desenvolvidas no 
projeto foram: Mobilização Social e Divulgação, Panorama dos Resíduos Sólidos na RMBS, 
Prognósticos dos Resíduos na RMBS e Diretrizes e Estratégias para a implantação do Plano. A CT 
Meio Ambiente estuda ações conjuntas visando alcançar as metas e estratégias apontadas no Plano. 
O objetivo do desenvolvimento do PRGIRS é apontar soluções para a gestão adequada dos resíduos 
na Região Metropolitana da Baixada Santista, considerando os aspectos ambientais, econômicos e 
sociais. O tema exige ações urgentes em função do esgotamento do Aterro Sanitário do Sítio das 
Neves, em Santos, que acaba de estender o prazo para recebimento do lixo por mais três anos, onde 
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sete dos nove municípios depositam cerca de duas mil toneladas/dia. A Agem criou um hotsite sobre 
todo o processo, para mais informações, basta acessar: 
http://www.agem.sp.gov.br/planoderesiduossolidos.  

Implementação do Geoprocessamento nos municípios da RMBS - O projeto é uma iniciativa da 
Câmara Temática de Tecnologia da Informação e Comunicação do Condesb para a implementação 
de soluções de geoprocessamento, integrando todos os nove municípios da Baixada Santista. O 
geoprocessamento utiliza tecnologias que possibilitam o processamento, interpretação de dados que 
envolvam sistemas de informações geográficas, de posicionamento global, levantamentos aéreos, 
meteorologia, entre outros. Desta forma, possibilita a atualização de informações territoriais e de 
serviços existentes, por exemplo, o que contribui para a formulação e eficiência de políticas públicas 
nas mais diversas áreas, como habitação, educação e saúde, entre outras.  

Plano Regional de Mobilidade e Logística - Pauta constante das reuniões da Câmara Temática 
de Mobilidade e Logística do Condesb, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, através da 
publicação de Lei 12.587, de 2012, determinou uma série de ações a serem realizadas por todas as 
esferas de governo, incluindo o desenvolvimento de Planos de Mobilidade por todas as cidades com 
mais de 20 mil habitantes.  A Câmara Temática de Mobilidade e Logística elaborou, em 2015, minuta 
de Termo de Referência para a contratação de assessoria técnica especializada, que foi cadastrado 
pela Agem em um programa do Ministério das Cidades em fevereiro de 2018, e selecionado pelo 
Programa Euroclima+, de iniciativa da Comissão Europeia, que concede apoio às ações de 
sustentabilidade ambiental, e poderá receber financiamento da Agence Française de Developpment 
(AFD) e do Deutschr Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), instituições francesa e 
alemã, respectivamente, para desenvolvimento do plano. A previsão é de que sejam aplicados 500 
mil euros (cerca de R$ 2,5 milhões) em todo o processo de elaboração do Plano Regional de 
Mobilidade e Logística da Baixada Santista, que ainda não havia sido desenvolvido justamente por 
inviabilidade financeira.  

Cadastro Habitacional Metropolitano - Assentamentos Precários - A Câmara Temática de 
Habitação do Condesb, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
(CDHU) e a Agem, vem promovendo, desde 2016, intensos trabalhos para tratar do tema 
Assentamentos Precários na RMBS, realizando a unificação de conceitos e forma de mapeamento 
junto aos municípios. No período foi realizado o levantamento da atual situação das informações 
habitacionais em cada cidade, discutidos os conceitos e a metodologia de trabalho para o 
alinhamento das informações habitacionais.  Nesse sentido a Agem contratou, em junho de 2018, a 
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano- Emplasa, para desenvolvimento do ambiente 
adequado para o tratamento das informações sobre a precariedade habitacional e urbana, assim 
como para o treinamento dos usuários do sistema. De forma a complementar os trabalhos, a Agem 
assinou também um Termo de Cooperação Técnica com a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, existindo também entendimentos para a realização 
de mais um Termo de Cooperação com a Universidade Federal do ABC - UFABC.  O principal 
objetivo dos trabalhos é apoiar o planejamento integrado, criando uma base única de dados e 
informações bem como unificar ou padronizar as formas de classificação e tratamento dos problemas 
conferindo maior transparência, agilidade e eficiência à implementação de políticas habitacionais na 
região.  

Projeto Tocando Santos 2018 - O projeto Tocando Santos, que consiste na realização de uma série 
anual de concertos de importantes grupos sinfônicos do estado, realizou sua 24ª edição em 2018, 
com sete apresentações. O objetivo é difundir o repertório clássico, viabilizando o acesso do público 
da Região Metropolitana da Baixada Santista à música instrumental orquestrada e a formação de 
plateia. É uma realização da Agência Metropolitana (Agem), Subsecretaria de Assuntos 
Metropolitanos (da Casa Civil) e Secretaria de Cultura do Estado, em parceria com o SESC-Santos e 
apoio da Prefeitura de Santos, Sabesp, Associação dos Artistas e Grupo Tribuna.  

Gestão Compartilhada da Cadeia Velha de Santos - Agem e Projeto Guri - Em face da edição do 
Decreto nº 62.409/2017 e do ofício conjunto das Secretarias de Governo, Planejamento e Gestão e 
Fazenda nº 001/2017, visando a diminuição de despesas pelos órgãos da Administração Pública 
Direta e Indireta, a Casa Civil e a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos anunciaram em janeiro 
de 2017, a ocupação da sede do edifício histórico da Cadeia Velha de Santos pela Agência 
Metropolitana da Baixada Santista e uma unidade polo do Projeto Guri, vinculado à Secretaria de 
Estado da Cultura. Assim, diante da alteração de finalidade do uso do bem, de vocação artístico-
cultural e por se tratar de patrimônio histórico tombado pelos órgãos de preservação federal (Iphan), 
estadual (Condephaat) e municipal (Condepasa), a Agem estabeleceu um plano de trabalho, tendo 
em vista a necessidade de adequar o local para o desenvolvimento de atividades técnicas e 
administrativas, com a devida anuência dos órgãos de preservação do patrimônio. A instalação da 

http://www.agem.sp.gov.br/planoderesiduossolidos
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Agem no edifício ocorreu em março de 2018, com um saldo de 14 processos administrativos abertos 
visando a contratação de empresas de reforma e adaptação das instalações. Após a reabertura da 
Cadeia Velha de Santos, a Agem, além de compartilhar o espaço com o Projeto Guri, garantiu de 
maneira articulada e planejada, os espaços aos movimentos culturais de Santos e da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, e mantém ainda uma parceria com a Prefeitura Municipal, por 
meio da utilização do espaço para realização dos cursos das oficinas Pagu, que contam com recursos 
da Secretaria Estadual de Cultura.  

Elaboração de nova proposta de quadro de Pessoal - Nomeada por meio da Portaria Agem nº 03 
de 15 de fevereiro de 2018, com a finalidade de atualizar a proposta de Quadro de Pessoal da 
Agência Metropolitana da Baixada Santista, a Comissão de Estudo desenvolveu uma proposta com 
padrões de lotação, observando a adequação de cargos e/ou funções, bem como de nomeação, 
descrição de atribuições, exigências para preenchimento, enfim plano geral de cargos, vencimentos e 
salários para os servidores da autarquia, atendendo os artigos 6º e 8º do Decreto 52.833 de 
24/03/2008, artigos 4º e 5º do Decreto 60.449 de 15/05/2014. O anteprojeto de lei complementar 
apresentado, ainda sob análise da Unidade Central de Recursos Humanos (UCRH), dispõe sobre a 
alteração da lei complementar nº 853 de 23 de dezembro de 1998. A ideia inicial do estudo realizado 
pela Agem foi discutir a adequação do quadro de pessoal, de forma a atender a expectativa de 
trabalho das Diretorias Executiva, Técnica e Administrativa, frente às novas demandas da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, após 20 anos de sua implantação, alinhada à preocupação de 
criação de cargos de provimento permanente, até então inexistente no quadro da autarquia, objeto de 
abertura de inquérito civil nº 14.0426.0006088/2017-9, pela Promotoria de Justiça Cível de Santos. O 
quadro de servidores da Agem é composto por 20 cargos de provimento em comissão. É importante 
destacar que esta autarquia observa fielmente ao princípio da legalidade ao preencher o seu quadro 
mediante nomeação de servidores em comissão, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 da Lei 
Complementar Estadual nº 853, de 23/12/98 e reforçado pelo artigo 36 do Decreto Estadual nº 
44.127/1999.  

A Agem como Secretaria Executiva do Condesb e Câmaras Temáticas - Uma das principais 
funções da Agência Metropolitana (Agem) é atuar como secretaria executiva do Condesb (Conselho 
de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista) e de suas Câmaras Temáticas. 
Em 2018 foram realizadas 76 reuniões de Câmaras Temáticas (CT) distribuídas entre os seguintes 
Grupos Técnicos: Mobilidade: CT de Mobilidade e Logística; Meio Ambiente: CT de Habitação, CT de 
Meio Ambiente e Saneamento, CT de Agropecuária, Pesca e Aquicultura e CT de Defesa Civil; 
Desenvolvimento Econômico: CT de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, CT de Turismo, 
CT de Cultura, CT de Tecnologia da Informação e Comunicação e CT de Equalização de Leis 
Municipais com Caráter Metropolitano; Políticas Públicas: CT de Esporte, CT de Direitos Humanos, 
CT de Assistência e Desenvolvimento Social, CT de Saúde, CT de Educação e CT de Segurança. No 
que compete às reuniões realizadas pelo Condesb, que congrega os prefeitos dos nove municípios 
da RMBS e representantes de secretaria de estado, de caráter deliberativo e normativo, o saldo foi de 
seis reuniões ordinárias e duas reuniões extraordinárias no ano de 2018.  

 

Programa 2829 - Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Macrometrópole 
Paulista 

Projetos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista  

Produto: Projetos de Desenvolvimento Metropolitano Implementados 

Indicador de Produto: Número de Projetos Aprovados pelos Conselhos de Desenvolvimento da 
Macrometrópole Paulista (Unidade) Meta: 5 

A Agem como agente técnico junto ao Fundo Metropolitano - Os recursos do Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista são constituídos por recursos do Estado e dos 
Municípios a ele destinados por disposição legal; transferências da União; empréstimos nacionais e 
internacionais e recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e de acordos 
intergovernamentais; retorno das operações de crédito contratadas com órgãos e entidades da 
administração direta e indireta do Estado e dos Municípios e concessionárias de serviços públicos; 
produto de operações de crédito e rendas provenientes da aplicação de seus recursos; resultado de 
aplicação de multas cobradas de infratores cuja competência tenha sido delegada ou transferida para 
a Região Metropolitana da Baixada Santista; recursos decorrentes do rateio de custos referentes a 
obras de interesse comum; doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, 
estrangeiras ou multinacionais e outros recursos eventuais. A Agem atua, portanto, como agente 
técnico do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista (Fundo) responsável pela 
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análise do pedido e preparação das propostas de aplicação dos recursos junto aos nove municípios 
da RMBS, além de acompanhar e fiscalizar os respectivos contratos e projetos. Atualmente a Agem 
acompanha 26 processos relacionados à aquisição de equipamentos e/ou obras de arquitetura e 
engenharia de interesse metropolitano que obtiveram recursos do Fundo e mais 78 que estão 
concluídos, porém em fase de prestação de contas. No ano de 2018, seis Prefeituras obtiveram 
recursos do FUNDO, resultando em sete novos projetos em análise pelo agente técnico, totalizando 
R$ 9.941.660,35 (nove milhões novecentos e quarenta e um mil e seiscentos e sessenta reais e trinta 
e cinco centavos) em investimentos metropolitanos. 

 

Agência Metropolitana de Campinas – AGEMCAMP 

 

Ação 6083 -  Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para a Macrometrópole 

Produto: Apoio Estratégico e Articulação Regional  

Indicador de Produto: Número de Eventos Realizados, Objetivando a Implementação dos PDUI 
(Unidade) Meta: 1 

Agência Metropolitana de Campinas – AGEMCAMP -  Americana, Artur Nogueira, Campinas, 
Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Morungaba, 
Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, 
Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 

Região Metropolitana de Campinas – RMC - O presente relatório traz o resumo das principais 
atividades desenvolvidas pela Agência Metropolitana de Campinas – AGEMCAMP durante o 
exercício de 2018. Conhecida como uma das mais importantes regiões do interior do Estado de São 
Paulo, a Região Metropolitana de Campinas tem passado por importante expansão econômica nos 
últimos anos, oferecendo condições de vida cada vez melhores. Muitos desafios se colocam ao pleno 
desenvolvimento da região, principalmente no que se refere à manutenção de seu potencial 
competitivo na atração de novos investimentos. Tem como objetivo superar os desafios econômicos, 
ambientais e sociais postos para a Região. Para isso estabelece parcerias com os municípios, coma 
iniciativa privada, universidades e demais órgãos públicos atuantes na Região para a construção de 
um futuro sólido e sustentável. Atualmente vinculada à Subsecretaria de Desenvolvimento 
Metropolitano da Casa Civil, a AGEMCAMP propõe e executa projetos de interesse comum aos 
municípios da RMC, além de promover ações que contribuem para a formação da consciência sobre 
a necessidade de gestão conjunta e integrada para a solução dos gargalos econômicos e carências 
metropolitanas. Como órgão de articulação e planejamento dos assuntos metropolitanos na RMC, a 
Agência busca sempre o equilíbrio entre o papel político e a função técnica, instrumentalizando as 
relações entre Estado e municípios visando encontrar soluções para os problemas comuns, cada vez 
mais complexos, nas regiões com forte crescimento econômico. Pela sua relevante atuação e pelo 
impacto dos projetos, a estrutura de gestão metropolitana, formada pelo Conselho de 
Desenvolvimento, AGEMCAMP e Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas 
(FUNDOCAMP), é reconhecida como protagonista efetiva da melhoria da qualidade de vida da 
população e do desenvolvimento econômico sustentável da RMC.  

 

Ação 1885 - Projetos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
Campinas 

Produto: Projetos de Desenvolvimento Metropolitano Implementados 

Indicador de Produto: Número de Projetos Aprovados pelos Conselhos de Desenvolvimento da 
Macrometrópole Paulista (Unidade)  - Meta: 4 

Projetos Fundocamp - Área: Saúde - Combate à Dengue - Objetivo: Aquisição de Equipamentos de 
Combate ao Vetor.  Status: Em andamento. Agente Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. 
Beneficiário: Prefeituras da Região Metropolitana de Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 
1.400.000,00 Desembolso realizado em 2018: R$ 0,00 - Combate à Arboviroses - Objetivo: Aquisição 
de Itens de Combate.  Status: Em fase de aprovação Manual Solicitação -  Agente Técnico: Agência 
Metropolitana de Campinas. Beneficiário: Prefeituras da Região Metropolitana de Campinas. Previsão 
Recurso do Fundocamp: R$ 1.535.000,00. Área: Cultura -  Re-Virada Cultural – 2018 - Objetivo: 
Realização de apresentações de música, dança e oficinas nos municípios da RMC, privilegiando os 
artistas regionais. Status: Em andamento. Agente Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. 
Beneficiário: Prefeituras da Região Metropolitana de Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 
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1.400.000,00. Desembolso realizado em 2018: R$ 382.180,91. Área: Segurança - Sistema de 
Videomonitoramento na RMC – 1ª etapa - Objetivo: Aquisição de equipamentos e implantação do 
Sistema Metropolitano de Videomonitoramento nos municípios da RMC em atendimento às 
necessidades identificadas no Plano Metropolitano de Segurança. Status: Em andamento. Agente 
Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. Beneficiário: Prefeituras da Região Metropolitana de 
Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 12.935.700,00 Desembolso realizado em 2018: R$ 
1.283.634,03. Sistema de Videomonitoramento na RMC – 2ª etapa -  Objetivo: Aquisição de software 
para compor o Sistema de Videomonitoramento. Status: Em andamento. Agente Técnico: Agência 
Metropolitana de Campinas. Beneficiário: Prefeituras da Região Metropolitana de Campinas. Obs.: 
municípios que já possuam o software foi autorizado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
para ampliação com a instalação de novos pontos ou modernização da tecnologia existente. Previsão 
Recurso do Fundocamp: R$ 5.500.000,00. Desembolso realizado em 2018: R$ 633.291,90.  Sistema 
Regional de Defesa Civil -  Objetivo: Aquisição de equipamentos de informática e veículos e 
implantação do Sistema Regional de Defesa Civil para a RMC. Status: Em andamento. Agente 
Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. Beneficiário: Prefeituras da Região Metropolitana de 
Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 640.000,00. Desembolso realizado em 2018: R$ 
0,00. Sistema Regional de Radiocomunicação Digital - Objetivo: Aquisição de equipamentos que 
proporcionará a migração do Sistema de Radiocomunicação Analógico para Digital ou a expansão do 
atual Sistema de Radiocomunicação Digital, e assim permitir maior integração entre órgãos que 
utilizam esse tipo de comunicação na cidade e sua integração com a RMC. Status: Em andamento. 
Agente Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. Beneficiário: Prefeituras da Região 
Metropolitana de Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 3.970.000,00. Desembolso 
realizado em 2018: R$ 140.800,00 -  Plataforma para Redução de Riscos de Desastres na RMC-  
Objetivo: promover a gestão de riscos e gerenciamento de desastres entre as Coordenadorias 
Municipais de Proteção e Defesa Civil pertencentes a Região Metropolitana de Campinas.  Status: 
Em andamento. Agente Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. Beneficiário: Prefeituras da 
Região Metropolitana de Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 3.600.000,00.  
Desembolso realizado em 2018: R$ 663.330,63 -  Sistema Metropolitano de Proteção aos Bens e 
Serviços Públicos Municipais -  Objetivo: Salvaguardar os bens, serviços e patrimônio públicos 
municipais, promovendo para tanto, maior interação entre a comunidade local, diretamente envolvida 
em situações de ameaças e seus bens, serviços e patrimônio, o levantamento de informações, a 
elaboração de pesquisa de identificação de fatores para promover a proteção e a guarda de bens e 
serviços -  Status: Em andamento. Agente Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. Beneficiário: 
Prefeituras da Região Metropolitana de Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 
2.200.000,00. Desembolso realizado em 2018: R$ 320.000,00. Centro Regional de Meteorologia - 
Objetivo: aquisição de radar meteorológico visando trabalho técnico relacionados à formulação de 
alertas a iminência de eventos extremos e elaboração de laudos técnicos, visando subsidiar a 
decretação de situação de emergência ou calamidade pública -  Status: Em análise Consultoria 
Jurídica da AGEMCAMP. Agente Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. Tomador de 
Recursos: Universidade Estadual de Campinas. Beneficiário: Prefeituras da Região Metropolitana de 
Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 3.000.000,00.         Área: Esporte - Implementação 
Academias Ao Ar Livre - Objetivo: Aquisição de equipamentos para instalação de academias ao ar 
livre em espaços utilização pública nos municípios da RMC, podendo ser instaladas os seguintes 
tipos: a) Academia da Terceira Idade; b) Academia para Portadores de Necessidades Especiais; c) 
Academia para Crianças (primeira idade). Status: Em andamento. Agente Técnico: Agência 
Metropolitana de Campinas. Beneficiário: Prefeituras da Região Metropolitana de Campinas. Previsão 
Recurso do Fundocamp: R$  800.000,00. Desembolso realizado em 2018: R$ 0,00. Área: Transporte 
e Sistema Viário Regionais -  Mobilidade Urbana – 1ª etapa.  

Objetivo: Garantir infraestrutura e facilitar a mobilidade urbana da população metropolitana, tornando 
permanente o compromisso do Poder Público para com a democratização do espaço urbano, 
representada pela acessibilidade e inclusão de todos em um ambiente seguro e confortável. Status: 
Em andamento. Agente Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. Beneficiário: Prefeituras da 
Região Metropolitana de Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 8.000.000,00. Desembolso 
realizado em 2018: R$ 1.131.344,72. Mobilidade Urbana – 2ª etapa - Objetivo: Garantir infraestrutura 
e facilitar a mobilidade urbana da população metropolitana, tornando permanente o compromisso do 
Poder Público para com a democratização do espaço urbano, representada pela acessibilidade e 
inclusão de todos em um ambiente seguro e confortável. Status: Em fase solicitação pelos 
municípios. Agente Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. Beneficiário: Prefeituras da Região 
Metropolitana de Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 7.100.000,00. Área: Planejamento 
-  Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado -  Objetivo: Criar um instrumento de governança 
interfederativa com participação de todos os entes públicos e da sociedade civil, de forma integrada e 
compartilhada . Status: Em andamento .Agente Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. 
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Tomador de Recursos: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – Emplasa. Beneficiário: 
Prefeituras da Região Metropolitana de Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 
1.431.280,00. Desembolso realizado em 2018: R$ 0,00. Subsídios Diagnósticos e à Construção de 
Cenários de Desenvolvimento na RMC - Objetivo: Elaborar diagnóstico e projetar cenários de 
desenvolvimento demográfico e econômico regional que embasarão tecnicamente a elaboração PDUI 
da RMC. Status: Encerrado. Agente Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. Tomador de 
Recursos: Universidade de Campinas – Unicamp. Beneficiário: Prefeituras da Região Metropolitana 
de Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 360.945,60. Desembolso realizado em 2018: R$ 
360.945,60. Área: Turismo - Reequipamento dos Centros de Atendimento aos Turistas na RMC - 
Objetivo: Permitir o desenvolvimento do setor na região - aquisição de 
materiais/equipamentos/veículo. Status: Em fase de aprovação, pelos Conselhos de Orientação e de 
Desenvolvimento, de Manual de Solicitações. Agente Técnico: Agência Metropolitana de Campinas. 
Beneficiário: Prefeituras da Região Metropolitana de Campinas. Previsão Recurso do Fundocamp: R$ 
2.000.000,00 

Projetos Priorizados pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas 
para a Rmc com Recursos do FUNDOCAMP - 2018 (Valor Total Estimado= 1.000.000,00) 

Atualização do Plano de Desenvolvimento Econômico da Região Metropolitana de Campinas - 
Objeto: contratação de serviços técnicos visando a elaboração de um Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Econômico para a Região Metropolitana de Campinas (RMC), composto por: 
Diagnóstico (Levantamento dos perfis socioeconômicos municipais como um todo e demais 
indicadores); Prognóstico (Análise do potencial produtivo instalado na Região, bem como da possível 
demanda por serviços e produtos, análise dos incentivos fiscais municipais existentes) e, finalmente, 
Diretrizes (Definição de programas e projetos estratégicos para o desenvolvimento em âmbito 
regional; Definição de identidade regional e estratégias necessárias para acesso e posicionamento 
junto ao mercado produtivo nacional e internacional). Objetivo Geral: alternativas para incremento e 
valorização da produção regional, por meio de investimentos diretos e indiretos, públicos e privados, 
tendo como meta a manutenção e possibilidade de aumento no número de empregos, com reflexo 
positivo nas condições socioeconômicas da população residente.  

Plano de Desenvolvimento Turístico da Região  Metropolitana de Campinas  

Objeto: contratação de serviços técnicos com vistas à elaboração de um Plano de Desenvolvimento 
Turístico da RMC, composto por: A) Diagnóstico do Turismo Regional (levantamento/atualização dos 
equipamentos turísticos dos municípios que compõem a RMC); B) Prognóstico (projeções baseadas 
nas análises dos resultados), C) Estabelecimento de Diretrizes que visem o desenvolvimento turístico 
da Região, bem como estudo para definição de identidade regional, com vista à divulgação como 
destino nacional e internacional.  Objetivo Geral: organizar e planificar de forma sistêmica toda a 
cadeia de serviços de turismo, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico da RMC, por meio 
da atividade turística, valorizando os aspectos históricos, culturais, ambientais e sociais. PLANO DE 
HABITAÇÃO NA Região Metropolitana de Campinas - Objetivo: Implantação do Cadastro Único da 
Demanda Habitacional na RMC; Sistematização e integração dos dados e informações referentes à 
identificação e o acompanhamento da evolução da demanda habitacional da Região, bem como o 
monitoramento do seu atendimento pelos diferentes programas públicos existentes (federal, estadual 
e municipais).  

Projetos Desenvolvidos em Parceiras/Instituições - INTERACT-Bio: Ação Integrada pela. 
Biodiversidade  - Objetivo: apoiar a Região Metropolitana de Campinas na integração da 
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos no planejamento metropolitano, em especial no plano 
de desenvolvimento urbano integrado,nos instrumentos de gestão do uso do solo e nos projetos de 
infraestrutura, no âmbito do Projeto INTERACT-Bio: Ação Integrada pela Biodiversidade promovido 
pelo ICLEI (Governos Sociais pela Sustentabilidade). Programa Saúde em Ação: Participação efetiva 
da AGEMCAMP no Programa Saúde em Ação na RMC, uma parceria do Governo do Estado de São 
Paulo e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Fundação Forum Campinas: Projeto 
Inova Campinas - A AGEMCAMP participa como membro efetivo do Conselho Deliberativo da 
Fundação, sendo que no ano de 2018 foram desenvolvidas iniciativas concretas voltadas ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Região. 
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Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - AGEMVALE 
 
Ação 6083 - Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para a Macrometrópole  
Produto: Apoio Estratégico e Articulação Regional 
Indicador de Produto: Número de Eventos Realizados, Objetivando a Implementação dos PDUIS. 

(Unidade) Meta: 1 
 

Detalhamento das Atividades Realizadas 

Projeto PDUI - Estudo da legislação básica de interesse às ações da RMVALE-LN e da AgemVale; 
Estudo do processo de elaboração do PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado) da Região 
Metropolitana de Campinas-RMC; Mobilização do Presidente e do vice-presidente do Conselho de 
Desenvolvimento,  com o apoio dos prefeitos Daniela de Cássia, de Monteiro Lobato e Clodomiro 
Junior, de Santo Antônio do Pinhal e da Diretoria Técnica e Diretora Administrativa da AgemVale 
junto à Secretaria de Planejamento e ao Governador para a destinação de verba para o PDUI em 
2018. Elaboração do Termo de Referência e Guia Metodológico objetivando o cumprimento da Lei 
8666/93. 

 

 

 

 

FUNDOCAMP 2018 

Projeto Valor Total do Projeto - R$ 
Desembolso 

Realizado - R$ 
Desembolso 2018  R$ 

Academias Ao Ar Livre 800.000,00 348.686,90 0,00 

Combate Dengue 1.400.000,00 1.055.058,53  

Combate Arboviroses 1.535.000,00 0,00 0,00 

Centro Regional Meteorologia RMC (Radar) 3.000.000,00 0,00 0,00 

Mobilidade Urbana – 1ª etapa 8.000.000,00 3.241.994,39 1.131.344,72 

Mobilidade Urbana – 2ª etapa 7.100.000,00 0,00 0,00 

Plataforma Redução Riscos Desastres  3.600.000,00 2.719.103,43 663.330,63 

Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado – PDUI 

1.431.280,00 0,00 0,00 

Diagnóstico/Cenario para subsidiar – PDUI 360.945,60 360.945,60 360.945,60 

Re-Virada Cultural – 2018 1.6400.000,00 382.180,91 382.180,91 

Sistema de Videomonitoramento na RMC – 
1ª etapa 

12.935.700,00 10.606.723,28 1.283.634,03 

Sistema de Videomonitoramento na RMC – 
2ª etapa (aquisição de software) 

5.500.000,00 2.408.486,56 633.291,90 

Sistema Regional de Defesa Civil 640.000,00 542.150,20 0,00 

Sistema Regional de Radiocomunicação 
Digital 

3.970.000,00 3.104.395,06 140.800,00 

Reequipamento do Centro de Atendimento 
ao Turista 

2.000.000,00 0,00 0,00 

Sistema Metrop. Proteção Bens e Serviços 
Públicos Municipais – Segurança 

2.200.000,00 320.000,00 320.000,00 

Planos Metropolitanos de Habitação; 
Desenvolvimento Econômico e Turismo 

1.000.000,00 0,00 0,00 

TOTAL 22.942.852,92 4.915.527,79 
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Açao 2482 -  Projetos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano Vale do Paraiba e 
Litoral Norte – Fundovale 

Produto: Projetos de Desenvolvimento Metropolitano Implementados 

Indicador de Produto: Número de Projetos Aprovados pelos Conselhos de Desenvolvimento da 
Macrometrópole Paulista (Unidade) Meta: 1 

Fundo de Desenvolvimento do Vale do Paraìba e Litoral Norte – Fundovale - Constituição do 
Conselho de Orientação do FUNDOVALE pelo Conselho de Desenvolvimento. Elaboração do 
Regimento Interno do FUNDOVALE, do Regimento Interno do Conselho de Orientação e do 
Regulamento de Operações para Investimento de Recursos não Reembolsáveis do FUNDOVALE. 
Reunião com a Desenvolve SP para conhecer sobre sua atuação na administração dos fundos do 
Estado e para solicitar minuta de contrato e outros documentos necessários a contratação. 
Encaminhamento e reuniões com a Procuradoria Jurídica, inclusive com a interveniência dos 
procuradores da AGEMCAMP, para dirimir dúvidas sobre a contratação da Desenvolve SP para 
administração do FUNDOVALE. Adequação da minuta de contrato apresentada pela Desenvolve SP 
às características e necessidades do FUNDOVALE, conforme documentos que o regulam. 
Negociação com a Desenvolve SP sobre as alterações realizadas na minuta de contrato. Minuta de 
contrato em fase de encaminhamento para avaliação final da Casa Civil e Procuradoria do Estado. 

Projetos de Parceria - Transporte Sanitário - Ação conjunta entre DRS (Divisão Regional de 
Saúde), EMTU e AgemVale para definir um modelo de gestão para o Transporte Sanitário. Situação 
Atual: Aguardando as informações solicitadas aos municípios, parcialmente recebidas. 
Videomonitoramento - Ação conjunta entre Policia Militar de São Paulo, AgemVale e Prefeituras. 
Reuniões na Casa Civil com participação de Técnicos da SSP – Secretaria de Segurança Pública 
para modelagem final do projeto. Projeto formatado, aguardando autorização para execução. 
Regularização e Sistematização do Serviço de Transporte Prestado por Veículos Fretados. Parceria 
com a EMTU, para suprir deficiência de sistema de transporte oficial e regulamentado na região da 
Serra da Mantiqueira, envolvendo os municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São 
Bento do Sapucaí, Monteiro Lobato, São José dos Campos (Distrito de São Francisco Xavier).  

Apoio para a Estruturação da Defesa Civil na Região - Decisão do Conselho de Desenvolvimento 
da RMVALE-LN de criar a Câmara Temática de Defesa Civil a pedido da Secretaria da Casa Militar. 
Reuniões com o Capitão Mendes, coordenador regional da Defesa Civil, sobre o papel da Câmara 
Temática e possíveis ações integradas com a AgemVale para a efetivação da Defesa Civil na região. 
Solicitação aos municípios para indicarem seus representantes para compor a Câmara Temática da 
Defesa Civil. Reunião com todos os Prefeitos da Sub-região 4 (Cruzeiro), informando da importância 
de estruturarem suas equipes de Defesa Civil. Observação: Vale lembrar que nos municípios desta 
Sub-região é maior a precariedade da Defesa Civil. Situação atual: Aguardando os poucos municípios 
que faltam indicar seus representantes para instalação da Câmara.  

MIT – Município de Interesse Turístico - Ação de Suporte aos Municípios da Região que pleiteiam a 
condição de MIT – Município de Interesse Turístico. Acompanhamento dos projetos na ALESP 
(Assembleia Legislativa de São Paulo). Acompanhamento dos projetos na Secretaria de Turismo 
junto ao grupo de análise de projetos, chefiado pelo Coordenador Estadual de Turismo, Sr. Vanílson  
Fickert. Reuniões com a Prefeita de Monteiro Lobato Sra. Daniela de Cassia Santos Brito, presidente 
da AMITESP (Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo). Até o 
momento 10 (dez) municípios da RMVALE- LN foram contemplados como MIT, sendo eles: Queluz, 
Areias, Lavrinhas, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Paraibuna, Jacareí, Santa Branca, Igaratá e Monteiro 
Lobato.  

Conservatório de Música de Tatuí - Ação de apoio ao município de Queluz no pleito da instalação 
de um Polo do Conservatório de Tatuí. Reunião com o Setor de Cultura e com a Escola Municipal de 
Música Antônio Sérgio Camilo – Queluz, realizando levantamento da estrutura física, instrumental e 
quadro de professores. Reunião com o Diretor Executivo do Conservatório Sr. Ary Araújo Junior para 
conhecimento do projeto. Reunião com Secretário de Estado da Cultura Romildo Campello para 
avaliação do pleito. Situação atual: Aguardando anúncio da instalação.  

Projeto de Instalação de Polo Industrial envolvendo os municípios: Cruzeiro, Lavrinhas, 
Queluz e Cachoeira Paulista - Devido à insegurança das empresas que abastecem o Polo 
Automotivo do Sul Fluminense em se instalar naquela área, considerando a proximidade com os 4 
municípios paulistas, um número significativo de empresas estudam a possibilidade de fixar suas 
estruturas neste território. O contato com os municípios tem gerado uma preocupação para as 
empresas interessadas, devido à falta de estrutura destes municípios. Possível parceria com o 
Parque Tecnológico de São José dos Campos e com a Subsecretária de Ciência, Tecnologia e 
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Inovação do Governo do Estado de São Paulo, visando suporte a estes municípios. Necessidade de 
recursos da ordem de R$ 150.000,00, para elaboração de diagnóstico econômico e logístico regional 
e assim, realizar o Programa de Fomento do Desenvolvimento Regional da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. 

Instalação da Câmara Temática de Turismo - O conselho da RMVALE-LN autorizou a instalação da 
Câmara Temática de Turismo. Reunião com o coordenador estadual de turismo, Sr. Vanilson Fickert 
sobre o funcionamento da Câmara. Solicitação aos prefeitos para indicarem seus representantes. 
Temas principais para discussão: Circuitos turísticos; Integração Turística; Formatação nos MIT’s de 
atrativos, receptivo, sinalização, sites, planejamento de ações, apresentação de projetos ao 
DADETUR (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos). Situação atual: 
Aguardando alguns municípios indicarem seus representantes.  

Montagem da Sala de Situação em parceria com o Climatempo -  Possibilidade de montar uma 
sala de situação em rede integrada, dentro das instalações do Parque Tecnológico em São José dos 
Campos. Objetivo: organizar todos os dados das áreas de risco, rios, tempo severo, conseguindo 
passar boletins diários com informações e emissão de avisos (alertas). Serviços: poluição do ar, 
emissão local, dispersão local, monitorar queimadas, nevoeiro em rodovias, previsão do tempo para 
os próximos meses, planejamento, hidrologia, praias (ondas, ressacas, erosão), treinamento, 
capacitação da Defesa Civil, avisos à população. Investimento necessário: R$ 300.000,00. 

Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos -  Elaboração do Plano Regional de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em parceria com a AGEVAP (Agência da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul). Plano avaliado em R$1.400.000,00 que poderá ser bancado pela AGEVAP, devendo 
ocorrer uma contrapartida da AgemVale no montante de R$ 200.000,00. 

Ações Administrativas - Auditoria do TCE referente ao exercício de 2017 - Elaboração de resposta 
sobre os apontamentos constantes do relatório do auditor do TCE no processo que julgará as contas 
do exercício de 2017. Proposta Orçamentária para o exercício de 2019 - Elaboração de proposta 
orçamentária para o exercício de 2019, destacando e justificando a necessidade da expansão que a 
agência precisará para melhor desenvolver suas atividades, em especial: verba orçamentária para 
PDUI (R$ 1.000.000,00), locação de veículos (R$ 48.000,00), reajuste do contrato de locação do 
imóvel sede (R$ 2.580,00), contratação de serviços de limpeza (R$ 15.750,00), despesas com 
energia elétrica (R$ 13.176,00), despesas com telefone (R$ 4.204,00), serviços de terceiros (R$ 
38.859,00). Reunião na Secretaria de Planejamento e Gestão com o Secretário Sr. Maurício Juvenal 
para solicitar expansão orçamentária da AGEMVALE para o exercício de 2019. O Secretário 
entendeu como insuficiente o orçamento previsto para a agência, mas esclareceu que só poderia 
fazer uma suplementação no início do próximo exercício. Contudo, comprometeu-se com a 
disponibilização de verba para contratação de empresa especializada para a elaboração do PDUI. 

Ações Diversas - Visita a Guararema – SP para conhecer o sistema de Segurança Integrada do 
município. Reunião com a Nova Dutra sobre obras necessárias no Vale do Paraíba e execuções. 
Reunião com o DER sobre liberação da Rodovia SP-50 para tráfego de caminhões com comprimento 
superior a 14m e PBT superior a 29 toneladas em toda a extensão da rodovia. Reunião com o FDCT 
(Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia) UNESP-Guaratinguetá para possível 
parceria em projeto de apoio aos municípios das Sub-regiões de Guaratinguetá e Cruzeiro que visa 
implantar um modelo de gestão das politicas e planos direcionados ao desenvolvimento da região. 
Reuniões para conhecimento do Projeto Aerovale (novo aeroporto) a ser instalado no município de 
Caçapava. Visitas aos 39 municípios da RMVale-LN para explicar a importância da instalação das 
câmaras temáticas de Saúde, Turismo e Defesa Civil. Participação em reuniões com Secretarias de 
Estado: Cultura, Energia e Saneamento, Turismo, Planejamento, Segurança Pública e com o 
Presidente da EMTU para temas específicos de interesse da região. Participação em duas reuniões 
com o Vice-Governador Marcio França visando a liberação de recursos para elaboração do PDUI 
(Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado). Participação em reuniões com os Srs. Secretário da 
Casa Civil, Samuel Moreira, Subsecretário de Assuntos Metropolitanos, Edmur Mesquita, 
Subsecretário de Relacionamento com os Municípios, Mario Sérgio Matsumoto e o Presidente da 
Emplasa Luiz Pedretti, tratando de temas administrativos, técnicos, solicitações, reinvindicações, etc. 
Preparação de agenda dos Prefeitos da RMVale-LN em Brasília junto a órgãos federais: Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Ministério Extraordinário de Segurança Pública, 
Ministério da Educação - FNDE, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde - FUNASA, Ministério do 
Turismo e Ministério da Agricultura. O objetivo de todas as agendas foi buscar programas nos 
diversos ministérios, porém os esforços maiores ficaram concentrados na obtenção de recursos para 
implantação do videomonitoramento na região e também de recursos para os municípios de São José 
do Barreiro, Areias, Potim, Cunha e Natividade da Serra, nos sistemas de tratamento de esgoto ou 
rede coletora. Estudo, juntamente com a diretoria administrativa, de valores para contribuição dos 
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municípios da RMVale-LN ao FUNDOVALE, com base nos parâmetros de População Estimada em 
2017 e Repasse de ICMS 2017. Participação em reunião no CPI-1 sobre a construção do CICC 
(Centro Integrado de Comando e Controle da RMVale-LN), obra estimada em R$18.000.000,00 
(dezoito milhões de reais) de suma importância para região. Análise da Plataforma IPT Pró 
Municípios. Tecnologia e conhecimento a serviço da gestão pública. Conecta gestores públicos com o 
conhecimento técnico do IPT em engenharia e tecnologia. 

Participação em Eventos Externos - Seminário Mover (Mobilização para Ordenação e Viabilização 
de Espaços Urbanos Resilientes), CEMADEM/ MCTI (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais). CONEXIDADES – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados e 
Consórcios públicos. O limite do município e os recursos federais – FINASA e Ministério das Cidades. 
Oficina de Turismo no Vale do Paraíba e Litoral Norte- Orientações aos processos das MIT’s e 
Verbas e Debates. III Salão Nacional de Turismo Religioso. Promoção de Desenvolvimento 
Socioeconômico Sustentável. Caminhos e Roteiros Religiosos no Brasil. Expo CIEE – São José dos 
Campos - Feira estudantil focada em educação, capacitação, orientação e direcionamento 
profissional.  5ª RMVALE-TI Feira e Congresso de Tecnologia e Inovação. I Fórum de Cidades 
Digitais do Vale do Paraíba - Apresentações e palestras demonstrando resultados de eficiência em 
casos aplicados em cidades da RMVale-LN e novas tecnologias para administração pública.  ABDI 
(Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) para tratar dos interesses da RMVale-LN.  
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Por intermediação do Deputado 
Federal eleito Marco Bertaiolli foi realizada uma reunião com o Ministro Gilberto Kassab, futuro 
secretário da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo.  4º Seminário sobre Diplomacia e 
Inovação Científica e Tecnológica:  Ambientes e Redes de Inovação do BRICS - Objetivo / Agendas: 
Fortalecer a capacidade de articulação da RMVale-LN para posicionar-se nos ambientes e redes de 
inovação globais. II Encontro Internacional de Empreendedorismo e Inovação em Saúde - Hospital 
Albert Einstein. Simpósio Novas Centralidades – Observatório da Paisagem Metropolitana do Vale do 
Paraíba – UNITAU/UNIVAP. Reunião da Associação dos Sindicatos Rurais do Vale do Paraíba. 
Pindamonhangaba. Evento de lançamento da revisão do Plano Diretor Participativo de 
Pindamonhangaba.  

Cooperação Técnica - Com o objetivo de formalizar os intercâmbios já existentes ou em processo de 
desenvolvimento dando-lhes um caráter mais institucional explicitando os interesses compartilhados e 
as formas de relacionamento para a colaboração técnica recíproca no que toca ao desenvolvimento 
metropolitano, estão em processo de avaliação ou já prontos para assinatura os Termos de 
Cooperação Técnica ou Protocolos de Colaboração Técnica com 12 instituições.  

Participações Institucionais - Representação no Conselho Gestor do Plano Diretor de São José dos 
Campos; Representação no Conselho de Administração do IPPLAN. 

Atualização da Página da Agemvale na Internet - Remoção de informações desatualizadas. 
Inserção dos documentos atualizados.  

 

Agência  Metropolitana de Sorocaba – Agemsorocaba 

Ação 6083 - Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para a Macrometrópole 

Produto: Apoio Estratégico e Articulação Regional 

Indicador de Produto: Número de Eventos Realizados, Objetivando a Implementação dos PDUIS 
(Unidade) Meta: 1 

Região Metropolitana de Sorocaba Institucionalizada em 2014, Lei Complementar n° 1.241, de 
08/05/2014, composta por 27 municípios:  Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, 
Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itapetininga, Itu, Jumirim, Mairinque, 
Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, 
Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim. A Agência Metropolitana foi criada pela Lei 
Complementar 1.266 de 15 de junho de 2015 e só teve os seus membros da diretoria executiva 
nomeados a partir de marco de 2018. 

Apresentação - O presente relatório traz o resumo das principais atividades desenvolvidas pela 
Agência Metropolitana de Sorocaba – AGEMSOROCABA durante o exercício de 2018. Conhecida 
como uma das mais importantes regiões do interior do Estado de São Paulo, a Região Metropolitana 
de Sorocaba tem passado por processos permanentes de crescimento tanto populacional, cultural e 
econômico, oferecendo condições de vida cada vez melhores para uma população de cerca de 2 
milhões de habitantes. Muitos desafios se colocam ao pleno desenvolvimento da região, 
principalmente no que se refere à integração de políticas públicas nos serviços essenciais para a 
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população como saúde, mobilidade, sustentabilidade e na manutenção de seu potencial competitivo 
na atração de novos investimentos. A Agência Metropolitana de Sorocaba tem como objetivo superar 
os desafios econômicos, ambientais e sociais postos para a Região. Para isso estabelece parcerias 
com os municípios, com a iniciativa privada, universidades e demais órgãos públicos atuantes na 
Região para a construção de um futuro sólido e sustentável. Vinculada à Casa Civil com sede à Rua 
Gustavo Teixeira, 412, Mangal, Sorocaba, ocupa uma sala no prédio da Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento: Região Metropolitana criada pela Lei Complementar n° 1.241, de 08/05/2014; 
Agência Metropolitana – Lei Complementar 1.266 de 15 de junho de 2015; Nomeação do Diretor 
Executivo e 1 assessor técnico: 27 de março de 2018; Nomeação de 2 diretores e 1 assessor técnico 
em 19 de julho de 2018. 

Ações Realizadas - Permissão de uso da sala da Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
(aguardando decreto da Casa Civil); Reforma da sala, recebimento do mobiliário, móveis e 
equipamentos de informática disponibilizados/doados pela Casa Civil, entregue em agosto; Aberto o 
CNPJ da AGEM e as contas no Banco do Brasil; Contrato com a Prodesp para folha de pagamento 
de pessoal – primeiro pagamento realizado em novembro; Criação dos e-mails institucionais; 
Instalação de rede Intragov; Acesso ao SIAFEM, criados os 3 perfis básicos e operando; Autorização 
para Abertura de Frota para 2019; Cooperação com a Emplasa, ações de suporte e participação em 
todas as reuniões do comitê executivo do PDUI; Participação de 4 Reuniões do Conselho de 
Desenvolvimento, suporte para a pauta e desenvolvimento da reunião bimestral do conselho;  
Reuniões com Agência Metropolitana de Campinas  e Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte -  reuniões realizadas com fins a entender as dinâmicas internas das AGEM’s; Reuniões 
com os Prefeitos das seguintes cidades: Itu, Porto Feliz, Sorocaba e Salto de Pirapora; Reuniões com 
a Investe SP; Reuniões com a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos; Ações de divulgação da 
Agem: palestras em entidades de classe; Palestra no evento “ X Sematur: Turismo Regional, 
descobrindo nosso quintal”; Participação no evento Núcleo de Estudo e Pesquisa em Indústria 4.0”; 
Apoio na realização do II Fórum de Turismo da Região Metropolitana de Sorocaba; Apoio na 
realização do Encontro da Região Metropolitana: pessoas em situação de rua – assistência social 22 
de agosto; Apoio ao Seminário: Planejamento urbano e resiliente de baixo carbono promovido pelo 
Iclei/Onu Habitat em 23 de agosto; Participação e apoio na organização da Audiência Pública da LOA 
Estadual, realizado em 23/08 na Fundação Ubaldino do Amaral Realizado com a Erplan Sorocaba; 
Participação na Operação Acolhida – empregabilidade Apoio na realização de Fórum Regional 
promovido pela Casa Civil do Governo Federal sobre a política para refugiados; Participação do 
Programa Reconecta da Região Metropolitana de Campinas com o Iclei; Elaboração do planejamento 
financeiro da Agem Sorocaba com o Siedesc da Secretaria da Fazenda; Cooperação com as demais 
Agências Metropolitanas no deenvolvimento do PDUI  trocas de experiências; Trabalho em conjunto 
com o Consórcio do Rio Sorocaba – Ceriso, para elaboração de parceria para a a elaboração do 
Plano de Resíduos Sólidos dos municípios de São Miguel Arcanjo, Tapiraí, Pilar do Sul e Itapetininga. 
O ano de 2018 foi um ano de estruturação e institucionalização da Agem Sorocaba. A Equipe se 
dedicou nos processos de estruturação desde a reforma da sala para o Escritório, articulação com as 
cidades membro da região, construção dos processos administrativos para a implementação da folha 
de pagamento, instalação da infraestrutura administrativa do governo do Estado e treinamentos para 
a devida operacionalização. Como órgão de articulação e planejamento dos assuntos metropolitanos 
na RMSorocaba, a Agência busca sempre o equilíbrio entre o papel político e a função técnica, 
instrumentalizando as relações entre Estado e municípios visando encontrar soluções para os 
problemas comuns, cada vez mais complexos, nas regiões com forte crescimento econômico. Ainda 
se faz necessário estruturar e ampliar o quadro de servidores da instituição, melhorar a infraestrutura 
física e administrativa para que o planejamento de 2019 possa ser executado com eficiência. 

Decreto nº 63.817, de 14 de novembro de 2018, transferiu para Casa Civil a Imprensa Oficial do 
Estado S/A - IMESP   

Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP  

Programa 5107 -  Modernização da Imprensa Oficial 

 

Ação 1561 -  Modernização do Parque Gráfico  

Produto: Parque Gráfico Ampliado e Modernizado  

Indicador de Produto: Número de Recursos Adquiridos (Unidade) Meta: 78 

Descrição: Aquisição, atualização e modernização tecnológica de máquinas, equipamentos e 
sistemas para os processos de produção da Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP. 
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Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP - Imprensa Oficial em Números: Economia de 
aproximadamente 38% dos pregões eletrônicos realizados, o que representa R$ 57,7 milhões em 
relação aos valores das prévias pesquisas de mercado dos produtos e serviços adquiridos. Redução 
de 28,85% no consumo de água em 2015 em relação ao consumo médio de 2014; de 5,34% no 
consumo de 2016 em relação ao consumo médio de 2015; de 14,06% no consumo de 2017 em 
relação ao consumo médio de 2016, e de 2,22% no consumo médio até outubro de 2018 em relação 
ao consumo médio de 2017. Previsão de R$ 335,6 milhões em receitas no ano de 2018 (receita 
bruta). Previsão de R$ 233,4 milhões com despesas apropriadas no ano de 2018, o que representa 
um decréscimo de 11,8% em relação aos R$ 264,5 milhões realizados em 2017. Previsão de R$ 5,7 
milhões de investimentos em infraestrutura e tecnologia da informação no ano de 2018. Previsão de 
R$ 1 milhão de investimento no parque gráfico no ano de 2018. Previsão de desembolso de R$ 69,2 
milhões de repasse à Fazenda do Estado a título de juros sobre o capital próprio (R$ 17,8 milhões) e 
dividendos (R$ 51,4 milhões) no ano de 2018. 374 títulos produzidos até outubro/18, perfazendo 
5.538 títulos de livros nos últimos 10 anos. 6 mil livros vendidos em 2018. Média de 407.801 
pesquisas diárias no site do Diário Oficial. 145.775 páginas foram certificadas digitalmente no Diário 
Oficial OnLine. 67,2 milhões de livros didáticos do Projeto Secretaria de Estadual da Educação 2018, 
produzidos e distribuídos para cerca de 5,3 mil pontos. Foram produzidas aproximadamente 9,1 mil 
toneladas de materiais. 23,3 milhões de visitas ao site da Imprensa Oficial até o final de outubro/18. 
Disponibilização do banco de dados da Jucesp e desenvolvimento da aplicação de consultas e 
serviços online que resultou em mais de 41 milhões de pesquisas e 8,8 milhões de emissões de 
Fichas Cadastrais neste ano até o mês de outubro/2018. Em 2018 foram digitalizadas 6.526.808 
páginas do Projeto de Digitalização, com a guarda de cerca de 34 mil caixas de documentos. 
Renovação de 12.132 e emissão de 243 certificados digitais de atributos para identificação e acesso 
funcional do Projeto Fundação Casa - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente; 
emissão de 2.024 certificados digitais e 8.669 certificados digitais de atributos do Projeto para o 
Departamento de Inteligência da Polícia Civil – DIPOL, e 18.374 certificados digitais de atributos para 
os registrados no CAU/SP - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, da região 
metropolitana de São Paulo. A Autoridade Certificadora Imprensa Oficial emitiu, neste exercício, 
94.797 certificados digitais (e-CPF e e-CNPJ), provenientes das ARs Vinculadas e de suas ARs 
Próprias. Neste ano, até o final de outubro foram emitidos 140.000 certificados digitais para 
equipamentos Emissores de Cupons Fiscais (ECF-e) do Projeto Projeto AC/SEFAZ – SAT (Serviços 
de autorização e transmissão do cupom fiscal eletrônico). Em 2018 os investimentos em capacitação, 
reciclagem e aperfeiçoamento dos empregados foram de R$ 15 mil, equivalente a 1.769 horas de 
treinamentos até outubro 2018. De janeiro a outubro o Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 
registrou 57.557 chamados, e os chamados são registrados em sua totalidade, permitindo um 
acompanhamento eficaz de todas as demandas dos nossos clientes. R$ 483 mil para o Programa de 
Doação de Aparas e Materiais Inservíveis, acumulando pouco mais de 838 toneladas de aparas 
processadas neste ano. 

Projeto SEE - Secretaria Estadual da Educação: Objetiva a prestação de serviços gráficos e toda a 
gestão dos livros didáticos presentes no Currículo Oficial do Estado de São Paulo, além da 
distribuição e entrega destes materiais. O projeto também contempla o Serviço de Atendimento às 
Escolas - SAE (Serviço 0800) e Pesquisa de Satisfação. O material didático-pedagógico é de acordo 
com as especificações pertencentes a 10 programas da SEE.  

O Projeto Secretaria Estadual de Educação - SEE 2018 teve inicio em setembro/2017 e foi 
finalizado em agosto/2018. Ele contemplou a impressão e distribuição de aproximadamente 67 
milhões de livros didáticos para professores e alunos no ano letivo de 2018. O Projeto SEE 2019, 
iniciado em setembro 2018, prevê a impressão e distribuição de mais de 9 milhões de livros didáticos. 
A diferença de volume entre os projetos de 2018 e 2019 se deu pela ausência de impressão do 
programa São Paulo Faz Escola em 2019 para entregar nas escolas em 2020 pela SEE. 

Tecnologia da Informação: Projetos desenvolvidos pela Gerência de Tecnologia da Informação em 
2018: Projetos de Digitalização - O Contrato com empresa especializada foi iniciado no ano de 2014. 
Em 2018 foram digitalizadas 6.526.808 páginas com a guarda de cerca de 34 mil caixas de 
documentos. Soluções de hospedagem com certificação digital: São Paulo Previdência (SPPREV) - 
Site institucional, Sistema Sigeprev (Sistema de Gestão de Benefícios Previdenciários), DSDOCS 
utilizado na solução de desmaterialização/digitalização de processos e documentos; Junta Comercial 
(JUCESP) – Portal JUCESP ONLINE; Secretária da Fazenda (SEFAZ) - Serviços da Autoridade 
Certificadora – SAT; Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Hospedagem do 
site da Secretaria. 

Produtos de Tecnologia - Certificação Digital: Projetos desenvolvidos pela Gerência de Produtos 
de Tecnologia em 2018: Projeto assina.sp – O portal assina.sp é um serviço que permite as empresas 
assinarem documentos eletrônicos com validade jurídica de forma simples, segura, sustentável e de 
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qualquer parte do mundo. Em 2018 foram iniciados/desenvolvidos os seguintes projetos: Centro 
Paula Souza – Fornecimento da solução de assinatura de documentos eletrônicos – assina.sp e 
impressão física de diplomas. O projeto prevê a produção de cerca de 50 mil diplomas das Fatec’s – 
Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo em formato PDF para serem assinados 
eletronicamente, individualmente ou em lote, pelos respectivos diretores de cada unidade. Além 
disso, serão produzidos diplomas físicos, impressos na gráfica da Imprensa Oficial. Prefeitura de 
Marinópolis – Uso da plataforma assina.sp para assinatura de documentos diversos. Dersa – Sistema 
integrado com assina.sp para a emissão dos Atestados de Capacidade Técnica (ACT). Universidade 
de São Paulo (USP) – Implantação do assina.sp para integração de sistemas internos. Projeto 
Dipol/SP - Departamento de Inteligência da Polícia Civil – Emissão de certificados digitais e de 
atributos para delegados e escreventes para identificação funcional e acesso ao sistema de inquérito 
digital. A diferença do certificado de atributo em relação ao certificado digital, é que ele tem a função 
de qualificar seu titular com informações sobre profissão, cargo, função, entre outras atribuições. E 
uma vez identificadas essas qualidades é possível, por exemplo, definir autorizações ou níveis de 
acessos em um sistema, empresa, associação ou instituição. Para o projeto foi desenvolvido cartão 
criptográfico com características especiais de segurança. De janeiro a outubro de 2018 foram 
emitidos 2.024 certificados digitais e 8.669 certificados de atributo, na capital e interior do Estado de 
São Paulo. CAU/SP - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de  São Paulo – Em 2018 foi dada 
continuidade ao processo de massificação da certificação digital aos registrados do CAU/SP, com a 
emissão de 18.374 certificados de atributos para o registrados da região metropolitana de São Paulo. 
Projeto AC/SEFAZ – SAT (Serviços de autorização e transmissão do cupom fiscal eletrônico) A AC 
Imprensa Oficial - Autoridade Certificadora do Governo do Estado de São Paulo é a responsável pelo 
desenvolvimento e pela implantação da Autoridade Certificadora AC-SAT, que emite os certificados 
digitais para as máquinas de cupom fiscal eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor de 
Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e), da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-SP). A iniciativa 
é inédita e demandou planejamento e ações conjuntas entre a Imprensa Oficial e a Secretaria da 
Fazenda. O projeto prevê a substituição do equipamento Emissor de Cupons Fiscais (ECF-e) 
utilizados nos 600 mil estabelecimentos comerciais do Estado. Cada equipamento utiliza um 
certificado digital, garantindo a segurança das informações na emissão do cupom fiscal. De 2012 até 
31/10/2018 foram emitidos 433.581 certificados digitais. Projeto Fundação Casa – Centro de 
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Certificados de Atributos –  Em 2018, a Imprensa 
Oficial realizou a renovação de 12.132 certificados de atributos e a emissão de243 certificados digitais 
para identificação e acesso funcional. Projeto PSBIO – Para atendimento de regulamentação da ICP-
Brasil – Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, implantação do Projeto PSBIO – Prestador de 
Serviço Biométrico para o processo de coleta de dados biométricos da face e das impressões digitais 
do requerente do certificado digital, no momento da emissão, nos locais de atendimento. 
Credenciamento da Autoridade de Registro Imprensa Oficial do Estado do Amazonas - Em 
andamento o processo de credenciamento da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas como 
Autoridade de Registro (AR) da Autoridade Certificadora Imprensa Oficial.  As Autoridades de 
Registros (ARs), vinculadas às Autoridades Certificadoras, são responsáveis pelo atendimento direto 
ao cidadão. A Imprensa Oficial do Estado do Amazonas tem como objetivo a publicação do Diário 
Oficial do Estado e a produção gráfica de matérias de interesse geral. Projeto piloto Poupatempo – 
Em 2018 a Autoridade Certificadora Imprensa Oficial expandiu sua atuação com a abertura de um 
posto de atendimento na unidade Lapa do Poupatempo. Certificados emitidos – (varejo, projetos e 
atributos) – Em 2018 (até 31/10/2018), a Autoridade Certificadora Imprensa Oficial emitiu 234.797 
certificados digitais, sendo 140.000 pela Autoridade Certificadora AC-SAT (projeto AC/SEFAZ-SAT), 
94.797 pela cadeia ICP-Brasil, dos quais 39.418 certificados de atributo emitidos para os Projetos 
Dipol, Fundação Casa e CAU/SP. Dos 94.797 certificados da cadeia ICP-Brasil emitidos em 2018, 
45% são provenientes das ARs vinculadas e 55% provenientes de suas ARs próprias e renovações 
online. A Autoridade Certificadora Imprensa Oficial conta com mais de 40 locais de atendimento de 
suas ARs próprias (na sede, localizada na Rua da Mooca e na Rua XV de Novembro) e ARs 
vinculadas espalhadas por todo Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Sergipe, Pernambuco, 
Mato Grosso.  

Produtos Jornalísticos e Informação: Diário Oficial - Atualização da plataforma de sistemas de 
operação do Diário Oficial, garantindo melhorias contínuas. Todo o acervo do Diário Oficial, desde 
sua primeira edição de maio/1891, está disponível na internet, através do site da Imprensa Oficial. 
Conteúdo Editorial - Investindo em novos processos tecnológicos, também são desenvolvidos 
projetos de comunicação para dar agilidade, aumentar a publicidade, e manter a transparência aos 
acontecimentos do Governo aos diversos órgãos a ele vinculados, e às suas empresas. Disponível ao 
público na internet  gratuitamente, através do site da Imprensa Oficial. 

Produtos Editoriais e Institucionais - Editora: Entre janeiro e outubro, a Editora da Imprensa Oficial 
produziu e imprimiu cinco edições e seis coedições, totalizando 11 títulos. Entre as edições, destaque 
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para a obra 1988-2018 – 30 anos da Consituição Federal do Brasil, organizada pelos professores 
doutores  Belisário dos Santos Juniore e Rafael Valim, a obra  tem também a colaboração de autores 
especializados que discorrem sobre os artigos da Constituição. Entre as coedições destacamos a 
obra: Dicionário de Segurança Pública, organizada por Hector Luis Saint – Pierrre e Mariana Gisela 
Vitelli que  foi coeditada em conjunto com a Editora Unesp.  Lei Rouanet: Repasse de R$ 287 mil da 
Imprensa Oficial a diversos projetos indicados pela Secretaria de Estado da Cultura, em atendimento 
ao Decreto nº 61.700/2015.  Fundo dos direitos da criança e do adolescente: Repasse de R$ 76 mil 
ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente - CONDECA, em atendimento ao Decreto nº 
61.700/2015. Fundo de incentivo ao idoso: Repasse de R$ 76 mil ao Conselho Estadual do Idoso, em 
atendimento ao Decreto nº 61.700/2015. Incentivo ao desporto: Repasse de R$ 76 mil a projetos 
indicados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, em atendimento ao Decreto nº 61.700/2015. 
Programa de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON: Repasse de R$ 76 mil a projetos indicados 
pela Secretaria de Estado da Saúde, em atendimento ao Decreto nº 61.700/2015. g) Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS / PCD: Repasse de R$ 
76 mil a projetos indicados pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em atendimento 
ao Decreto nº 61.700/2015. 

Programa da Qualidade - Indicadores e Metas. Foram estabelecidas nove metas para o Programa 
de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, separadas conforme determina o Decreto 
59.598/2013 e alinhadas com o planejamento estratégico da empresa. Neste exercício, destaca-se a 
inclusão da seguinte meta: Assina.SP (contratos assinados) -  inclusão de nova meta com o objetivo 
de celebrar 08 (oito) contratos, renovações de contratos, Parcerias e/ou Convênios ou Termos 
equivalentes para fornecimento do Portal de Assinaturas AssinaSP. Para o Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ) foram mantidos os 18 indicadores de desempenho definidos em 2017 e 
acompanhados durante o ano de 2018, com a inclusão de (01) um indicador no mês de maio 
denominado “Reclamação de Clientes Setoriais”.  Norma NBR ISO 9001 A Imprensa Oficial possui o 
Selo ISO 9001 para o escopo Certificação Digital desde 2006 e para o escopo Gráfica desde 2007. 
Com a migração para a versão 2015 da Norma, destaca-se a inclusão da Gestão de Riscos e do 
Controle de Mudanças ao Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Empresa Planejamento Metropolitano – EMPLASA 

Programa 2830 - Planejamento e Articulação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Macrometrópole 

 

Ação 6227 - Gerenciamento Administ. e Fortalecimento das Unidades Regionais da 
Macrometrópole 

Produto: Apoio Técnico aos Fundos e Colegiados Metropolitanos 

Indicador de Produto: Número de Projetos Financiados com Recursos dos Fundos Metropolitanos 
Analisados e Liberados (Unidade) Meta: 10 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – EMPLASA - A Empresa Paulista de 
Planejamento Metropolitano S/A (Emplasa) é vinculada à Secretaria da Casa Civil e é a responsável 
pelo planejamento e apoio à gestão das seis regiões metropolitanas (RMs) ─ São Paulo, Campinas, 
Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Sorocaba e Ribeirão Preto ─ e três aglomerações 
urbanas (AUs) paulistas ─ Jundiaí, Piracicaba e Franca ─, totalizando 217 dos municípios mais 
dinâmicos do Estado, que correspondem a dois terços do Estado de São Paulo. A atuação da 
Emplasa está sistematizada em três grandes blocos: atividades relacionadas ao planejamento 
territorial regional; instrumentos técnicos de apoio ao planejamento regional; e apoio à governança 
regional. Atividades de Planejamento Urbano e Regional - foco principal da atuação da Emplasa após 
a promulgação do Estatuto da Metrópole em 2015 tem sido o cumprimento das disposições do art. 10 
da Lei Federal: "As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com plano de 
desenvolvimento urbano integrado, aprovado mediante lei estadual.” Por determinação 
governamental, cabe à Emplasa coordenar o processo de elaboração, de forma participativa e 
compartilhada com os diversos atores, dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs) 
das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas. Nas unidades regionais que tiverem suas 
Agências de Desenvolvimento Metropolitano funcionando com atuação regional, estas 
desempenharão o papel de coordenação na elaboração e na implementação do PDUI. 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMSP ─ PDUI - RMSP - Municípios: 39 - 
População: 21.571.281 hab. / 47,37% da população estadual e 10,35 % do Brasil. PIB: 1.056.948.121 
(em mil R$) / 54,48% do PIB estadual e 17,63% do Brasil. Situação 2018: concluído em dezembro. 
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Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RM Sorocaba ─ PDUI RMS - Municípios: 27. 
População: 2.120.095 hab. / 4,66% da população estadual e 1,02% do Brasil. PIB: 78.181.539 (em 
mil R$) / 4,03 % do PIB estadual e 1,30% do Brasil. Situação 2018: final da 2ª etapa − Caderno Final 
de Propostas e audiências públicas. 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Campinas ─ PDUI-
RMC - Municípios: 20. População 2018: 3.224.443 hab. / 7,08% do Estado e 1,55% do Brasil. PIB 
Total 2015: 173.002,359 (em mil R$) / 8,92% do Estado e 2,89% do Brasil. Situação 2018: realização 
de 69,21% até dezembro. 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Ribeirão Preto ─ 
PDUI -RMRP -  Municípios: 34. População: 1.702.479 hab. / 3,74 % da população estadual e 0,82% 
do Brasil. PIB: 55.122.858 (em mil R$) / 2,84 do PIB estadual e 0,92 %% do Brasil. Institucionalização 
da Região: Criação: Lei Complementar nº 1.290, de 06/07/2016. Deliberação nº 01/2018 do Conselho 
de Desenvolvimento da RMRP cria o Comitê Executivo, instância que coordena e aprova todos os 
trabalhos do PDUI e articula os agentes públicos envolvidos. Situação 2018: início previsto para 2019. 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte ─ PDUI-RMVPLN -  Municípios: 39. População: 2.528.345 hab. / 5,55% da população 
estadual e 1,21% do Brasil. PIB: 102.603.526 (em mil R$) / 5,29 do PIB estadual e 1,71%% do Brasil. 
Institucionalização da Região: Criação: Lei Complementar Estadual nº 1.166, de 09/01/ 2012. 
FundoVale: Decreto nº 59.229, de 24/05/2013, institui o Fundo de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. AgemVale: Lei Complementar nº 1.258, de 
12/01/2015, cria aAgência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Situação 2018: início 
previsto para 2019. 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Aglomeração Urbana de Piracicaba ─ PDUI-
AUP - Municípios: 23 - População: 1.481.652 hab. / 3,25% da população estadual e 0,71% do Brasil. 
PIB: 61.696.724 (em mil R$) / 3,18 % do PIB estadual e 1,03 % do Brasil. Situação 2018: 2ª Etapa - 
Reuniões dos 5 Grupos de Trabalho.Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Aglomeração 
Urbana de Jundiaí ─ PDUI-AUJ - Municípios: 7. População: 804.936 hab. / 1,77% da população 
estadual e 0,39% do Brasil. PIB: 65.934.222(em mil R$) / 3,40% do PIB estadual e 1,10%% do 
Brasil.Situação 2018: 2ª Etapa − Abertura da plataforma digital e início dos Grupos de Trabalho.  

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Aglomeração Urbana de Franca ─ PDUI-AUF - 
Municípios: 19. População: 657.753 hab. / 1,44% da população estadual e 0,32% do Brasil. PIB: 
17.722.091 (em mil R$) / 0,91 do PIB estadual e 0,30 %% do Brasil. Institucionalização da Região: 
Criação: Lei Complementar nº 1.323, de 22 de maio de 2018. Situação 2018: início previsto para 
2019. 

Instrumentos Técnicos de Apoio ao Planejamento - A Emplasa dispõe de um banco de dados 
espacial de uso corporativo – SIGEmplasa −, que dá suporte aos estudos e projetos desenvolvidos 
pelas equipes técnicas. Para isso, mantém e atualiza, sistematicamente, bases de dados 
socioeconômicos, físico-territoriais e ambientais, entre outros. Estes dados e análises são 
disponibilizados tanto para os entes da administração pública estadual e municipal como para 
instituições e empresas privadas, além do público em geral. A Empresa também desenvolve e 
administra sistemas de informações geoespaciais, além de cartografia oficial e atualizada, em apoio 
ao planejamento territorial regional e metropolitano. Vários desses sistemas, a exemplo do 
SIM|EMPLASA, já são utilizados por setoriais do Governo do Estado e por municípios. 

Cartografia - A Emplasa, por força do Decreto Estadual nº 61.486/2015, é a responsável pela 
coordenação, administração e execução das ações referentes ao Sistema Cartográfico do Estado de 
São Paulo (SCE-SP) e ao Programa de Infraestrutura de Dados Espaciais para o Estado de São 
Paulo (IDE-SP), o que vem demandando um conjunto de atividades visando ao cumprimento das 
ações previstas no referido Decreto. Sistema Cartográfico Estadual − SCE-SP - Emplasa coordena as 
atividades necessárias à produção de Cartografia Sistemática (mapeamento terrestre básico ou 
informação geoespacial de precisão) e Cartografia Temática de interesse comum do Estado de São 
Paulo. O Decreto também conferiu à Emplasa a manutenção e conservação do Acervo Cartográfico 
sob a sua guarda e o atendimento aos órgãos e entidades da Administração Pública e demais 
interessados.  Mapeamento Sistemático e Temático de Uso e Ocupação do Solo da Região 
Metropolitana de São Paulo e da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - Segunda fase do Projeto Mapeia 
SP, que corresponde à produção de uma base cartográfica oficial e atualizada de parcela significativa 
do Estado de São Paulo. Trata-se de instrumento fundamental de apoio aos processos de 
planejamento e gestão do território, principalmente no desenvolvimento de projetos básicos e 
executivos voltados à implantação de infraestruturas nos ambientes urbano e rural, implementadas 
por órgãos setoriais do Governo do Estado de São Paulo e pelas administrações municipais. Abrange 

https://www.emplasa.sp.gov.br/Cms_Data/Sites/EmplasaDev/Files/Conselhos/Franca/LC1323-18.pdf
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66 municípios, que abrigam cerca de 24 milhões de habitantes e respondem por pouco mais de 60% 
do PIB estadual, caracterizando-se como uma área de importância estratégica para o 
desenvolvimento do Estado, dado o nível de concentração de recursos econômicos em seu território 
eminentemente urbano. Serviços e Sistemas de Informação disponibilizados na Web - A Emplasa 
mantém e atualiza permanentemente sistemas de informação geoespacial disponibilizados na web: 
Sistema Mapeia São Paulo de Visualização de Dados (www.emplasa.sp.gov.br). Permite a 
visualização e a impressão das ortofotos de 2010 e 2011 do Estado de São Paulo, como informação 
oficial, precisa e com numeração de controle para comprovação de autenticidade. Sistema de 
Compartilhamento de Dados Geoespaciais – SCD (www.scd.emplasageo.sp.gov.br). Garante amplo 
acesso às principais coleções de produtos cartográficos do acervo da Emplasa. Permite a consulta e 
impressão de dados geoespaciais (como originais cartográficos, ortofotos e informações no formato 
vetorial), com acesso fácil e agilidade na aquisição de produtos cartográficos. Geosserviços 
(www.metadados.idesp.sp.gov.br/catalogo/srv/ por/catalog.search#/home). Serviço de acesso às 
informações geoespaciais da Emplasa, que pode ser utilizado em softwares de Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), permitindo sua visualização. Os endereços dos Geosserviços (WMS) 
estão disponíveis no Banco de Metadados Geoespaciais, no site da Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Estado de São Paulo (IDE-SP).  

Geoinformação - A Emplasa atua sistematicamente no desenvolvimento, atualização, 
aperfeiçoamento e alimentação de sistemas que dão suporte às atividades internas à empresa e às 
demandas de entes públicos estaduais. Manutenção do Banco de Dados (SIGEmplasa) e Suporte em 
Geoprocessamento. Remodelagem do Banco de Dados Espacial da Emplasa – Sigemplasa: o banco 
está em processo de alinhamento com a Estrutura de Dados Geoespacial Vetorial oficial (EDGV). 
Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado de São Paulo ─ IDE-SP: criada pelo Decreto Estadual nº 
61.486/2015, visa promover a organização, disseminação padronizada e divulgação de informações 
geoespaciais das entidades estaduais. Ao longo de 2018, procedeu-se ao esforço de divulgação e 
adesão de parceiros para a alimentação do banco de dados. 

Sistema de Informações Metropolitanas ─ SIM|EMPLASA - É um produto integralmente 
desenvolvido e mantido pela Emplasa, por meio de seu corpo técnico, com o objetivo de apoiar a 
gestão de dados geoespaciais dos clientes. A plataforma disponibiliza em um único ambiente 
informações públicas de âmbitos federal, estadual e municipal, facilitando o planejamento integrado 
de ações da gestão pública. Apresenta grande potencial de atração de clientes do setor público pelos 
seus diversos atributos, tais como: baixo custo, rápida entrega, simplicidade de uso e adaptabilidade 
aos requisitos do negócio dos clientes, além de requerer tão somente acesso à Internet. Em linhas 
gerais, o SIM|EMPLASA dispõe de: Acesso ao conteúdo do acervo da Emplasa, como ortofotos do 
Projeto Mapeia São Paulo de 2010/11 e dados socioeconômicos. Funcionalidades para visualização, 
edição e análise de dados espacialmente, como área de influência, geração de gráficos, mapas 
temáticos e relatórios personalizados conta com 524 usuários cadastrados (dados de 2018), tanto da 
iniciativa pública como da sociedade civil. 

Pesquisa Origem/Destino de RM Sorocaba: Desenvolvimento de estudos técnicos e atividades 
preparatórias para execução da pesquisa - Prestação de serviços à EMTU, mediante contrato, 
visando fornecer o embasamento para a compreensão territorial, para a elaboração do zoneamento 
OD e dimensionamento das amostras da Pesquisa Origem e Destino Domiciliar e da Pesquisa da 
Linha de Contorno. As fases executadas em 2018 correspondem à Definição do Plano Amostral, ao 
Sorteio da Amostra de Domicílios e à Produção do Material de Campo. Também foi realizada a 
revisão de todas as fases do projeto. 

Mapeamento e Monitoramento do Uso do Solo Urbano - Desenvolvimento da metodologia de 
acompanhamento e análise, de forma detalhada e sistemática, do uso do solo urbano (USU) para a 
Macrometrópole e unidades regionais do Estado de São Paulo. Os resultados dessas análises são 
importante insumo para os PDUIs, para a Pesquisa OD da Região Metropolitana de Sorocaba e 
monitoria do território envolvido pelo Rodoanel, dentre outros. Em 2018, estavam em andamento 
mapeamentos do uso do solo urbano na Região Metropolitana de Ribeirão Preto e nas Aglomerações 
Urbanas de Piracicaba e de Franca, a serem concluídos em 2019. 

Unidades de Informações Territorializadas ─ UITs - As UITs são recortes territoriais que combinam 
dados de uso do solo urbano e rural com indicadores socioeconômicos. Tais recortes têm por 
finalidade subsidiar o planejamento municipal, regional e setorial,fornecendo uma descrição 
quantificada das características de uso e ocupação do solo, o que permite identificar com clareza 
áreas com carências e áreas que oferecem potencialidades para investimentos. 

Padronização da Legislação Urbanística dos Municípios - A Emplasa faz, sistematicamente, o 
acompanhamento, o registro cartográfico georreferenciado e a análise dos instrumentos de regulação 
de uso e ocupação do solo de competência municipal (planos diretores, de habitação, de risco, etc.) 

file:///C:/Users/mcunha/Desktop/COMUNICAÇÃO%20E%20MKT_MARGARETH/RELATÓRIO%20DE%20ATIVIDADES%202016-2017/2017/(www.emplasa.sp.gov.br)
file:///C:/Users/mcunha/Desktop/COMUNICAÇÃO%20E%20MKT_MARGARETH/RELATÓRIO%20DE%20ATIVIDADES%202016-2017/2017/(www.scd.emplasageo.sp.gov.br)
http://(www.metadados.idesp.sp.gov.br/catalogo/srv/%20por/catalog.search#/home)
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sob a ótica regional, estabelecendo nomenclatura única. Esta análise é importante apoio às 
atividades e projetos desenvolvidos pela Emplasa. 

Elaboração de Estudos Técnicos para Subsidiar a Institucionalização de Novas Unidades Regionais 

Biblioteca Virtual - Registrados até novembro de 2018 14 000 usuários cadastrados do Brasil e de 
outros 14 países. 1 milhão de visualizações dos filmes da Filmoteca (fonte YouTube). 105 mil 
downloads do acervo técnico da Emplasa (fonte Emplasa). 14 mil usuários do Brasil e de 14 países 
(fonte Emplasa). 

Apoio à Governança Regional - Implementação das diretrizes e propostas dos PDUIs, nos termos  
do Estatuto da Metrópole. Uma vez concluído o PDUI-RMSP, sua implantação demandará o 
acompanhamento e monitoramento permanentes. Para tanto, criou-se   o modelo de gestão do Plano, 
baseado no Sistema de Governança existente no Estado de São Paulo: 

 
 

Assessoramento ao Governo - Unidades Regionais - Prosseguimento dos trabalhos relativos aos 
PDUIs das Regiões Metropolitanas de Sorocaba, Campinas (mediante contrato) e Ribeirão Preto; e 
das Aglomerações Urbanas de Piracicaba, Jundiaí e Franca. Assessoramento às unidades regionais, 
desde estudos técnico-jurídicos, elaboração de legislação e demais normas pertinentes. Secretaria 
Executiva dos Conselhos de Desenvolvimento de Regiões Metropolitanas, onde não existem 
agências metropolitanas, e das aglomerações urbanas instituídas e que vierem a ser instituídas. 

 

Outras Atividades - Apoio aos Conselhos de Desenvolvimento Metropolitano - Agente Técnico 
– Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI 

 

A Emplasa atua como Agente Técnico do Fundo Metropolitano de Financiamento da RMSP (FUMEFI) 
desde sua criação. 

Ano 
Municípios 

Atendidos (Q) 

Total de 

Recursos 

Autorizados 

(R$) (Obs. 1) 

Certificado de 

Conformidade 

de Projetos 

(Q) 

Contratos 

BB/FUMEFI 

assinados (R$) 

(Obs. 2) 

Fichas 

Técnicas 

Elaboradas 

(Q) 

Projetos 

Fiscalizados 

(Q)  (Obs. 3) 

2018 11 55.000.000,00 14 45.189.665,86 11 34 

 

Agente Técnico do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista 

Contrato financiado pelo Fundo para acompanhamento de elaboração de um sistema de 
monitoramento e avaliação dos objetivos, orientações de planejamento e metas, visando o 
desenvolvimento estratégico da RMBS. Em 2018, foram avaliados 12 relatórios de atividades.  

Ano 
Municípios 

Atendidos (Q) 

Informações 

Técnicas (Q) 

(Obs. 3) 

Pareceres 

Técnicos 

elaborados 

(Q) (Obs. 3) 

Avaliação de 

Prestação de 

Contas dos 

Repasses (Q) 

Pareceres 

Conclusivos 

Finais (Q) 

Liberações  

Técnicas 

(R$)   (Obs. 

3) 

2018 11 60 117 117 117 47.637.573,82 
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Secretaria da Cultura 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

      
 12000 - Secretaria de Estado da Cultura 

 
      

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de 

Restos 

  

Liquidado (A) 
Inscritos em Restos 

a Pagar Não 
Processados (B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas Correntes 721.851.317,00 788.903.479,00 760.432.966,81 2.203.918,48 762.636.885,29 754.764.590,99 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

109.685.373,00 112.365.721,00 111.106.813,75 0,00 111.106.813,75 109.600.970,12 

Juros e Encargos da 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

612.165.944,00 676.537.758,00 649.326.153,06 2.203.918,48 651.530.071,54 645.163.620,87 

Despesas de Capital 29.350.250,00 21.584.172,00 15.068.405,83 5.629.599,74 20.698.005,57 21.154.036,71 

Investimentos 29.350.250,00 21.584.172,00 15.068.405,83 5.629.599,74 20.698.005,57 21.154.036,71 

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 751.201.567,00 810.487.651,00 775.501.372,64 7.833.518,22 783.334.890,86 775.918.627,70 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

    

 
 

  Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

       12000 - Secretaria de Estado da Cultura 

 
     

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de 

Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

1201 - Difusão 
Cultural 

134.614.356,00 141.473.948,00 131.020.127,05 5.207.540,00 136.227.667,05 130.425.550,59 

Despesas Correntes 125.064.356,00 136.673.948,00 131.020.127,05 407.562,00 131.427.689,05 130.425.550,59 

Despesas de Capital 9.550.000,00 4.800.000,00 0,00 4.799.978,00 4.799.978,00 0,00 

1203 - Formação 
Cultural 

243.047.375,00 246.861.475,00 246.857.070,10 0,00 246.857.070,10 246.850.610,63 

Despesas Correntes 241.047.365,00 246.861.465,00 246.857.070,10 0,00 246.857.070,10 246.850.610,63 

Despesas de Capital 2.000.010,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1206 - Rádios, TVs 
Educativas e Novas 
Mídias 

156.515.635,00 166.749.867,00 164.366.171,40 716.781,74 165.082.953,14 165.460.093,14 

Despesas Correntes 143.715.635,00 158.229.867,00 156.816.413,17 0,00 156.816.413,17 156.295.472,42 

Despesas de Capital 12.800.000,00 8.520.000,00 7.549.758,23 716.781,74 8.266.539,97 9.164.620,72 

1213 - Gestão de 
Recursos da 
Secretaria da Cultura 

41.467.383,00 63.871.391,00 56.541.276,61 1.909.196,48 58.450.473,09 58.695.784,03 

Despesas Correntes 36.467.173,00 56.301.431,00 49.173.677,76 1.796.356,48 50.970.034,24 47.664.443,12 

Despesas de Capital 5.000.210,00 7.569.960,00 7.367.598,85 112.840,00 7.480.438,85 11.031.340,91 

1214 - Museus 105.260.195,00 121.271.188,00 120.784.929,62 0,00 120.784.929,62 117.103.001,25 

Despesas Correntes 105.260.185,00 120.862.718,00 120.784.929,62 0,00 120.784.929,62 116.783.001,25 

Despesas de Capital 10,00 408.470,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 

1215 - Preservação 
do Patrimônio 
Cultural 

125.232,00 120.232,00 15.639,13 0,00 15.639,13 17.939,13 

Despesas Correntes 125.222,00 120.222,00 15.639,13 0,00 15.639,13 17.939,13 

Despesas de Capital 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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O relatório a seguir apresenta as informações gerenciais sobre as ações, projetos e programas 
desenvolvidos pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e por suas entidades vinculadas em 
2018. Quase a totalidade das ações desenvolvidas por esta Secretaria conta com Organizações 
Sociais de Cultura em sua execução, de acordo com a Lei Complementar Estadual n° 846/98. Ao 
longo do ano de 2018, a Secretaria manteve contratos de gestão com 18 Organizações Sociais de 
Cultura, transferindo-lhes recursos para o cumprimento de metas previamente pactuadas. 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa tem, ainda, duas entidades vinculadas, responsáveis 
pelos seguintes programas e ações: 

Fundação Padre Anchieta - Programa 1206 - Rádios, TVs Educativas e Novas Mídias. 

Fundação Memorial da América Latina - Programa 1221 – Integração das Culturas Latino 
Americanas. 

 

Programas Realizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

Os números de público utilizados neste relatório foram fechados em meses diferentes, variando entre 
setembro e novembro, conforme a unidade gestora. 

 

Programa 1201 - Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura  
 

A Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, no tocante à Difusão Cultural, tem as seguintes 
atribuições, em relação aos equipamentos e projetos culturais: fiscalizar e acompanhar as atividades; 
supervisionar a administração e os calendários; promover a execução dos programas e projetos 
culturais desenvolvidos pela Secretaria no Estado; planejar e promover o desenvolvimento das 
atividades artísticas no Estado e nas suas regiões; desenvolver o intercâmbio cultural entre os 
municípios e o Estado; realizar o acompanhamento e a avaliação de resultados dos Contratos de 
Gestão que tenham por objeto ações de difusão cultural. No tocante a Bibliotecas e Leitura - Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas – SisEB:  formular, planejar, implantar e avaliar a política cultural 
para as bibliotecas públicas do Estado de São Paulo, bem como as políticas de incentivo e promoção 
à leitura. 

 

Ação 2422 - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão 

Realizado por meio de captação de recursos, aconteceu no mês de julho o 49º Festival de Inverno de 
Campos do Jordão. 194 alunos bolsistas, dos quais 128 com bolsa integral e 66 com bolsa parcial, 
participaram de 1.607 aulas de instrumentos e regência, 25 masterclasses com artistas renomados, 
quatro apresentações da Orquestra de Bolsistas do Festival, cinco apresentações da Camerata 
formada por alunos do Festival, duas apresentações da classe de regência, 81 apresentações, em 
teatros e ao ar livre, de orquestras, coros, grupos convidados e grupos formados por alunos e 
professores que participaram do Festival. Foi um mês de intensa atividade na cidade de Campos do 
Jordão (auditório Claudio Santoro, Palácio do Governo, Igreja Santa Terezinha e Praça do Capivari) e 
na Sala São Paulo, onde ocorreram todas as aulas e diversas apresentações na Sala de Concertos e 
na Sala do Coro.  O público direto do Festival foi de cerca de 43.651 pessoas.  

 

 

1218 - Fomento 
Cultural e 
Economia Criativa 

51.796.200,00 52.511.281,00 40.200.885,90 0,00 40.200.885,90 41.232.391,74 

Despesas Correntes 51.796.200,00 52.511.281,00 40.200.885,90 0,00 40.200.885,90 41.232.391,74 

1221 - Integração 
das Culturas 
Latino-Americanas 

18.375.191,00 17.628.269,00 15.715.272,83 0,00 15.715.272,83 16.133.257,19 

Despesas Correntes 18.375.181,00 17.342.547,00 15.564.224,08 0,00 15.564.224,08 15.495.182,11 

Despesas de Capital 10,00 285.722,00 151.048,75 0,00 151.048,75 638.075,08 

Despesa Total 751.201.567,00 810.487.651,00 775.501.372,64 7.833.518,22 783.334.890,86 775.918.627,70 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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Ação 5706 – Atividade Cultural em Parceria com Municípios e Entidades 

Prêmio Governador do Estado para a Cultura - O Prêmio foi criado na década de 1950 e 
reestruturado em 2010 pela Secretaria da Cultura, com o objetivo de reconhecer os destaques do ano 
em nove categorias artísticas, como circo, teatro, fomento e música. A edição de 2018 ocorreu em 26 
de março, no Teatro Sérgio Cardoso, com público de 728 pessoas, e premiou artistas e entidades 
que  produziram trabalhos de destaque em 2017. Além das categorias, é premiado também o 
Destaque Cultural do ano; em 2018, o escolhido foi  o Gestor Cultural Eduardo Saron. 

Ação 5709 - Circulação Cultural 
 
Circuito Cultural Paulista – O programa acontece de março a novembro (exceto julho) e tem como 
objetivo levar programação de excelência para cidades do interior e litoral do Estado de São Paulo, 
valorizando os teatros e centros culturais municipais. Em 2018, chegou à marca das 139 cidades 
contempladas, com 696 espetáculos de música, teatro, dança, circo e infantil para um público de 
aproximadamente 135.000 pessoas.  

Virada Cultural Paulista – Em 2018, o programa foi excepcionalmente postergado para o mês de 
novembro, uma vez que foi redesenhado. O evento ocorreu nos dias 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 
25/nov e 01 e 02/dez, atendendo a um público de 650.000 pessoas. Recebeu investimento de mais 
de R$ 4 milhões do Estado, apenas na contratação dos artistas, já que os municípios e instituições 
parceiras do evento são  responsáveis pela montagem de palco e estruturas de som e luz. 

Festival Paulista de Circo – A 11ª edição do programa foi realizada no período de 05 a 09 de 
setembro, no município de Piracicaba. Promoveu 58 apresentações gratuitas, envolvendo um público 
circulante de mais de 55 mil pessoas. Destas apresentações, duas foram realizadas com 
audiodescrição, visando a acessibilidade comunicacional. 

Revelando São Paulo – Dedicado à divulgação e preservação da cultura paulista tradicional, o 21º 
Festival da Cultura Paulista Tradicional, realizado na capital paulista, ocorreu no período de 29/Nov a 
03/dez, no Parque do Trote, com meta mínima de 40 apresentações e público mínimo de 100 mil 
pessoas. Por meio deste festival, a Secretaria fomenta as culturas caiçara, tropeira, caipira, cigana, 
quilombola e indígena, revelando a culinária e o artesanato tradicionais, além de grupos de Violas 
Caipiras, Bandas de Fanfarra, Fandango, Congadas, Catiras, Moçambiques, Folias de Reis, 
Cavalhadas, entre outros. 

Semana Guiomar Novaes - Realizada em São João da Boa Vista, a 41ª edição do evento contou 
com o destaque “Chopin ou o Tormento do Ideal”, espetáculo de música e poesia interpretado pela 
atriz Nathália Timberg e pela pianista Clara Sverner, além do show de Mariana Aydar. Foram 
realizadas 17 apresentações, com público de quase 3,6 mil pessoas para o público em geral, além de 
dez apresentações para cerca de 4 mil estudantes. 
 
Apoio às ações institucionais dos municípios - O programa objetiva apoiar a realização de ações 
culturais junto aos municípios do Estado de São Paulo, no que tange a eventos de caráter 
eminentemente culturais de difusão, bem como reunir o maior número de dirigentes municipais de 
cultura, visando a promoção e difusão da Política Cultural do Estado de São Paulo. Foram realizadas 
417 apresentações para um público estimado em 506.000 pessoas.  
 
Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias 
A Assessoria para Gêneros e Etnias tem o objetivo de fomentar e disseminar políticas culturais 
voltadas aos segmentos negro, indígena, cigano, mulheres, pessoas com deficiência e LGBT. Dessa 
forma, busca promover a igualdade de direitos na produção e na difusão cultural. 
 
Apoio a projetos voltados à cultura LGBT  
Em 2018 foram fomentadas as Paradas do Orgulho LGBT da Capital e outras cidades do interior. 
Foram realizados 17 eventos em 14 municípios, com público de cerca de 113 mil pessoas.   
 
Apoio a projetos voltados à cultura negra, outras etnias e artes urbanas 
O programa tem como diretriz o fortalecimento de políticas culturais voltadas principalmente aos 
segmentos negro, indígena e cigano, além do fortalecimento das Artes Urbanas contemporâneas 
(como a Cultura Periférica e o Hip-Hop) em todo território do Estado de São Paulo. Em 2018, foram 
realizados dez eventos, em três municípios, com público de cerca de 11 mil pessoas.  
Equipamentos Culturais 
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Teatro Sérgio Cardoso - O equipamento recebeu uma intensa programação ao longo de 2018, com 
público de mais de 150 mil pessoas, num total de mais de 800 apresentações em suas duas salas, 
além de seus espaços alternativos. A Sala Sérgio Cardoso, um dos maiores palcos italianos da 
cidade de São Paulo, recebeu espetáculos de grande sucesso em temporadas a preços populares.  
Entre os destaques constam os espetáculos “O Rei da Vela” e “Ayrton Senna, o Musical”, entre 
outros. 
 
Teatro Maestro Francisco Paulo Russo (Araras) - Projetado por Oscar Niemeyer, o teatro em si é 
uma obra  de arte.  Inaugurado   em 1991 e   com capacidade para 466 pessoas,  sua   programação  
diversificada tem incluído linguagens de circo, dança, música, além do seu objetivo maior, o teatro. 
Em 2018, foram realizadas mais de 140 apresentações para um público de mais de 36 mil pessoas.  
 
Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Sexual – Museu da Diversidade Sexual  
Espaço destinado à preservação do patrimônio cultural da comunidade LGBT. Em 2018, o Museu da 
Diversidade contabilizou mais de 326 mil visitantes às suas exposições (3) e itinerâncias (21), 
atendendo a 18 municípios, além da capital   
 

Ação 6099 - Bibliotecas e Leitura 
 

As bibliotecas trabalham como polos de conexão entre cidadãos e a leitura, a literatura e o 
conhecimento, com um olhar especial para pessoas em situação de vulnerabilidade. Faz parte deste 
trabalho estimular o desenvolvimento da capacidade de interpretar e ressignificar as mensagens 
expressas em diversas linguagens, como a escrita, a música, a dramaturgia, entre outros. As 
melhores experiências de biblioteca, no mundo inteiro, apontam para equipamentos voltados para o 
acesso, mas também para a discussão e a criação, focados na construção autônoma do 
conhecimento e no concurso de diversas linguagens. Assim deverão proceder a BSP e a BVL. 

As atividades culturais são construídas de modo a oferecer oportunidades para os diversos públicos 
das bibliotecas, como também para instigar a formação de grupos de interesse em temáticas 
específicas. Devem promover a valorização da diversidade e apoiar a formação crítica frente às 
expressões artísticas. 

Biblioteca de São Paulo - BSP – Localizada no espaço do antigo presídio do Carandiru, atual 
Parque da Juventude, a Biblioteca integra diversas expressões artísticas e mídias, buscando atrair 
especialmente o público não leitor. Em 2018, foram adquiridos aproximadamente 2.111 itens, entre 
livros, DVDs e jogos. Foram atendidos 333.173 usuários, resultando em aproximadamente 122.806 
consultas e/ou empréstimos. Realizados 851 cursos, oficinas, eventos e programas permanentes, que 
atenderam público aproximado de 14.523 pessoas. O conjunto de ações ajudou a movimentar a 
programação da BSP ao longo do ano. 

Biblioteca Parque Villa-Lobos - BVL – Segue o mesmo conceito da Biblioteca de São Paulo, 
integrando diversas expressões artísticas para atrair o público não leitor. Em 2018, foram adquiridos 
2.108 itens, entre livros, DVDs e jogos. Foram atendidos 338.535 usuários e realizadas 146.247 
consultas e/ou empréstimos. Além dos programas e serviços já desenvolvidos pela BSP, a nova 
biblioteca tem um espaço permanente de exposições e diálogo com as temáticas do meio ambiente. 
Foram promovidas 830 ações entre cursos, oficinas, eventos e programas permanentes, que 
atenderam ao público aproximado de 14.863. O conjunto de ações ajudou a movimentar a 
programação da BVL ao longo do ano. 

Prêmio São Paulo de Literatura – Tem como objetivo reconhecer e incentivar a criação literária em 
língua portuguesa. A edição de 2018 teve 171 livros inscritos. Os vencedores foram Maria Valéria 
Rezende, com o livro Outros Cantos (Alfaguara), na categoria de Melhor Livro de Romance do Ano de 
2016; Franklin Carvalho, com Céus e Terra (Record), na categoria Melhor Livro de Romance do Ano 
de 2016 - Autor Estreante com mais de 40 anos; e Maurício de Almeida, com o livro A Instrução da 
Noite (Rocco), na categoria Melhor Livro de Romance do Ano de 2016 - Autor Estreante com menos 
de 40 anos. No total, foram distribuídos R$ 400 mil para os premiados. O evento de premiação 
ocorreu no dia 06 de novembro na Biblioteca Parque Villa-Lobos. 

Viagem Literária – É uma das grandes ações anuais do SisEB. Visa aproximar autores, livros e 
bibliotecas do cidadão paulista e promover diálogos que dinamizam a programação cultural das 
bibliotecas municipais, contribuindo para transformá-las em Bibliotecas Vivas eem centros de 
convivência multicultural para toda comunidade. Em 2018, 18.587 leitores foram atendidos em 72 
municípios paulistas com o módulo Contação de Histórias. 
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PraLer -  A avaliação anual deste programa mostrou que o mesmo tinha o potencial de fomentar 
instituições sociais e culturais a incorporarem a promoção de leitura entre suas ações e ferramentas. 
Desta forma, a principal adaptação que o programa sofreu ao longo do tempo foi passar a incorporar, 
à ação finalística de estímulo à leitura uma missão acessória de levar um “saber fazer” a instituições 
parceiras com atuação na promoção social e/ou cultural. O programa contempla albergues, clínicas, 
casas de repouso, presídios, instituições de promoção de jovens e crianças etc. e pretende, além de 
intervir diretamente junto ao público destas instituições, deixar ferramentas para a incorporação da 
promoção da leitura em suas ações de promoção social. O programa tem ainda como meta acessória 
funcionar como campo de experimentação de ações sociais de promoção de leitura, cujas práticas 
possam  ser  disseminadas   pelo SisEB,  de  forma a  estimular  bibliotecas  a  envolverem-se  com  
instituições parceiras no campo social e cultural,  para promover  leitura  e cidadania. Em 2018, foram 
realizadas 24 ações, com 1.753 participações em dois municípios do Estado de São Paulo.  

 

Ação 5979 - Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas – SisEB   
 
A Secretaria, por meio da UDBL, coordena o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SisEB), que 
reúne cerca de 890 bibliotecas públicas municipais existentes no Estado.  
 

Ações de Apoio às bibliotecas realizadas pelo SISEB 
 

Oficinas, cursos e palestras 
Entre as ações do SiSEB em 2018, destacou-se o Programa de Capacitação das Equipes, que 
realizou 25 sessões de atualização profissional  para 667 participantes, na Biblioteca de São Paulo e 
por todo o interior e litoral do Estado, facilitando a participação do público alvo.  
Realizou também uma sessão de capacitação - Ensino à Distância – EAD “Todo mundo tem uma 
história para contar”, que teve 105 inscritos para 55 vagas e duração de 42 horas/aula. 
 
Doação de acervo 
No que tange ao apoio à atualização dos acervos das bibliotecas públicas municipais, foram 
arrecadados, por meio de doação, 26.682 itens (livros, revistas, CDs, DVDs) que, somados ao 
estoque, permitiram a distribuição de 30.590 itens.  
 
Assessoria Técnica aos Municípios  
Foram realizadas cerca de 40 assessorias aos municípios que desejam instalar e/ou modernizar os 
espaços das bibliotecas públicas. Toda a orientação foi dada aos municípios de modo que eles 
pudessem desenvolver seus projetos seguindo o conceito de biblioteca viva, o mesmo empreendido 
nas Bibliotecas de São Paulo e do Parque Villa-Lobos. 
 

Ação 6211 - Corpos estáveis e equipamentos de difusão cultural 

Companhia de Dança do Estado de São Paulo – SPCD - Como metas pactuadas, realizadas com o 
repasse do Governo do Estado, a Companhia realizou um total de 27 espetáculos para 16.124 
pessoas (23 para o público geral e quatro para estudantes e terceira idade).Destas, 21 apresentações 
foram realizadas na capital paulista e seis no interior do Estado de São Paulo, em quatro municípios. 
Foram realizadas um total de 28 performances na capital paulista, para um público total estimado de 
4.260 pessoas. Também foram promovidas as seguintes atividades educativas: palestras de dança 
(sete ações para um público de 467 participantes); oficinas de dança (sete ações, com 230 
participantes e dez ouvintes). A SPCD também cumpriu as seguintes metas condicionadas, 
realizadas por meio do investimento de patrocinadores, parcerias e otimização de recursos ao longo 
de 2018: 33 apresentações no município de São Paulo, sendo 22 para o público geral e 11 para 
estudantes e terceira idade; oito no interior do Estado de São Paulo em sete municípios; duas em 
outros Estados do Brasil (Minas Gerais); 23 apresentações na Europa (oito cidades); duas na 
América do Norte (uma cidade); para um público total de 47.565 pessoas. Realizou, ainda, um total 
de 15 performances, sendo 13 na capital paulista e duas na Europa, para um público total de 4.734 
pessoas. Também foram feitas palestras de dança (28 ações para um público de 1.768 pessoas) e 
oficinas de dança (21 ações para um público de 551 pessoas e 34 ouvintes) na capital, sete 
municípios do interior do Estado e uma cidade na Europa. Como parte das atividades educativas das 
metas condicionadas realizou um Intercâmbio com projetos sociais com 26 participantes; 12 visitas a 
hospitais, abrigos, creches, instituições de assistência à pessoa com deficiência, sendo oito na capital 
e quatro no interior do Estado de São Paulo, com 1.697 presentes e dez aulas abertas na SPCD, 
atendendo 25 alunos. Como atividade de memória e registro da dança, a SPCD realizou quatro 
Exposições de Dança, sendo três na capital e uma no litoral do Estado, com público de 21.162 
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pessoas. Foi mantido o programa de acessibilidade com ações de manutenção de audiodescrição de 
obras do repertório da SPCD.  

A SPCD ganhou seis importantes prêmios: O Lago dos Cisnes, de Mario Galizzi: eleito o segundo 
melhor espetáculo pelo Guia da Folha (voto do público); O Lago dos Cisnes, de Mario Galizzi: eleito o 
segundo melhor espetáculo pelo Guia da Folha (voto do júri); Melhor Único Dia, de Henrique 
Rodovalho: eleito o terceiro melhor espetáculo pelo Guia da Folha (voto do júri); Odisseia, de Joelle 
Bouvier: eleito como o terceiro melhor espetáculo pelo Guia da Folha (voto do público). Prêmio 
técnico de Vivien Buckup, professora de dramaturgia de O Lago dos Cisnes, pela APCA (Associação 
Paulista de Críticos de Arte); Melhor Único Dia, de Henrique Rodovalho: eleito a melhor estreia, pela 
APCA Associação Paulista de Críticos de Arte). 
Entre metas pactuadas e condicionadas, a São  Paulo Companhia de Dança realizou 228 atividades 
e beneficiou um público presencial de 98.653 pessoas em 2018. 
 
OSESP - Na área da Difusão Cultural na Sala São Paulo, a OSESP realizou 96 concertos sinfônicos 
e 30 concertos com a participação do Coro da Osesp, atingindo um total de público de 123.080 
pessoas; cinco concertos do Coro da Osesp com público de 2.863 pessoas; 12 recitais com público 
de 4.477 pessoas; 28 Ensaios Gerais Abertos com público de 6.609 pessoas. Participaram das 
apresentações da Temporada: 20 regentes convidados e 59 solistas convidados; 24 concertos 
gratuitos ou a preços populares com a Osesp ou o Coro da Osesp, atingindo um público de 24.471 
pessoas; 26 concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos camerísticos ou orquestras 
convidadas com público de 33.347. Sete concertos foram realizados fora da Sala São Paulo, sendo 
seis do Coro da Osesp e um do Coro Acadêmico.  Foi realizado um concerto ao ar livre no MASP 
como encerramento das apresentações no ano, cujo público informado foi de 3.000 pessoas. No que 
tange a Rádio, TV e Meios Digitais, a Osesp disponibilizou: 14 concertos para a TV pública; 37 
concertos para a Rádio pública e 479 minutos de obras completas no formato Podcast/Mídias On 
Line. Disponibilizou 343 minutos de conteúdo variado neste mesmo formato. Foram gravadas seis 
obras para futura disponibilização ao público perfazendo 84 minutos de gravação. Transmitiu três 
concertos sinfônicos ao vivo e on line, além de disponibilizar 16 obras de acervo para download – 
selo digital. Nas Atividades Educativas e Formação de Plateia, destaque para o Programa Descubra a 
Orquestra, que realizou 23 concertos didáticos; 332 professores treinados e 22.058 números de 
alunos atendidos vindos de escolas da capital, interior e litoral do Estado de São Paulo. Ainda 
fazendo parte dos projetos educacionais, a Fundação Osesp realizou 100 palestras sobre música na 
Sala São Paulo e 494 visitas monitoradas ao Complexo Cultural Julio Prestes, atingindo um total de 
público de 10.011 pessoas, e o Centro de Documentação Digital ficou aberto ao público durante 
1.008 horas. Nas atividades de Pesquisa, Fomento e Formação Técnica, foram realizadas 19 
Masterclasses com solistas convidados, nove concertos dos academistas instrumentistas e 20 
concertos do coro acadêmico. Foram 42 alunos matriculados na Academia de Música, dentre eles, 
em média durante o ano de 2018, 19 instrumentistas, 19 coralistas e quatro regentes. Por fim, foram 
encomendadas cinco obras: três  para orquestra; uma para coro e uma para Grupos de Câmara.  
Foram editadas seis obras pela Editora da Osesp.  Foram realizadas três pesquisas de satisfação que 
mediram a satisfação do público quanto aos concertos da Osesp, quanto a satisfação com a Sala São 
Paulo e quanto aos Programas Educacionais, cujos índices de satisfação foram 93%, 93% e 99% 
respectivamente. 

 

Programa 1203 - Formação Cultural 

Concentram-se nesse programa todas as ações que têm como objetivo oferecer oportunidade de 
formação nas diversas linguagens artísticas, de forma profissionalizante ou não. 

 

Ação 4779 - Projeto Guri 

Promove a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes oferecendo educação musical gratuita. 
O Projeto Guri possui atualmente 388 polos distribuídos em 287 municípios do Estado de São Paulo, 
sendo 256 localizados no Interior e Litoral, 46 na Capital e Grande São Paulo, e 58 dentro das 
unidades da Fundação CASA. Até o 3º trimestre de 2018, o Projeto Guri atendeu em média 47.566 
alunos (32.853 no Interior e Litoral, 13.354 na Capital e Grande São Paulo e 1.359 na Fundação 
CASA). 

Além do ensino coletivo de música, o Guri desenvolve parcerias e ações de intercâmbio que 
impulsionam o desenvolvimento pedagógico do Programa. Em destaque, o Programa de intercâmbio 
MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange). Os Grupos de Polos e os 12 Grupos de 
Referência do Interior e Litoral têm feito grandes apresentações alcançando, até o momento, um 
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público de 208.907 pessoas no período mencionado. Na Capital, os 386 alunos dos Grupos Infanto-
Juvenis e Coral de Familiares se apresentaram até o momento para 
aproximadamente 7.231 pessoas. 
 

Ação 5691 - Escola de Música do Estado de São Paulo – Emesp Tom Jobim, Theatro 
São Pedro e Orquestra do Theatro São Pedro  

Instituição de ensino destinada à formação e difusão musical, a Emesp tem como foco oferecer 
formação técnica a crianças, jovens e adultos. Também proporciona aperfeiçoamento a músicos que 
já completaram sua formação e que queiram aprofundar seus conhecimentos em áreas específicas. 
Na área de performance, os projetos da Escola tem a responsabilidade de formação pedagógica 
integrada às atividades artísticas oferecidas. Em 2018, a EMESP atendeu a 1.497 alunos, realizou 
diversas masterclasses, workshops e encontros com mais de 2.300 alunos participando ativimente, 
além de concertos, shows e audições para um público de mais de 7.200 pessoas. A Escola é também 
residência de grupos musicais formados por alunos da instituição: Orquestra Jovem do Estado, 
Orquestra Jovem Tom Jobim, Banda Sinfônica Jovem do Estado e o Coral Jovem do Estado, além da 
recém-criada Orquestra Jovem do Theatro São Pedro.  

O Público que assistiu às apresentações destas formações foi de 31.391 pessoas. Mais de 23.000 
pessoas assistiram às temporadas de ópera, música lírico-sinfônica e música de câmara do Theatro 
São Pedro e sua orquestra. Dois títulos da temporada de óperas de 2018 (Kátia Kabanová e Sonhos 
de Uma Noite de Verão) foram finalistas de premiação como melhor ópera no prêmio da revista 
concerto, e a vencedora foi “Sonhos de uma Noite de Verão”. No prêmio da Guia da Folha de melhor 
ópera de 2018, a vencedora foi “Sonhos de uma Noite de Verão”, ficando a ópera “Kátia Kabanová” 
em segundo lugar, empatada com a ópera “La Traviata”, esta última, uma produção milionária 
realizada no Theatro Municipal de São Paulo. 
 

Ação 5692 - Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí  

É a maior escola gratuita de ensino musical da América Latina, responsável pela formação de 
instrumentistas, luthies e atores. O Conservatório atendeu em 2018 ao número de 2.046 alunos, 
índice dentro da meta estabelecida no PPA, com uma pequena variação, a maior, abaixo de 120%. A 
grade curricular é complementada por atividades extracurriculares por meio de workshops, 
masterclasses, palestras, festivais, encontros, concertos e espetáculos. Os eventos realizados pelo 
Conservatório em 2018 atenderam a um público de mais de 146.000 pessoas. São exemplos de 
ações a Série Concursos, a Semana de Música de Câmara e Prática de Conjunto e as Mostras 
Internas, ambas focadas no desenvolvimento dos alunos junto a conjuntos das mais variadas 
naturezas, com predominância de orquestras, cameratas, bandas, ensembles, coros e outras 
formações vocais e instrumentais, inclusive abrangendo o Teatro, por meio da Cia de Teatro do 
Conservatório de Tatuí, corpo estável que reúne profissionais e alunos avançados do Curso de Teatro 
Adulto ministrado na Instituição. 

Ação 5469 - Oficinas Culturais 

Em 2018, o Programa Oficinas Culturais contou com três unidades na Capital: a OC Oswald de 
Andrade, a OC Juan Serrano e a OC Alfredo Volpi. O atendimento ao interior do Estado foi realizado 
a partir de equipe do Programa localizada na sede da Poiesis, por meio de chamamentos públicos 
realizados duas vezes: um no primeiro trimestre e outro no terceiro trimestre, via site, mediante 
preenchimento de formulário eletrônico,  em que os municípios indicam quais oficinas gostariam de 
receber e informam as contrapartidas que poderiam oferecer. Foram atendidos mais de 250 
municípios e atendidas mais de 13.000 pessoas. Além disso, estão vinculadas ao Programa Oficinas 
Culturais outras ações também dirigidas ao interior, tais como: “Qualificação em Artes: Teatro”, que 
atendeu um público de 3.771 pessoas, por meio de 589 atividades; “Qualificação em Artes: Dança” 
que realizou 260 atividades, com público de 4.146 pessoas. Os festivais também continuam atraindo 
cada vez mais público com ações formativas, complementadas por ações de difusão, sendo que o 
Festival Literário de Iguape, em sua 6ª edição, contou com a presença de 3.746 pessoas e o MIA - 
Festival de Música Instrumental, atraiu aproximadamente 2.116. No total, estima-se que mais de 
125.000 pessoas foram atendidas pelo Programa. 
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Ação 5976 – SP Escola de Teatro 

A SP Escola de Teatro atendeu, durante 2018, uma média de 370 aprendizes nos cursos regulares, 
com duração de dois anos, dedicados à capacitação profissional nas diversas áreas do fazer teatral. 
A meta prevista era de 372 alunos, o que indica que a meta foi atingida de modo absolutamente 
satisfatório. A Escola desenvolve também atividades de extensão cultural, que, até o terceiro 
trimestre, atenderam mais de 650 alunos durante o ano. O Projeto Kairós, um dos pilares da SP 
Escola de Teatro, ofereceu 150 bolsas, de acordo com o exigido no Plano de Trabalho, repetindo o 
sucesso de anos anteriores. A Escola também continuou com seus cursos de circo, sucesso 
comprovado pelo alto número de inscrições e pelos frequentes pedidos do público por meio das redes 
sociais e e-mails recebidos. Até o 3° trimestre, foram realizadas nove oficinas de arte circense que 
atenderam 222 alunos. 

Ação 5714 - Fábricas de Cultura 

O Programa Fábricas de Cultura desenvolve atividades artístico-culturais prioritariamente para jovens 
com idade entre sete e 19 anos, com o objetivo de promover a participação de crianças e jovens em 
atividades artísticas e culturais que contribuam para seu desenvolvimento integral e inserção social. 
Atualmente o programa é executado em 11 (onze) Centros Fábricas de Cultura localizados nos 
seguintes distritos de São Paulo: Brasilândia, Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha,  Parque 
Belém,   Capão Redondo,   Diadema,   Vila Curuçá,  Itaim Paulista,  Jaçanã, Sapopemba e Cidade 
Tiradentes. A cada ano, os índices mostram crescimento do público atendido, revelando que a 
população do entorno destes Centros tem se apropriado cada vez mais do espaço. Até o terceiro 
trimestre de 2018, foram atendidas 1.089.082 pessoas. Vale ressaltar que a meta de público atendido 
é estabelecida em número mínimo a ser alcançado, pois está sujeita a inúmeras variáveis.  

Programa 1213 - Gestão da Política Estadual de Cultura 

Ação 2026 - Implantação e Qualificação de Museus  

Serviços de assessoria em andamento em 2018 

 Assessoria técnica de apoio às obras de recuperação do Museu Histórico e Pedagógico das 
Monções - Porto Feliz - SP 

Obras paralisadas em 2018 

 Execução de obras de restauro, reforma e construção de edificações novas do Museu da História 
do Estado de são Paulo. 

Ação 2499 - Infraestrura de equipamentos culturais  

O Grupo de Projetos e Acompanhamento de Obras da Secretaria deu início ou continuidade, em 
2018, a importantes serviços de projeto e implantação da infraestrutura necessária para o 
desenvolvimento da política pública cultural.  

Projetos em andamento em 2018 

 Projeto de restauro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos - Ivaporundava - 
Eldorado - Vale do Ribeira / SP 
Obra concluída em 2018 

 Execução da obra de construção da unidade do Programa Fábricas de Cultura no Município de 
Diadema – SP 

Programa 1214 -  Museus  

Ação 5732 -  Gestão de Museus 
 

Sob coordenação da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM), o programa 
Gestão de Museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa abrange o gerenciamento de 18 
equipamentos museológicos no interior e na capital do Estado (14 na Capital; um no litoral e três no 
interior). Desde 2014, o Programa passou a integrar todo o conjunto de museus, sem subdivisões ou 
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categorias, todos eles seguindo diretrizes comuns de conservação de acervos, manutenção, 
segurança, dentre outros. Assim, esta sessão será iniciada com os resultados das diretrizes comuns, 
seguindo-se depois a especificação das demais ações.     
Em 2018, os museus registraram público visitante presencial de 3.250.829 milhões. As ações dos 
museus da Secretaria no interior do estado, como a itinerância de exposições, cursos e palestras, 
somam um público de 77.184. As ações extramuros em escolas e outros espaços como escolas 
públicas atingiram mais de 186 mil pessoas. Ou seja, os museus beneficiaram com suas ações um 
público geral de mais de 3,7 milhões de visitantes.  
Nos últimos três anos, a redução orçamentária aplicada à gestão de museus foi de 24%. O impacto 
da redução orçamentária só não foi mais intenso devido ao fechamento do Museu da Língua 
Portuguesa para restauro em 2015 (que dispensou boa parte de  seu quadro de  funcionários),  bem  
como a devolução do edifício que sediava o Paço das Artes para a Secretaria da Saúde, que gerou 
um redimensionamento das ações daquela unidade as quais foram reduzidas e temporariamente 
realizadas, desde maio de 2016, no MIS, e na Oficina Oswald de Andrade. Em 2018, a execução 
orçamentária da rubrica 1214 – Gestão de Museus foi 6% acima do aprovado na LOA 2018, devido à 
reprogramação  de  recursos  internos   da  Pasta  para a  realização de  ações  de  qualificação  dos 
museus, tais como a continuidade da reforma das instalações elétricas no Museu Catavento, a 
contratação de projeto de restauro e a realização de ações emergenciais de conservação do edifício 
que abriga o Museu Afro Brasil e o incremento do CFTV do Museu de Arte Sacra. 
Para superar os desafios, a UPPM vem adotando estratégias para intensificar a captação de receitas 
junto às Organizações Sociais gestoras dos museus e articulando ações de comunicação em rede, 
com o objetivo de aumentar a visibilidade dos equipamentos museológicos, por meio de várias ações 
de mídia. Em novembro de 2018, uma importante iniciativa da UPPM, coordenada pelo Sistema 
Estadual de Museus (SISEM-SP) foi premiada com o Selo de Direitos Humanos da Prefeitura de São 
Paulo em três categorias: Imigrantes, LGBTI e Pessoas em situação de rua. Trata-se da Campanha 
Sonhar o Mundo, criada em 2015 para articular os museus com uma programação específica e ações 
nas redes sociais voltadas a temas de Direitos Humanos ao longo da semana que abarca o dia 10 de 
dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos.  
O ano ainda foi marcado por uma intensa concentração de esforços na reconstrução do Museu da 
Língua Portuguesa, destruído por um incêndio em 21 de dezembro de 2015. No ano de 2018 houve a 
realização e conclusão das obras de reconstrução da cobertura do antigo edifício administrativo da 
Estação da Luz, sede do Museu da Língua Portuguesa, bem como a continuidade do 
desenvolvimento do projeto expográfico e seus complementares; assim como o desenvolvimento de 
demais projetos e do plano museológico. Nesta fase também foi realizada a licitação da obra para a 
adaptação interna, bem como a contratação.  
 

Resultados alcançados nos museus 

Público dos Museus – 2018 

Instituição Público Visitante Público Geral 

1 Catavento 632.486 740.423 

2 Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca 499.111 500.181 

3 Museu do Futebol 381.363 409.322 

4 Casa das Rosas 380.810 385.120 

5 Museu da Imagem e do Som 313.412 313.412 

6 Museu da Imigração 180.237 219.482 

7 Museu Afro Brasil 171.449 171.898 

8 Museu da Casa Brasileira 169.986 172.283 

9 Museu Felícia Leirner 124.117 126.050 

10 Museu do Café 111.673 386.728 

11 Memorial da Resistência 86.681 86.833 

12 Museu de Arte Sacra 65.605 65.920 

13 Paço das Artes 48.879 48.891 

14 Museu Casa de Portinari 45.788 112.744 

15 M.H.P. Índia Vanuíre 23.884 24.239 

16 Casa Guilherme de Almeida 10.580 10.723 

17 Casa Mário de Andrade 4.786 4.873 

18 Museu da Língua Portuguesa 0 0 

Total 3.250.847 3.779.122 
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A seguir  estão os principais  destaques  das ações  técnicas e de programação  realizadas em 2018: 
 
Catavento - Organização Social: Catavento Cultural e Educacional 

Acervo 

 Desenvolvimento de Política de Acervo; 

 Readequação de espaços para acondicionamento do Acervo; 

 Estruturação do Centro de Referência do Museu; 

 Reestruturação de equipe técnica para área de Acervo. 

Principais exposições temporárias 

 Desenhando o “Palácio das Indústrias”; 

 “Mudanças Climáticas”; 

 “Museu Catavento - a ciência mais perto de você”: exposição itinerante em carreta adaptada que 
visitou 21 cidades e recebeu 9.764 pessoas. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Férias no Museu, Aniversário da Cidade, Semana de Museus, Virada Cultural, 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Campanha Sonhar o Mundo. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Encontros com Museus de Ciências;  

 Realização de ações de capacitação nas instalações do Museu. 

 
Museu da Imagem e do Som – MIS - Organização Social: Associação Paço das Artes Francisco 
Matarazzo Sobrinho 

Exposições temporárias 

 “Quando o Cinema se Desfaz”, de Sólon Ribeiro; “Tensão”, de Erwin Olaf; “Be Aware”, da 
fotógrafa Olga Gaia todas do programa Nova Fotografia 2018; 

  “Hitchcock – Bastidores do Suspense; 

 “Quadrinhos”. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Cineciência, Estéreo MIS, Notas Contemporâneas, Maratona Infantil, 
Cinematographo, Dança no MIS, Cine MIS, CineClube Phenomena, Férias no Museu, Semana de 
Museus, Primavera dos Museus, Consciência Negra, Campanha Sonhar o mundo. 

 
Programa Pontos MIS 

 Programa em que as cidades participantes recebem programações de filmes pensadas para a 
população local. No ano, 118 municípios foram atendidos pelo programa. As oficinas e palestrantes 
atingiram o total de 7.188 pessoas e as sessões de cinema atingiram um público de 40.129 
espectadores. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos dointerior, 
litoral e da RMSP. 
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Pinacoteca Luz e Estação Pinacoteca - Organização Social: APAC - Associação Pinacoteca Arte e 
Cultura 

Acervo 

 Atualização do Manual de Catalogação do acervo museológico; 

 Elaboração do Guia de fundos e coleções do Acervo Arquivístico da Pinacoteca; 

 Projeto de revisão da catalogação do acervo para elaboração do Catálogo Geral do Acervo da 
Pinacoteca. 

Principais exposições temporárias 

 Hilma af Klint: Mundos Possíveis; 

 Mulheres Radicais: arte latino-americana, 1960-1985; 

 Arte e História nas coleções públicas paulistas, exposição realizada no Palácio dos Bandeirantes 
que reuniu obras da Pinacoteca do Estado, Museu Paulista e do Acervo Artístico-Cultural dos 
Palácios do Governo. 

Principais eventos 

 Eventos periódicos: Aniversário da Cidade, Semana dos Museus, Virada Cultural, Primavera dos 
Museus, Mês da Consciência Negra, Campanha Sonhar o mundo. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus)  

 Realização de palestras e oficinas sobre acondicionamento de acervo; rotinas da área de 
segurança, infraestrutura e expografia, realizadas pelos núcleos técnicos da Pinacoteca para técnicos 
de museus do interior do Estado de São Paulo. 

Museu do Futebol  

Organização Social: IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte  

Acervo 

 Organização e publicização da Memória Institucional visando o aniversário de 10 anos do Museu 
do Futebol; 

 Realização de workshops técnicos sobre direitos autorais e conexos. 

Principais exposições temporárias 

 Exposição Visibilidade para o Futebol Feminino; 

 Exposição temporária “A Primeira Estrela: o Brasil na Copa de 1958”; 

 Exposição “Clássico é Clássico e Vice-versa”. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Aniversário da Cidade, Semana dos Museus, Virada Cultural, Primavera dos 
Museus, Mês da Consciência Negra, Campanha Sonhar o mundo e datas específicas ao tema 
futebol; 

  “I Encontro da Rede de Pesquisa sobre Futebol e Mulheres na América Latina” e o “3º Simpósio 
Internacional de Estudos sobre Futebol.  
Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações com a Rede Memória e Esporte 
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Museu da Língua Portuguesa - Organização Social: IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte  

Acervo 

 Desenvolvimento de projeto para implantação do Centro de Referência do Museu da Língua 
Portuguesa; 

 Organização/decupagem de direitos autorais das antigas salas expositivas do Museu; 

 Criação de manual de normas e procedimentos para gestão de arquivos do Museu. 

Principais eventos 

 Exposição “A língua portuguesa em nós” em Cabo Verde e Angola. Parceria com o Itamaraty e 
Fundação Roberto Marinho, na qual o IDBrasil participou na curadoria, propôs ações educativas, 
realizou a formação dos mediadores locais, além de disponibilizar conteúdo do acervo;  

 Cobertura e divulgação das atividades realizadas pela Fundação Roberto Marinho e parceiros da 
reconstrução com o público no saguão da Estação da Luz, no Dia da Língua Portuguesa. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 A OS participou da formação dos mediadores da exposição “Estação da Língua Portuguesa”, 
realizada pela Arquiprom, em suas etapas nas cidades de Santos e Rio Claro.  

Museu Afro Brasil - Organização Social: Associação Museu Afro Brasil 

Acervo 

 2ª etapa do projeto Origem e procedência de obras do Acervo Museu Afro Brasil; 

 Realização de levantamento de obras correlatas às do Museu Afro Brasil em instituições parceiras: 
Projeto de pesquisa Patrimônio africano e afro-brasileiro: diálogos entre acervos. 
 
Principais exposições temporárias 

 Um Frans, a natureza - Exposição em memória de Krajcberg: Esculturas, relevos e fotografias; Um 
Deoscóredes - 100 anos do Alapini Deoscóredes Maximiliano dos Santos: Arte e Religiosidade; Os 
Africanos – O olhar europeu da fotografia contemporânea; África Contemporânea e África e a volta 
dos espíritos. Cinco exposições simultâneas em homenagem ao fotógrafo Frans Krajcberg (1921-
2017) e ao Mestre Didi (1917-2013); 

 Isso É Coisa de Preto – 130 Anos da Abolição da Escravidão; 

 Olhares Revelados. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Aniversário da Cidade, Semana dos Museus, Virada Cultural, Primavera dos 
Museus, Mês da Consciência Negra, Campanha Sonhar o mundo. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos do 
interior, litoral e da RMSP. 

Museu da Casa Brasileira - Organização Social: A CASA – Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 

Acervo 

 Formalização e regularização (Transferência/ Reincorporação) de Acervo transferido para museus 
do interior paulista; 
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 Desenvolvimento de pesquisa para formulação do projeto para o Centro de Pesquisa e Referência 
do Morar Brasileiro. 

Principais exposições temporárias 

 Vivere alla Ponti – Maneiras de morar e trabalhar de Gio Ponti; 

 Design aerodinâmico – metáfora do futuro; 

 Experimentando Le Corbusier.  

Principais eventos  

 32º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira; 

 Eventos periódicos: Aniversário da Cidade, Virada Cultural e Virada Sustentável, Dia das Crianças 
e Semana de Museus, Primavera dos Museus, Campanha Sonhar o mundo. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Estágios Técnicos oferecidos em áreas internas do MCB 

Casa das Rosas - Organização Social: POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à 
Literatura 

Acervo 

 Rotinas de pesquisa, documentação e conservação do acervo e das exposições. 

Principais exposições temporárias 

 Casa das Rosas: Arquiteturas da Memória. 

Principais eventos  

 CLIPE - Curso Livre de Preparação do Escritor e CLIPE Jovem; 

 Eventos periódicos: Aniversário da Cidade, Semana dos Museus,Virada Cultural, Primavera dos 
Museus, Mês da Consciência Negra, Campanha Sonhar o mundo, Hora H; 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos do 
interior, litoral e da RMSP. 

Paço das Artes - Organização Social: Associação Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho 

Principais exposições temporárias 

 Mostra "Paradoxo(s) da Arte Contemporânea: Diálogos entre os acervos do MAC/USP e do Paço 
das Artes;  

 Mostras da Temporada de Projetos do Paço das Artes; 

 "Estado(s) de Emergência". 

Principais eventos  

 Lançamento da Convocatória da Temporada de Projetos 2019;  
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Memorial da Resistência - Organização Social: Associação Pinacoteca Arte e Cultura 

Acervo 

 Programa de pesquisa “Coleta Regular de Testemunhos”; 

 Programa de pesquisa “Lugares da Memória”; 

 Elaboração de Plano Museológico. 

Principais exposições temporárias 

 Canto Geral - a luta pelos Direitos Humanos; 

 Ser essa terra: São Paulo cidade indígena; 

 Memorial da Resistência de São Paulo: Hiatus. 
 
Principais eventos  
 

 Seminários Sábados Resistentes; 

 Curso Intensivo de Educação em Direitos Humanos - Memória e Cidadania; 

 Eventos periódicos: Aniversário da Cidade, Semana dos Museus, Virada Cultural, Primavera dos 
Museus, Mês da Consciência Negra, Campanha Sonhar o mundo. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos do 
interior, litoral e da RMSP. 

Museu da Imigração - Organização Social: Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e 
da Imigração  

Acervo 
 

 Atualização e publicização da Política de Acervo 

Principais exposições temporárias 

 Da cabeça aos pés; 

 Infância refugiada; 

 Sinta-se em casa. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Aniversário de São Paulo, Semana de Museus, Virada Cultural, Primavera de 
Museus, É dia de Museu - Campanha do Agasalho, Campanha Sonhar o Mundo, Férias no museu, 
Dia do Nordestino, Dia das Crianças, Dia da Consciência Negra, Dia do Imigrante; 

 23ª Festa do Imigrante. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos do 
interior, litoral e da RMSP. 

Museu de Arte Sacra - Organização Social de Cultura: Associação Museu de Arte de São Paulo - 
SAMAS 

Acervo 

 Desenvolvimento de projeto de implantação de procedimentos da norma Spectrum 4.0 

http://memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/default.aspx?c=exposicoes&idexp=420&mn=47&friendly=Exposicao-Memorial-da-Resist%C3%AAncia-de-Sao-Paulo-Hiatus
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Principais exposições temporárias 

 Santo Sudário: Entre a Fé, a Arte e a Ciência; 

 Urubu Ka`apor; 

 Guarda o Círio de Nazaré. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Aniversário da Cidade, Semana dos Museus, Virada Cultural, Primavera dos 
Museus, Mês da Consciência Negra, Campanha Sonhar o mundo. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos do 
interior, litoral e da RMSP. 

Casa Guilherme de Almeida - Organização Social: POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua 
e à Literatura 

Principais exposições temporárias 

 Mulheres na biblioteca; 

 Fagocitarte. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Aniversário da Cidade, Semana dos Museus, Virada Cultural, Primavera dos 
Museus, Mês da Consciência Negra, Bloomsday, Virada Inclusiva, Campanha Sonhar o mundo, 
encontros peripatéticos; 

 Evento anual Transfusão - Encontro de Tradutores da CGA. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos do 
interior, litoral e da RMSP. 

Casa Mário de Andrade - Organização Social: POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à 
Literatura 

Principais exposições temporárias 

 Mário Fotógrafo; 

 Mário de Andrade: uma missão de vida ou morte - 80 anos da missão de pesquisas folclóricas. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Aniversário da Cidade, Semana dos Museus, Virada Cultural, Primavera dos 
Museus, Mês da Consciência Negra, Virada Inclusiva, Campanha Sonhar o mundo. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos do 
interior, litoral e da RMSP; 

 III ENCONTRO DE MUSEUS-CASAS LITERÁRIOS - Rede de Museus-Casas Literários de São 
Paulo – Cidade e Acessibilidade. 
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Museu do Café – Santos - Organização Social: Instituto de Preservação e Difusão da História do 
Café e da Imigração 

Acervo 

 Desenvolvimento da Política de Acervo 

Principais exposições temporárias 

 Exposição Pianistas de Armazém – Trabalho feminino na catação do café. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Semana Nacional de Museus, Virada Cultural Paulista, Aniversário da Cidade, 
Primavera dos Museus, Campanha Sonhar o mundo, É dia de Museu - Campanha do Agasalho, 
Férias no Museu. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos do 
interior, litoral e da RMSP. 

Museu Casa de Portinari - Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de 
Portinari 

Principais exposições temporárias 

 A Poesia de Portinari; 

 Exposição Coletiva de Artes Plásticas. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Férias no Museu, Semana de Museus, Primavera dos Museus, Consciência 
Negra, Campanha Sonhar o mundo, Dia da Criança, Semana de Portinari. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos do 
interior, litoral e da RMSP. 

Museu de Esculturas Felícia Leirner / Auditório Cláudio Santoro - Organização Social: 
Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari 

Principais exposições temporárias 

 Exposição Acessível Cultura Popular e Diversidade Corporal no Folclore. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Semana de Museus, Primavera dos Museus, Dia da Consciência Negra, 
Aniversário da cidade, Férias no Museu, Campanha Sonhar o mundo; 

 Ensaio Aberto no Auditório. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 
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 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos do 
interior, litoral e da RMSP. 

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre - Organização Social: Associação Cultural de Apoio 
ao Museu Casa de Portinari 

Principais exposições temporárias 

 Mostra Mãos que Criam; 

 “Da Terra do Sol Nascente para o Brasil – 110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil”; 

 Exposição Ató Jagí Burum Krenak – Tecendo Saberes do Povo Krenak. 

Principais eventos  

 Eventos periódicos: Semana de museus, Primavera dos Museus, Dia da Consciência Negra, 
Aniversário da Cidade, Férias no Museu, Campanha Sonhar o mundo; 

 46ª Semana do Índio e VII Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus. 

Sisem (Sistema Estadual de Museus) 

 Realização de ações de formação (oficinas e cursos) em museus e espaços expositivos do 
interior, litoral e da RMSP. 

Ressalta-se que todos os museus da Secretaria realizam rotinas de pesquisa, documentação e 
conservação do acervo e das exposições, bem como programas, projetos e ações educativas que 
envolvem visitas mediadas a estudantes de escolas públicas ou privadas e para grupos especiais 
(acessibilidade, idosos, vulnerabilidade social e parcerias institucionais), além de oficinas ou cursos 
de capacitação para professores, educadores e guias de turismo, as quais não foram relatadas dentre 
os destaques por serem ações cotidianas. 
 
Conservação, Manutenção e Segurança das Edificações 

Rotinas e obrigações do Programa de Edificações: abrange as rotinas asseguradas nos contratos de 
gestão, tendo como objetivos a conservação e manutenção das edificações, instalações e 
equipamentos de infraestrutura predial com ações preventivas, corretivas e preditivas; garantir a 
segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários (visitantes, 
pesquisadores, participantes de eventos) e funcionários; criar condições para a acessibilidade física 
às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum, ampliar a sustentabilidade ambiental dos museus. 
As rotinas e obrigações são definidas conforme as especificidades de cada edificação e acervos, 
abrangendo toda a infraestrutura predial e instalações, áreas externas, assim como a execução de 
programação periódica de combate a pragas. A aplicação contínua do plano de manutenção e 
conservação, bem como seu aprimoramento, permite a consolidação de ações preditivas e 
preventivas, diminuindo custos, evitando acidentes e garantindo a excelência das edificações para 
acolhimento do público, funcionários e acervos. Também realizamos operações para legalização das 
edificações junto aos órgãos públicos, para sustentabilidade ambiental e para acessibilidade de 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

Segurança patrimonial - Os museus possuem equipamentos de segurança instalados de acordo 
com as especificidades de seu edifício e acervos. As Organizações Sociais de Cultura possuem, 
utilizam e atualizam, sempre que necessário, o Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e 
o Plano de Salvaguarda e Contingência, além de realizarem treinamentos periódicos com todos os 
funcionários, incluindo a Brigada de Incêndios. 

Segurança contra incêndios - Todos os museus devem obter e renovar o Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB) no prazo concedido pelo Corpo de Bombeiros, atualizando sempre que 
necessário o projeto de bombeiros. Entretanto, mesmo os museus que ainda não possuem projeto 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros e AVCB emitido, possuem implantados equipamentos de 
combate a incêndios em quantidades compatíveis com a edificação e o uso.  
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É ação obrigatória a todas as Organizações Sociais de Cultura realizar a manutenção periódica dos 
equipamentos   de  segurança   e prevenção  de  incêndios  (hidrantes,  extintores   em suas  diversas 
classes, etc.), garantindo boas condições de uso e prazos de validades vigentes, além de manter 
atualizado e dentro do prazo de validade o treinamento da brigada de incêndio. 

 Ao final de 2018, dentre as 18 unidades museológicas existentes, 17 possuem o Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros - AVCB, ou o Certificado de Licença Do Corpo de Bombeiros- CLCB. A única 
unidade que ainda não obteve o AVCB é  o Museu da Língua  Portuguesa, que  sofreu  incêndio em 
21/12/2015 e encontra-se atualmente em reconstrução e restauro, e com o projeto do Corpo de 
Bombeiros já desenvolvido e em análise.  

Securitização: Todos os museus possuem seguros renovados anualmente, dentro do prazo de 
validade, com coberturas contratadas contra incêndio, danos patrimoniais e responsabilidade civil, em 
valores compatíveis com a edificação e uso, conforme especificado no quadro abaixo:  

 

* A cobertura responsabilidade civil refere-se à verba única para Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário 

de Andrade. 

** A cobertura responsabilidade civil refere-se à verba única para Pinacoteca do Estado de São Paulo, Estação Pinacoteca/ 

Memorial da Resistência e edifício localizado na Rua Tiradentes. 

*** O Museu da Língua Portuguesa teve seus seguros válidos até 16/11/2016. Após essa data, diversas seguradoras foram 

consultadas, entretanto todas recusaram realizar o seguro devido a Ala Leste da edificação ter sido destruída no incêndio de 

21/12/2016. Atualmente são contratados seguros, com cobertura 2º risco, com coberturas e vigências conforme as etapas das 
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Casa das Rosas SIM SIM 20.000.000,00 1.000.000,00 * 

Casa Guilherme de Almeida SIM SIM   5.000.000,00 1.000.000,00 * 

Casa Mário de Andrade   1.800.000,00 1.000.000,00 * 

Catavento Cultural e Educacional SIM SIM 43.000.000,00 3.000.000,00 

Estação Pinacoteca e Memorial da 
Resistência 

SIM SIM 37.200.000,00 5.500.000,00 ** 

Museu Afro Brasil SIM SIM  8.000.000,00    500.000,00 

Museu da Imigração SIM SIM 45.000.000,00 1.000.000,00 

Museu da Casa Brasileira SIM SIM 10.000.000,00 1.000.000,00 

Museu da Imagem e do Som SIM SIM   15.000.000,00 1.000.000,00 

Museu da Língua Portuguesa SIM SIM   *** *** 

Museu de Arte Sacra SIM SIM   3.500.000,00    1.000.000,00 

Museu do Café – Santos SIM SIM 30.000.000,00 1.000.000,00 

Museu do Futebol SIM SIM 40.000.000,00 1.000.000,00 

Pinacoteca do Estado de São Paulo  SIM SIM 57.775.000,00 5.500.000,00 ** 

MHP Índia Vanuíre – Tupã SIM SIM   3.000.000,00 

3.000.000,00 ***** 
Museu Casa de Portinari – Brodowski  SIM SIM 2.500.000,00**** 

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio 
Santoro – Campos do Jordão 

SIM SIM 16.622.000,00 
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obras, tendo como cossegurados a gerenciadora das obras, a empresa Velatura, e a contratadora das obras, a Fundação 

Roberto Marinho.  

**** O Museu Casa de Portinari possui Seguro Multirrisco, entretanto a edificação possui pinturas murais que não estão 

cobertas. 

***** A cobertura responsabilidade civil refere-se à verba única para os três equipamentos geridos pela OS ACAM Portinari. 

Coberturas adicionais também estão contratadas, tais como danos elétricos e curto circuito; vendaval, 

granizo, impacto de veículos, vidros, anúncios luminosos, tumultos, greve, lock-out, roubo, furto 

qualificado, danos a veículos de terceiros etc. 

Vale lembrar também que em 13/12/2018 o Secretário da Cultura, assinou Termo de Cessão de parte 
da área do Casarão Nhonhô Magalhães, localizado na Avenida Higienópolis, para o Paço das Artes. 
Apesar de pertencer ao shopping Higienópolis, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa tem o 
direito de utilizar 20% do imóvel, cerca de 350 m², como sede definitiva do Paço das Artes. 

Alvará de Funcionamento Local de Reunião – Todos os Museus promovem a regularização 
cadastral das edificações, com elaboração de todos os projetos e laudos técnicos solicitados pelos 
órgãos públicos para obtenção e manutenção do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião junto 
à prefeitura do município. Obteve-se ao final de 2018, o que segue: 

Edificações que possuem o Alvará de Funcionamento de Local de Reunião: 

 Catavento Cultural e Educacional - São Paulo 

 Museu do Café – Santos 

 Museu do Futebol – São Paulo 

 Museu Índia Vanuíre – Tupã 

 Museu Casa de Portinari – Brodowski 

 Museu de Esculturas Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Campos do Jordão 

Edificações que já protocoloram o pedido de Alvará: 

 Estação Pinacoteca 

 Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 Museu da Casa Brasileira 

 Museu da Imagem e do Som 

 Casa das Rosas 

Para os museus do Estado, a obtenção do alvará é um enorme desafio, dado que as edificações são, 
salvo raras exceções, tombadas nas instâncias de preservação municipais, estadual e federal, o que 
torna difícil conciliar as exigências do Corpo de Bombeiros e demais órgãos legisladores com as 
determinações dos órgãos de preservação do patrimônio. 

Plano de Sustentabilidade Ambiental – As Organizações Sociais de Cultura deram continuidade no 
ano de 2018 ao Plano de Sustentabilidade Ambiental nos museus, contemplando ações para 
minimização de consumo de água e energia elétrica, com a implantação de equipamentos 
ecoeficientes, com uso consciente de materiais técnicos e de consumo, além da implantação de 
coleta seletiva com destino adequado. Vale ressaltar que 13 museus da Secretaria possuem 
paraciclos (estacionamento gratuito de bicicleta), e os demais estudam a viabilidade de implantação.  

Acessibilidade para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida - A UPPM trabalha 
continuamente, em  parceria com  as Organizações Sociais  de Cultura,  para que  todos os espaços 
museológicos recebam com qualidade as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, ressaltando 
que também são recebidos idosos, gestantes, mães com bebês no colo e/ou carrinhos etc. Os 
museus atendem aos requisitos de acessibilidade, com rampas, elevadores e/ ou plataformas 
verticais, pisos táteis, sanitários acessíveis, acessos, vagas de estacionamento, disponibilidade de 
cadeiras de rodas etc.  
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Ação 5736 -  Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) - Não houve dotação este ano 

Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) - O Grupo Técnico de Coordenação do SISEM-SP 
articula a rede de museus paulistas com o objetivo de promover o desenvolvimento e o fortalecimento 
institucional com vistas à preservação do patrimônio museológico. Mapeamento realizado em 2010 
identificou 415 instituições museológicas, localizadas em 190 municípios. A partir das atribuições 
definidas pela legislação estadual, o SISEM-SP atua por meio das seguintes linhas de ação: 
Articulação, Apoio Técnico, Comunicação, Formação e Fomento. Entre as principais iniciativas 
desenvolvidas em 2018, destacam-se no eixo de comunicação 14 exposições itinerantes em 19 
municípios. No eixo de formação, em parceria com as Organizações Sociais de Cultura foram 
realizadas 22 ações, entre cursos, oficinas e palestras, além de seis estágios técnicos e oito 
assistências técnicas. Desde 2016, o SISEM-SP realiza o Cadastro Estadual de Museus (CEM-SP), 
cuja consolidação se evidencia pelo interesse demonstrado pelas instituições em aderir à 
metodologia. Até o presente, há 21 instituições deferidas por atenderem os parâmetros técnicos de 
nível básico, 16 classificadas em processo de estruturação museológica, 80 em fase de 
preenchimento e análise de informações e apenas quatro instituições indeferidas, totalizando 134 
adesões ao CEM-SP. Maior evento da área em território paulista, o 10º Encontro Paulista de Museus 
voltou a acontecer no Memorial da América Latina, nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2018, e teve 
público inscrito de mais de 1.200 pessoas. Na ocasião, foi outorgada ao professor emérito da USP, 
Ulpiano Bezerra de Meneses a recém-criada Medalha de Mérito Museológico “Waldisa Rússio 
Camargo Guarnieri”. Premiada pelo Selo de Direitos Humanos outorgado pela Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos de São Paulo, a Campanha Sonhar o Mundo, que mobiliza os museus paulistas 
na defesa dos Direitos Humanos estendeu-se aos museus de todo o Estado, com nove polos 
regionais de retransmissão do “Curso Direitos Humanos e Solidariedade”, promovido em parceria 
com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Ao todo foram 79 ações e 61 municípios atendidos. Cabe ressaltar que essas ações foram realizadas 
no âmbito do Programa de Apoio ao Sisem que integram os Planos de Trabalho dos Contratos de 
Gestão dos museus do SEC (ação 5736), uma vez que a rubrica do Sisem-SP não tem sido 
contemplada com orçamento específico. 

Ação 2434 - Arte Pública e Patrimônio - Não houve dotação este ano  

Ação 2026 -  Implantação e qualificação de Museus - Não houve dotação este ano 

Gestão de Acervos  

Dando continuidade ao aperfeiçoamento da gestão dos acervos geridos pela UPPM, no ano de 2018, 
centraram-se os trabalhos na revisão das rotinas e obrigações contratuais previstas nos planos de 
trabalho com as Organizações Sociais, no acompanhamento do desenvolvimento (ou atualização) de 
documentos norteadores para a gestão das coleções, tais como as Políticas de Acervo, Diagnóstico e 
Plano de conservação. Deu-se ainda a continuidade das tratativas para a garantia do suporte e da 
manutenção do software de gestão de acervos, o in.patrimonium.net, prerrogativa indispensável para 
realização de ajustes e atualizações operacionais no sistema. Contudo, apesar de todo o esforço da 
UGE, não foi possível a efetivação da contratação haja vista questões técnicas e operacionais de 
outras unidades da Pasta vinculadas também a este trâmite processual. A viabilização desta 
contratação continua sendo meta desta UGE em 2019. 
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Dados dos museus participantes do Projeto de Documentação 

                                                
1
 Quantificação obtida mediante a subtração de 399 itens que são baixas museológicas, resultado do projeto de revisão de catalogação realizado nos últimos anos. Este 

fato justifica a alteração numérica apresentada. 

 

Levantamen

tos 

Patrimoniais 

1982 e 1994 

Inventário 

Acervo 

Museológi

co 

2010 

Inventário 

Acervo 

Museológi

co 

2011 

Inventário 

Acervo 

Museológi

co 

2012 

Inventário 

Acervo 

Museológic

o 

2013 

Inventário 

Acervo 

Museológic

o 

2014 

Inventário 

Acervo 

Museológic

o 

2015 

Inventário 

Acervo 

Museológic

o 

2016 

Inventário  

Acervo 

Museológic

o 

2017 

Inventário  

Acervo 

Museológic

o 

2018 

Casa 

Guilherme de 

Almeida 

12.685 itens, 

entre objetos e 

publicações 

 

1.674 itens 

 

1.833 itens 1.861 itens 8.762 itens 

1.861 itens (de 

um total geral 

de 8.767 itens) 

1.861 itens (de 

um total geral 

de 8.757 itens) 

1.861 itens (de 

um total geral 

de 8.757 itens) 

1.861 itens (de 

um total geral 

de 8.757 itens) 

1.861 itens (de 

um total geral 

de 8.757 itens) 

Museu da 

Imigração 

Não possuía 

levantamento 

patrimonial, 

pois a 

instituição foi 

inaugurada em 

1998 

 

6.232 itens 

 

5.311 itens 12.232 itens 12.232 itens 12.232 itens 

 

12.232 itens 

(em 

processamento

) 

12.232 itens 

(em 

processamento

) 

12.232 itens 

(em 

processamento

) 

12.232 itens 

(em 

processamento

) 

Museu da 

Casa 

Brasileira 

939 objetos 404 itens 414 itens 407 itens 407 itens 410 itens 410 itens 467 itens 506 itens 602 itens 

Museu de 

Arte Sacra 
400 2.046 itens 2.566 itens 13.177 itens 2.441 itens 

2.335 itens (de 

um total de 

14.212 itens, 

que envolvem 

as coleções 

que não 

pertencem ao 

Estado, como a 

da Cúria e da 

Ordem das 

Concepcionista

s, etc.). 

2.382 itens (de 

um total de 

14.160 itens, 

que envolvem 

as coleções 

que não 

pertencem ao 

Estado, como a 

da Cúria e da 

Ordem das 

Concepcionista

s, etc.). 

2.872 itens (de 

um total de 

14.816 itens, 

que envolvem 

as coleções 

que não 

pertencem ao 

Estado, como a 

da Cúria e da 

Ordem das 

Concepcionista

s, etc.). 

3.033 itens (de 

um total de 

14.832 itens, 

que envolvem 

as coleções 

que não 

pertencem ao 

Estado, como a 

da Cúria e da 

Ordem das 

Concepcionista

s, etc.). 

3.062 itens (de 

um total de 

15.418 itens, 

que envolvem 

as coleções 

que não 

pertencem ao 

Estado, como a 

da Cúria e da 

Ordem das 

Concepcionista

s, etc.). 

Pinacoteca 

do Estado 

Não possuía 

levantamento 

patrimonial, 

tendo em vista 

que seu acervo 

possui um 

histórico com 

diversos 

processos de 

aquisição e 

incorporação 

de patrimônio. 

8.175 itens 9.476 itens 9.725 itens 9.861 itens 9.686 itens 

10.138 itens 

em 

processamento 

10.263 itens em 

processamento 
10.047 itens 10.262 itens

1
 

Museu 

Histórico e 

Pedagógico 

Índia Vanuíre 

21.161 itens, 

entre objetos e 

publicações. 

19.208 itens 19.616 itens 19.659 itens 19.540 itens 19.785 itens 19.785 itens 20.457 itens 20.457 itens 20.580 itens 

Museu 

Histórico, 

Folclórico e 

Pedagógico 

Monteiro 

Lobato 

1.121 objetos 

cenográficos 
12 itens 12 itens 12 itens 12 itens 12 itens 12 itens 12 itens 12 itens 12 itens 

Museu 

Felícia 

Leirner 

65 esculturas 84 itens 84 itens 84 itens 84 itens 85 itens 85 itens 85 itens 85 itens 85 itens 
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Museu do 

Café 

Não possuía 

levantamento 

patrimonial, 

devido a sua 

estadualização 

em 2008. 

2.098 itens 2.202 itens 2.142 itens 2.187 itens 2.050 itens 2.050 itens 2.194 itens 2.194 itens 2.050 itens 

Casa de 

Cultura Paulo 

Setúbal 

1.002 itens, 

entre objetos e 

publicações. 

4.144 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

4.131 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

4.131 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

4.131 itens (em 

municipalizaçã

o) 

4.131 itens (em 

municipalização

) 

4.131 itens (em 

municipalizaçã

o) 

4.131 itens (em 

municipalização

) 

4.131 itens (em 

municipalizaçã

o) 

4.131 itens (em 

municipalizaçã

o) 

Museu 

Histórico e 

Pedagógico 

Rodrigues 

Alves 

295 itens, entre 

objetos e 

publicações. 

 

1.139 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

 

1.139 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

1.139 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

1.139 itens (em 

municipalizaçã

o) 

1.139 itens (em 

municipalização

) 

1.139 itens (em 

municipalizaçã

o) 

1.139 itens (em 

municipalização

) 

1.139 itens (em 

municipalizaçã

o) 

1.139 itens (em 

municipalizaçã

o) 

Museu Casa 

de Portinari 

444 itens, entre 

objetos e 

publicações. 

584 itens 584 itens 589 itens 587 itens 587 itens 587 itens 
656 itens em 

processamento 

656 itens em 

processamento 

656 itens em 

processamento 

Museu 

Histórico e 

Pedagógico 

Prudente de 

Moraes 

2.275 itens, 

entre objetos e 

publicações. 

 

4.513 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

 

4.513 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

4.518 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

11.276 itens 

(em 

municipalizaçã

o) 

11.276 itens 

(em 

municipalização

) 

11.276 itens 

(em 

municipalizaçã

o) 

11.276 itens 

(em 

municipalização

) 

11.276 itens 

(em 

municipalizaçã

o) 

11.276 itens 

(em 

municipalizaçã

o) 

Museu 

Histórico e 

Pedag. 

Amador 

Bueno da 

Veiga 

4.000 itens, 

entre objetos e 

publicações. 

 

22.230 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

 

21.714 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

 

21.147 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

 

 

21.147 itens 

(em 

municipalizaçã

o) 

 

21.147 itens 

(em 

municipalização

) 

21.147 itens 

(em 

municipalizaçã

o) 

21.147 itens 

(em 

municipalização

) 

21.147 itens 

(em 

municipalizaçã

o) 

21.147 itens 

(em 

municipalizaçã

o) 

Museu 

Histórico e 

Pedagógico 

Bernardino 

de Campos 

4.235 itens, 

entre objetos e 

publicações. 

7.545 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

7.545 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

7.545 itens 

(em 

municipaliza

ção) 

7.545 itens (em 

municipalizaçã

o) 

7.545 itens (em 

municipalização

) 

7.545 itens (em 

municipalizaçã

o) 

7.545 itens (em 

municipalização

) 

 

 

 

7.545 itens (em 

municipalizaçã

o) 

7.545 itens (em 

municipalizaçã

o) 

Total Geral 
80.188 

itens 

80.556 

itens 

97.799 

itens 

101.351 

itens 
94.281 itens 94.780 itens 96.337 itens 96.321 itens 96.640 itens 
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Dados de utilização do BDA-SEC pelos museus que não participaram do Projeto de 

Documentação 

 

 Dados de utilização dos museus que não participaram do Projeto de Documentação e não 

fazem parte do BDA-SEC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 A partir de 2016, quando foi criado o acervo arquivístico documental do museu, antes tratado como acervo museológico, foi necessária uma revisão do n° de itens de 

ambos os acervos. A consequência imediata desta nova divisão foi a redução do número total de itens do acervo museológico. Além disso, ao longo do processo de 

rotina e atualização do banco de dados, verificou-se a catalogação de 02 obras em duplicata. Este é o motivo pelo qual os números apresentados neste ano estão 

menores, comparados ao ano anterior.  
3
 Desde o 3º tri/2012, a UPPM e a OS acertaram que, devido ao volume da coleção, ao fato de que ela está integralmente registrada no banco de dados do próprio 

museu e que a sua inserção integral no sistema da SEC levaria um tempo e esforço manual enormes da equipe do museu, não seria mais necessário incluir as 

informações do acervo do MIS no Banco de Dados da Secretaria. Todavia, tão logo o banco da SEC seja capaz de realizar rotinas de migração de dados, ele poderá tê-

los atualizados a partir do banco de dados do Museu da Imagem e do Som, automatizando ao máximo a ação.  
4
 A diferença na quantificação do acervo museológico deve-se às 15.586 fotografias que se encontravam em depósito no MIS e atualmente foram para  a Cinemateca 

Brasileira e são de propriedade do extinto Ministério da Cultura. Até então, essas fotografias estavam registradas com o status de "In loco" e, por isso, haviam sido 
contabilizadas nos anos anteriores. 
5
 Após a efetivação da doação dos objetos presentes no comodato com a OS Catavento Cultural e a Fundação Museu de Tecnologia da USP, em comodato com a OS 

Catavento Cultural. 

MUSEU 

Total Estimado 

de Acervo 

Museológico 

Existente 

Itens cadastrados no Banco de Dados de Acervo 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Museu Afro 

Brasil 

Em torno de 5.000 

itens 
533 itens 

1.320 itens (de 

um total de 

3.045 itens) 

2.140 itens (de 

um total de 

3.045 itens) 

2.918 itens (de 

um total de 

3.071 itens) 

3.090 3.059 itens 3.057 itens
2
 3.057 itens 

Museu da 

Imagem e 

do Som 

Em torno de 200.000 

itens 
1.000 itens 

2.207 itens (de 

um total de 

255.560 itens) 

2.207 itens (de 

um total de 

261.754 itens) 

2.208 itens (de 

um total de 

268.652 itens) 

2.208 itens 

(de um total 

de 270.985 

itens) 

2.208 itens 

(de um total 

de 273.728 

itens) 

2.208 (de um 

total de 

272.097itens

)
3
 

2.208 (de um 

total de 

257.433 

itens)
4
 

Catavento – 

Coleção 

Fundação 

Museu de 

Tecnologia 

Sem número 

estimado 
187 itens 187 itens 187 itens 196 itens 197 itens 179 itens 179 itens

5
 208 itens 

Casa das 

Rosas 
3 

41 itens 

(Coleção 

Haroldo de 

Campos) 

122 itens 

(Coleção 

Haroldo de 

Campos) 

122 itens 

(Coleção 

Haroldo de 

Campos) 

121 itens 

(Coleção 

Haroldo de 

Campos) 

121 itens 

(Coleção 

Haroldo de 

Campos) 

 

121 itens 

(Coleção 

Haroldo de 

Campos) 

 

121 itens 

(Coleção 

Haroldo de 

Campos) 

 

121 itens 

(Coleção 

Haroldo de 

Campos) 

Total Geral 
1.761 

itens 
3.836 itens 4.656 itens 5.443 itens 

5.616 

itens 

5.567 

itens 

5.565 

itens 

5.594 

itens 

MUSEU 

Total Estimado de 

Acervo Museológico 

Existente 

Itens cadastrados no Banco de Dados de Acervo 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Museu do 

Futebol 
Em torno de 11.690 - - - - - - - 

11.690
1
 itens (em 

processamento) 

Total Geral - - - - - - - 11.690 itens 
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Dados sobre novas aquisições e empréstimos durante o ano de 2018 
 

Museu 
Doações                    

Compras (Recursos 

do Contrato de 

Gestão) 

Compras (Recursos 

da Sec) 
Empréstimos  

Em Quantidade de Itens 

Museu da Imigração 
78 itens de acervo 

bibliográfico geral 

04 itens de acervo 

bibliográfico geral 
0 04 itens de acervo museológico 

Museu do Café 0 
15 itens de acervo 

bibliográfico geral 
0 0 

Museu da Casa Brasileira 
21 itens de acervo 

museológico 

01 item de acervo 

bibliográfico geral 
0 09 itens de acervo museológico 

Pinacoteca do Estado 

237 itens de acervo 

museológico e 12 m/l de 

acervo arquivístico 

03 itens de acervo 

bibliográfico geral 
0 

110 itens do acervo museológico (19 itens 

pertencentes às coleções em comodato 

com a Pinacoteca, 01 item na Casa 

Guilherme de Almeida desde 2004; 04 

itens na Procuradoria da Justiça desde 

1962; 06 itens na Secretaria de Estado da 

Justiça desde 1969). 

Casa Guilherme de Almeida 0 0 0 

03 itens: 02 itens de acervo museológico e 

01 item de acervo bibliográfico de obras 

raras. 

Casa das Rosas 0 0 0 0 

Museu de Arte Sacra 

586 itens de acervo 

museológico (557 itens da 

Cúria e 29 itens do MAS); 

40 itens de acervo 

bibliográfico geral 

0 0 16 itens de acervo museológico 

Museu Felícia Leirner 0 0 
 

0 
0 

Museu Casa de Portinari 0 0 
 

0 
0 

Museu Índia Vanuíre 0 0 
 

0 
0 

Museu Afro Brasil 0 0 
 

0 
66 itens de acervo museológico 

Museu da Imagem e do Som 
50 itens de acervo 

museológico 

08 itens de acervo 

bibliográfico geral 
0 

66.087 itens de acervo museológico: 1.157 

fotografias da coleção Júlio Amaral em 

comodato no Centro de Memória do Circo 

desde junho de 2013; 64.930 fotografias 

da coleção Chico Albuquerque em 

comodato no Instituto Moreira Salles (Rio 

de Janeiro) desde 2006. 

Museu do Futebol 
390 itens de acervo 

bibliográfico geral 

77 itens de acervo 

bibliográfico geral 
0 0 

Catavento 0 0 0 0 

Paço das Artes 0 0 0 0 

Total geral 

894 itens de acervo 

museológico; 

508 itens de acervo 

bibliográfico geral 

108 itens de acervo 

bibliográfico geral 
0 

66.178 itens de acervo 

museológico e 01 item de acervo 

bibliográfico de obras raras 

 

Programa 1215 -  Preservação do Patrimônio Cultural  

Por meio da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH) e do Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), a 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa promove ações de preservação do patrimônio cultural 
paulista. 
 

Ação 5737 - Identificação e valorização do patrimônio cultural paulista 

Identificação do patrimônio cultural e tombamentos realizados pelo Condephaat 
Tombar é o ato de proteger administrativamente um bem material que tem valor histórico e cultural 
para a população. Todas as intervenções em bem tombados devem ser precedidas de autorização do 
Condephaat para garantir a preservação das suas características. 
 
33 (trinta e três) dossiês preliminares e processos de estudo de tombamento instruídos pelo Grupo de 
Estudos de Inventários e Reconhecimento do Patrimônio Cultural e Natural da UPPH. 
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Ação 5738 - Proteção do Patrimônio Cultural Paulista 
 

O Condephaat encerrou 2018 com 499 tombamentos, representando mais de 3.000 imóveis. As 
atividades de assessoria ao licenciamento pelo Condephaat envolvem análises de intervenções em 
bens tombados e áreas envoltórias, bem como em bens em estudo de tombamento; fiscalização em 
bens tombados e orientações técnicas gerais. 
1312 (um mil trezentos e doze) projetos de intervenção analisados pelo Condephaat. 
 

Ações de difusão e gestão 
 

Base georreferenciada IDE-SP: bens protegidos pelo Condephaat 
 O patrimônio cultural protegido pelo  Condephaat está disponível para consulta na Internet 
(http://www.idesp.sp.gov.br/Visualizador), com acesso fácil e reunido em base única de dados.  
Produto de iniciativa da UPPH – Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, a Emplasa foi 
contratada para digitalizar e georreferenciar bens tombados, suas áreas envoltórias e bens em estudo 
de tombamento. O desenvolvimento da plataforma teve participação incisiva e direta da UPPH, com 
fornecimento dos mapeamentos existentes, Resoluções e acompanhamento técnico. 
A plataforma objetiva o acesso da sociedade às informações importantes sobre o patrimônio cultural 
paulista (bens tombados, áreas envoltórias e bens em estudo de tombamento), assim como de áreas 
isentas pelo Condephaat. Também otimiza procedimentos internos da UPPH. 
Os resultados do projeto beneficiam a sociedade como um todo, especialmente: 

 órgãos públicos/privados e/ou cidadãos que são proprietários de bens tombados, de bens em 
estudo de tombamento ou de imóveis localizados em áreas envoltórias de bens tombados e que 
intencionam intervir fisicamente nesses imóveis, seja manutenção, demolição, construção, reforma ou 
restauro; 

 estudantes e pesquisadores de diversas áreas, como arquitetura, história, arqueologia e geografia. 
 
ETGC - Escritório Técnico de Gestão Compartilhada 
Com reuniões mensais, busca consensuar entendimentos técnicos acerca de questões e propostas 
de intervenções em bens protegidos pelas três esferas de preservação no município de São Paulo 
(DPH/CONPRESP, UPPH/CONDEPHAAT e IPHAN-SP). 
  
Convênio com o CAU 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo para realização de ações de difusão e valorização do 
patrimônio cultural. 
 
Participação da sociedade nas discussões do Condephaat 
Qualquer cidadão pode fazer uma solicitação de pedido de tombamento e registro imaterial. 
Destacam-se, ao longo de 2018, o acesso público regimental às reuniões do Condephaat; em várias 
situações, tivemos presença marcante da sociedade nas discussões, inclusive com oitivas para 
apresentação de projetos e também contestações, bem como realização de audiências públicas.  
 
Oficinas de Patrimônio 
Ações de educação patrimonial com realização de oficinas sobre o tema preservação do patrimônio 
cultural, tendo por público alvo gestores municipais e população em geral. O projeto foi iniciado em 
2017 e estendeu atendimento a cerca de 30 municípios. 
 
Jornada do Patrimônio 
Projeto em parceria com as Prefeituras Municipais, que objetiva a visitação de bens culturais e ações 
relacionadas ao tema (seminários/palestras, feiras/exposições, apresentações artísticas, ações de 
educação patrimonial na rede de ensino nos níveis fundamental, médio e superior). O projeto teve 
início com um piloto em 2017, com a participação de 15 municípios. Em 2018, houve a participação 
de 41 municípios, envolvendo a visitação em 300 bens e realização de 15 oficinas de patrimônio em 
Amparo, Bananal, Campinas, Cananeia, Espírito Santo do Pinhal, Guaratinguetá, Iguape, Iporanga, 
Itu, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Santana de Parnaíba, Santos, São Luiz do Paraitinga e São Sebastião. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idesp.sp.gov.br/Visualizador
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A UPPH em números  

Processos Abertos - 2500, deliberados: 1378. Tombamento - Estudos de tombamento: 30 
abertos / 02 arquivados. Registro Imaterial - Abertura de processos: 02 (Capoeira e Desfile 
de Escolas de Samba). Registro: 01 (Virado à Paulista). Poder Judiciário / Ministério 
Público / afins - 166 atendimentos. 
 

Programa 1218 -  Fomento Cultural e Economia Criativa  

 

Ação 5450 - Prêmio Estímulo à Produção Cultural  
Visa estimular a produção de filmes em curta-metragem, gênero que funciona como porta de entrada 
para o cinema e para a linguagem do audiovisual. A seleção pública dos projetos é realizada por meio 
de edital. Em 2018, foram selecionados sete prêmios de R$ 87.000,00, processo que está em 
andamento. O investido no programa foi de R$ 609.000,00 em recursos próprios, que contemplam as 
primeiras parcelas dos prêmios de 2018 e as segundas parcelas dos dez prêmios do ano 2017. Ao 
todo, foram registradas 271 inscrições em 2018. Ação realizada diretamente pela Secretaria. 
 
 

Ação 1986 -  ProAC – Programa de Ação Cultural  
O apoio a projetos e espaços culturais independentes – incluindo a criação, circulação/ difusão, 
publicações e mapeamento da produção cultural – é um dos pilares da atuação da Secretaria. O 
Programa de Ação Cultural (ProAC) utiliza tanto recursos orçamentários quanto não orçamentários 
para atingir este fim.  
 

 

ProAC Editais (recursos orçamentários) - Em recursos orçamentários, foram investidos 
aproximadamente R$ 29,6 milhões em prêmios para projetos selecionados por meio de 47 diferentes 
concursos e contempladas as primeiras parcelas dos prêmios de 2018 e as segundas parcelas dos 
prêmios de 2017, além de cerca de R$ 1,5 milhão no pagamento das comissões de avaliação. Com 
um total de 5317 inscrições de diversas cidades do Estado, o ProAC Editais contemplou 475 projetos 
das mais variadas linguagens e propostas, entre eles, 287 projetos de 103 municípios paulistas, fora 
a Capital. 

 

Lista de Editais Lançados em 2018 

Editais PROAC 2018 
Número 

Inscritos 2018 
Número 

Prêmios 2018 

 Valor 
Prêmio  

2018  

 Valor 
Total  
2018  

01/2018 

Produção De Espetáculo Inédito E Temporada De Teatro - Mód. 1 (Pj) 196 14 
                       

85.000,00  
            

2.150.000,00  
Produção De Espetáculo Inédito E Temporada De Teatro - Mód. 2 (Pj) 93 6 

                     
160.000,00  

02/2018 Circulação De Espetáculo De Teatro (Pj) 210 14 
                     

105.000,00  
            

1.470.000,00  

03/2018 Primeira Obra De Produção De Espetáculo E Temporada De Teatro (Pf) 148 11 
                       

35.000,00  
               

385.000,00  

04/2018 Produção De Espetáculo Inédito E Temporada De Dança (Pj) 88 8 
                     

105.000,00  
               

840.000,00  

05/2018 Circulação De Espetáculo De Dança (Pj) 98 8 
                     

105.000,00  
   840.000,00  

06/2018 
Primeira Obra De Produção De Espetáculo Inédito E Temporada De 
Dança (Pf) 

58 8 
                       

35.000,00  
               

280.000,00  

07/2018 
Produção De Espetáculo Inédito E Temporada De Artes Cênicas Para O 
Público Infantil E/Ou Juvenil (Pj) 

154 12 
                       

85.000,00  
            

1.020.000,00  

08/2018 
Circulação De Espetáculos De Artes Cênicas Para O Público Infantil E/Ou 
Juvenil (Pj) 

198 12 
                       

85.000,00  
            

1.020.000,00  

09/2018 Circulação De Espetáculos De Artes Cênicas Para Rua (Pj) 123 10 
                     

105.000,00  
            

1.050.000,00  

10/2018 
Produção, Aprimoramento De Espetáculo E/Ou Manutenção De Circo De 
Lona (Pj) 

8 6 
                       

60.000,00  
               

360.000,00  

11/2019 
Montagem De Espetáculo E Temporada E/Ou Circulação De Grupo De 
Circo (Pj) 

69 10 
                       

60.000,00  
               

600.000,00  

12/2018 Produção E Apresentação De Número Circense (Pf) 85 16 
                       

15.000,00  
               

240.000,00  
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Editais 
PROAC 

2018 
Número Inscritos 2018 

Número 
Prêmios 2018 

 Valor 
Prêmio  

2018  

 Valor Total  
2018  

Editais 
PROAC 2018 

13/2018 Festivais De Artes I  (Pf) 199 8 55.000,00 440.000,00 

14/2018 Festivais De Novos Talentos Musica(Pf) 51 5 150.000,00 750.000,00 

15/2018 

Festivais De Artes Ii - Mód 1  (Pj) 117 12 95.000,00 

2.220.000,00 

Festivais De Artes Ii - Mód 2  (Pj) 62 6 180.000,00 

16/2018 Artes Visuais - Obras E Exposições (Pf) 176 10 50.000,00 500.000,00 

17/2018 Difusão De Acervos Museológicos (Pf) 44 8 30.000,00 240.000,00 

18/2018 Preservação De Acervos Museológicos (Pf) 68 8 75.000,00 600.000,00 

19/2018 Arquivo - Difusão De Arquivos Históricos (Pf) 32 2 50.000,00 100.000,00 

20/2018 Edital De Arquivo - Preservação De Arquivos Históricos (Pf) 27 2 50.000,00 100.000,00 

21/2018 
Gravação De Álbum Inédito E Apresentação De Espetáculos De Música 

Popular (Pf) 
320 17 80.000,00 1.360.000,00 

22/2018 
Gravação De Albúm Inédito E Apresentação De Espetáculos De Música 

Popular Instrumental (Pf) 
118 10 80.000,00 800.000,00 

23/2018 Bandas Marciais E Fanfarras (Pf) 23 10 40.000,00 400.000,00 

24/2018 Edital De Musica Alternativa: Música Eletrônica, Rock, Dance (Pf) 93 12 25.000,00 300.000,00 

25/2018 
Gravação De Albúm Inédito E Apresentação De Espetáculos De Música Erudita 

(Pf) 
48 4 80.000,00 320.000,00 

26/2018 Promoção Da Cultura Popular E Tradicional (Pf) 118 12 40.000,00 480.000,00 

27/2018 Proteção E Promoção Da Culturas Indígenas (Pf) 31 12 20.000,00 240.000,00 

28/2018 Proteção E Promoção Das Culturas Negras (Pf) 167 12 40.000,00 480.000,00 

29/2018 Promoção Das Manifestações Culturais Com Temática Lgbt (Pf) 169 12 40.000,00 480.000,00 

30/2018 Saraus Culturais (Pf) 63 10 40.000,00 400.000,00 

31/2018 Hip Hop (Pf) 157 14 40.000,00 560.000,00 

32/2018 
Economia Criativa - Estudos Sobre Economia Criativa E Economia Da Cultura, 

Moda, Gatronomia, Artesanato,  Cultura Digital (Pf) 
127 12 30.000,00 360.000,00 

33/2018 Incentivo Para Criação  E Publicação - Prosa (Pf) 158 7 25.000,00 175.000,00 

34/2018 Incentivo Para Criação E Publicação - Poesia (Pf) 116 7 25.000,00 175.000,00 

35/2018 Incentivo Para Criação E Publicação - Infantil E/Ou Juvenil (Ilustrador) (Pf) 145 6 25.000,00 150.000,00 

36/2018 Incentivo Para Criação E Publicação- Texto De Dramaturgia (Pf) 121 10 25.000,00 250.000,00 

37/2018 Criação E Publicação De História Em Quadrinhos (Pf) 186 15 40.000,00 600.000,00 

38/2018 Estímulo À Leitura Em Bibliotecas Municipais (Pj) 77 10 20.000,00 200.000,00 

39/2018 Aprimoramento Artístico (Pf) 142 10 20.000,00 200.000,00 

40/2018 Ação De Internacionalização Das Produções Artisticas (Pf) 132 15 38.000,00 570.000,00 

41/2018 Território Das Artes  (Pj) 130 16 100.000,00 1.600.000,00 

42/2018 Artistas Residentes Em Pequenos  Municípios 45 16 20.000,00 320.000,00 

43/2018 Artes Integradas – Pf 23 10 40.000,00 400.000,00 

44/2018 Publicações Culturais - Pj/Pf 156 4 40.000,00 160.000,00 

45/2018 Desenvolvimento De Audiovisual (Ações De Fomento) (Pj) 87 8 55.000,00 440.000,00 

46/2018 Produção de Longa Metragem - complementação (PJ) 23 4 500.000,00 2.000.000,00 

47/2018 Finalização de Longa Metragem (PJ) 38 4 250.000,00 1.000.000,00 

 5317 475  29.625.000,00 
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Proac Municípios 

Modalidade Criada para repasse de recursos aos municípios que atendam as prerrogativas da Lei 
Estadual de fomento nº 12.268/2006, por meio de convênio. Foram 21 Municípios contemplados no 
valor total de R$ 4.300.000,00. 
 
Municípios contemplados:  

Quantidade Município Valor 

1 Prefeitura Municipal De Pedrinhas Paulista R$ 100.000,00 

2 Prefeitura Do Município De Ibirarema R$ 100.000,00 

3 Prefeitura Municipal De Pardinho R$ 100.000,00 

4 Prefeitura Municipal De Bariri R$ 150.000,00 

5 Prefeitura Municipal De Serrana R$ 150.000,00 

6 Município De Garça R$ 150.000,00 

7 Prefeitura Municipal Da Estância De Socorro R$ 150.000,00 

8 Prefeitura Do Município De Votuporanga R$ 200.000,00 

9 Prefeitura Municipal De Assis R$ 200.000,00 

10 Prefeitura Municipal De Mairiporã R$ 200.000,00 

11 Prefeitura Municipal De Caieiras R$ 200.000,00 

12 Prefeitura Municipal De Pindamonhangaba R$ 200.000,00 

13 Município De Franco Da Rocha R$ 200.000,00 

14 Prefeitura Municipal De São Vicente R$ 250.000,00 

15 Prefeitura Municipal De Jacareí R$ 250.000,00 

16 Prefeitura Municipal De Piracicaba R$ 250.000,00 

17 Prefeitura Municipal De Araçatuba R$ 250.000,00 

18 Prefeitura Municipal De Campinas R$ 300.000,00 

19 Município De Jundiaí R$ 300.000,00 

20 Prefeitura Municipal De São José Do Rio Preto R$ 300.000,00 

21 Prefeitura Municipal De Mauá R$ 300.000,00 

Total do Investimento R$ 4.300.000,00 

 

 

Programa Fomento ao Cinema Paulista – Realizado em parceria com a Sabesp, utiliza recursos de 
incentivos fiscais, de empresas públicas do Estado de São Paulo, através das Leis do Audiovisual e 
Rouanet. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa é responsável pela coordenação do processo 
seletivo. As inscrições de 2018 encerraram-se no dia 03 de dezembro. Foram 141 inscritos, divididos  

em dois módulos: seis prêmios com valor de R$ 750.000,00 e quatro prêmios com valor de R$ 
375.000,00 para produção de projetos cinematográficos de longa-metragem. 

 

Ação 2304 -  Pontos de Cultura  

O Programa Fomento Rede Cultura Viva - Pontos de Cultura teve o edital lançado em 18 de outubro 
de 2018 e homologado somente em 28 de dezembro de 2018. Solicitou-se a inclusão dos valores 
destinados para as premiações, kits culturais e Teia Estadual em restos a pagar, porém não foi 
possível devido a restrições do Decreto nº 63.777/2018.  

Com a ação executada, foram pagos os agentes mobilizadores que foram contratados para o 
mapeamento dos Pontos de Cultura e divulgação do edital e parcialmente o contrato com a Fundação 
Getúlio Vargas (liquida-se mediante a entrega de produtos). 

Destaca-se que o contrato com a FGV estende-se até março deste ano e os agentes mobilizadores 
encerraram suas ações em 31/01/2019. 
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Desta forma, iremos solicitar a inclusão do que não foi executado no orçamento deste ano mediante 
SIR. 

 

Programas Realizados pelas Fundações  

Programa 1221 - Integração das Culturas Latino Americanas 
 
Este programa tem como objetivo divulgar e intercambiar a cultura dos países latino-americanos e 
promover sua integração às atividades intelectuais do Estado de São Paulo, especialmente estreitar 
as relações culturais, políticas, econômicas e sociais entre os povos latino-americanos, constituindo-
se em um instrumento concreto de colaboração técnica, econômica, social e cultural; coordenando 
iniciativas internacionais de alcance continental que representem interesses dos povos latino-
americanos. 
 

Ação 4043 – Promoção de Atividades Culturais  
 
Ao longo do exercício de 2018 foram desenvolvidas diversas atividades culturais relativas à América 
Latina. A saber: 
 
Exposição Rá-Tim-Bum, o Castelo; Exposição fotográfica Refugiados da Casa de Passagem 
Terranova; Exposição América Florida; Ensaio do Bloco Chá Rouge; Evento Diagma no Brasil; 
Cerimônia de Lavagem da Mão; Pedalada Comemorativa do Aniversário de São Paulo; Exposição 
Paisagens Urbanas São Paulo; Feira Gastronômica Latino-Americana - Festival do Pastel e da 
Cerveja; Campeonato e Revoada Educativa Pipas com Segurança; Ponto de Troca Lollapalooza 
Cashless 2018; Gala do Festival da Primavera Chinês; Corrida Live Music Night Run; 22º Ciclo Anual 
de Aperfeiçoamento do Pessoal da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de SP; Ciclovia 
Musical; Concerto da Orquestra Jazz Sinfônica - Tributo a Tom Jobim; Solenidade cívico-militar com 
entrega da Medalha Comemorativa do Centenário do Corpo de Bombeiros; Festival Gastronômico - 
Ceviche, Tacos e Cervejas; Show do Jorge Aragão nos 29 anos do Memorial; Concerto da Orquestra 
Jazz Sinfônica - Concerto Só Samba; Jazz na Rua; Exposição comemorativa aos 110 anos da 
imigração japonesa no Brasil; Filmagem da Campanha KitKat; Exposição Latinas; Concerto da 
Orquestra Jazz Sinfônica - Agora é Rock; Prêmio Cabelos & Cia.; Colação de Grau do Colégio FIAP e  
 
da Faculdade FIAP; Festival Gastronômico - Festival de Yakissoba, Tempurá e Cerveja Artesanal; 11º 
Festival Nikkey Matsuri – América Latina; Concerto da Orquestra Jazz Sinfônica; Palestra e 
Treinamento Fundação Internacional Rene Mey; Convenção Jac Motors; Colação de Grau dos 
Cursos de Graduação do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo; Música na Biblioteca - 
Recital entre Canções; Corrida Track & Field Night Run Series – Pompeia; Música na Biblioteca - 
Recital Recordas; IV Ecobantu – Encontro Internacional das Tradições Bantu – Tradições bantu no 
Brasil e Angola: Cultura, Costumes e Hábitos de um Povo Transatlântico; Festival Gastronômico 
Latino-Americano - Festival da Coxinha e Waffle; Exposição Memorial Tupinambá; Música na 
Biblioteca - Quarteto A4; Samba Nova no Teatro - Demônios da Garoa e convidados; TEDxSão Paulo 
(maio/18); Soy Latino, festival cultural gastronômico; Palestra Mãe Polvo: É possível dar conta de 
tudo?; Evento em Comemoração ao Dia da Abolição da Escravatura; Música na Biblioteca - Chico 
Macedo Quarteto; Dia do Nariz Vermelho; Campeonato Noturno de Pipas e Revoada Educativa de 
Pipas com Segurança; Concerto da Orquestra Jazz Sinfônica; Day 1; Música na Biblioteca - Regina 
Benedetti & Grupo; Banda Reggae Leões de Israel & Orquestra; Sessão de fotos para campanha da 
marca de sapatos Jorge Bischoff; Cerimônia de Colação de Grau do 1º Semestre de FGV EAESP; 
Música na Biblioteca - Duo Blaser & Zaidler; Jazz na Rua; Lançamento do Filme Sense8 – Netflix; 
Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade; Música na Biblioteca - Quinteto de Metais Brassuka; 
Lançamento da pesquisa + Exposição Pocket Multimídia: Emergência Política na América Latina; 
Espetáculo Internacional de Tango – The Weekend Tango São Paulo; Festival Gastronômico Latino-
Americano - Festival do Hambúrguer e Sopa; Cultura Inglesa Festival; Música na Biblioteca - 
Rosemary Parra e Sandro Bodilon; Exposição Creative Collectibles – Artes Visuais, Pintura, escultura, 

Ação Descritivo Valor Orçamento Valor liquidado 

Contratação de Agentes 
Mobilizadores 

Mapeamento dos Pontos de Cultura, fomento 
e divulgação do Edital 

R$ 1.215.000,00 R$ 1.130.000,00 

Contrato com a Fundação Getúlio 
Vargas  

Avaliação e Proposição de Melhorias dos 
Pontos e Pontões de Cultura 

R$ 3.399.970,00 R$ 2.460.000,00 
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Gravura e Fotografia; Prêmio Melhores do Ano – Prazeres da Mesa; Música na Biblioteca - Trio 
Musikar; Exposição Creative Collectibles – Arquitetura e Urbanismo; Transformação Cultural Grupo 
Dafiti; Concerto da Orquestra Jazz Sinfônica - Experimenta Portugal; Concerto da Orquestra Jazz 
Sinfônica - Dia de Luxemburgo; Música na Biblioteca - Quarteto Iapó; Curso de Segurança 
Institucional - Casa Militar; Música que Aquece - Show em prol a Campanha do Agasalho 2018; Ação 
Gastronômica Vila do Jazz; Programa Dia C – Dia de Cooperar; Música na Biblioteca - Quarteto 
Regional Paulistano; Filmagem campanha Motorola; Música na Biblioteca - Duo Heimann & Braga; 
Exposição Durval Pereira 100 Anos – Impressões Brasileiras; 10° Encontro Paulista de Museus; 
TedXSão Paulo (julho/18); Arraial no Memorial; Festival Gastronômico Latino-Americano - Festival do 
Morango e do Milho; 13º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo; 26º Festival 
Internacional de Animação – Anima Mundi – Abertura; Música na Biblioteca - Alaíde Costa; Futuro na 
Cultura; Festa Multicultural da Bolívia; Música na Biblioteca - Trio Lacerda; Exposição Cerâmica dos 
Artesãos Ceramistas do Estado de São Paulo – SUTACO; Bienal do Graffiti Fine Art – Encontro; 
Festival das Nações Latino-Americanas; Festival Gastronômico Latino-Americano - Festival da 
Comida Alemã, do Bacon e da Cerveja Artesanal; Música na Biblioteca - Quinteto Torcendo o Dedo; 
Colação de Grau da 1ª Turma de Medicina da Faculdade Santa Marcelina; Show Internacional 
Popload GIG; Música na Biblioteca - Duo Diálogos sobre o Ar; Exposição Happy Art Parade; Coala 
Festival 2018; Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais; Música na Biblioteca - Duo Jaguaribe; 
Música na Biblioteca - Quinteto de Sopros Novos Ventos; Shimano Fest 2018; Música na Biblioteca: 
Quinteto de Metais Brassampa; Youtube Brandcast – Google; Festival Samba em Sampa; Festival 
Gastronômico   Latino-Americano:  3°  Festival  do  Churrasco; II   Encontro  Paulista   de   Grêmios 
Estudantis; Música na Biblioteca - Conrado Paulino; Corrida Music Run; Concerto da Orquestra Jazz 
Sinfônica; 11° Mostra de Dança e Solidariedade - Projeto Dança e Aqueça em Prol a Campanha do 
Agasalho; Voa Empreendedores – AMBEV; Música na Biblioteca - Quarteto Cromos; XVIII Prêmio 
ABT; IV edição da Bienal Internacional do Graffiti Fine Art (GFA); Música na Biblioteca - Duo Machado 
Castro; 1° Congresso Sudeste de Medicina de Família e Comunidade; Festival Gastronômico Latino- 
Americano: Hambúrguer e Milkshake; Música na Biblioteca - Coletivo Contratempo; Popload GIG; 
Corrida Batman & Batgirl; Música na Biblioteca - Trio Música Barroca; Facebook Summit; Ação 
Outubro Rosa Pantene; Prêmio APAS Acontece; Música na Biblioteca - Trio que Chora;; 
Comemoração 45 anos Sabesp e Integração dos Novos Funcionários 2018; IV Bienal Internacional 
do Graffiti Fine Art (GFA); Gravação de Matéria Revista Quatro Rodas; Premio CICV de Cobertura 
Humanitária Internacional; Filmagem  do  Comercial Internacional do Lançamento de um Aparelho  
Tecnológico Interativo; Semana Mesa São Paulo 2019; Gravação de Chamadas do Programa “Jazz 
Sinfônica Brasil”; Música na Biblioteca - Duo Canto & Piano; Popload Festival 2018; Lapa Corrida e 
Caminhada das Américas (Circuito Caixa); Festival Gastronômico Latino-Americano; Música na 
Biblioteca - Tacap - Grupo de Percussão; Premier do XII Encontro Paulista de Hip Hop; Lançamento 
da Revista POP-SE e do Artbook Decornautas; Jazz Sinfônica - Animais em Concerto;  Festival 
Gastronômico - Festival da Comida Alemã; Festa das Nações; Show de encerramento da Virada 
Inclusiva; Música na Biblioteca - Duo Cones Dualphone; Google Summit; Corrida Circuito das 
Corridas do Rock; Música na Biblioteca - Coral e Quinteto de Metais; Show Internacional – Erlend 
Oye; Colação de Grau da 1ª Turma de Medicina da Faculdade Sanfran; Concerto Sinfônico do Corpo 
Musical da Polícia Militar, Comemorativo aos 187 anos da Instituição; Exposição Hugo Espiritu 
Escobar; Encontro Paulista de Hip Hop; Festival Nômade; Premiação Experience e-Sports. 
Número de frequentadores no período: 2.265.868 
 

Ação 5470 - Apoio Técnico Administrativo 
 
Com a finalidade de apoiar as atividades, objetivando a divulgação e intercâmbio da cultura brasileira 
e latino-americana e sua integração às atividades intelectuais do Estado de São Paulo, a Fundação 
Memorial da América Latina buscou inovação, investimentos, parcerias, atualizações, contratações e 
obteve apoios para as operações essenciais. 
 
Foram feitas contratações para a implantação de programa informatizado de apoio aos visitantes no 
Memorial da América Latina com aplicativo estático para celulares; iluminação institucional temática 
dos complexos do FMAL nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; identificação 
institucional e informações sobre o acervo nos prédios do Memorial, com adesivos e banners das 
unidades do complexo.  
 
A Fundação Memorial da América Latina concluiu o termo de recebimento definitivo da execução das 
obras civis, instalações, cenotecnia e acabamento do conjunto arquitetônico do Auditório Simon 
Bolivar; a contratação de serviços de manutenção e suporte ao sistema de controle patrimonial; a 
contratação de serviços de inventário físico geral do ativo imobilizado e reavaliação patrimonial, e a 
troca de tubulação de combate a incêndio na Praça Cívica do Memorial.  
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Na melhoria dos processos administrativos, procedeu à elaboração e aprovação do Regulamento de 
Licitações e Manual de Gestão de Contratos. 
 
Foi também realizada parceria com o Atelier Maria Bonomi para o projeto de recuperação da obra 
Etnias, instalada na passagem subterrânea da portaria 1 da Praça Cívica do Memorial, que está 
temporariamente fechada à visitação. 
 
 

Ação 5790 – Cátedra Memorial da América Latina 
 
Retomada da Cátedra Memorial da América Latina por meio da assinatura do segundo Termo de 
Aditamento, prorrogando-o por 24 meses a partir de 1º de setembro, do Convênio entre o Memorial, a 
USP, a Unicamp e a UNESP - apesar da prorrogação, o Convênio não chegou a ser executado no 
exercício de 2018. Renovação do acordo entre a UNESCO, o Memorial, a USP, Unicamp e Unesp 
que qualifica a Cátedra Memorial da América Latina para integrar a rede mundial de “Cátedras 
Unitwin”.  
 
 

Ação 5791 – Centro de Estudos da América Latina 
 
Diversas atividades no campo da reflexão propondo a discussão de relevantes temas por meio de 
seminários e exposições temáticas a fim de fomentar e divulgar o conhecimento sobre a América 
Latina, a saber: Projeto Origens: Espelho Enterrado – da Espanha ao Novo Mundo; Projeto Origens: 
Espelho   Enterrado –  Culturas Ameríndias,  Europeias   e Africanas   em  Ebulição;  seminários   do  
Programa de Extensão Unifesp Realidade Latino-Americana sobre o México; lançamento do livro 
digital Pedagogia da Viagem: Bolívia e Peru; lançamento do livro digital Memórias Impossíveis – II 
COCAAL: Colóquio sobre Cinema e Arte de Vanguarda na América Latina; Rodas de Conversa – 
Recanto da Filosofia Clínica; assinatura do Convênio firmado entre a Secretaria de Governo e a 
Fundação Memorial para a implantação do projeto Acessa Campus Cultura; oficina de fotografia 
criativa com a participação da fotógrafa Marich Devise, do Clichés Urbains, e o coletivo Abebé – 
Projeto Acessa Campus Cultura; participação no Encontro Internacional: Avaliação da Lei de 
Combate ao Tráfico de Pessoas no Brasil, Conforme o Protocolo de Palermo; bate-papo, lançamento 
do livro e exposição Cultura a unir os povos – a arte do encontro, Celebração do Dia do Mar Boliviano 
– Consulado da Bolívia; comemoração do Dia Nacional da Bolívia – Consulado da Bolívia; Semana 
do Chile – Consulado do Chile; Defrontar – Semana de Cultura Colombiana – Consulado da 
Colômbia; Dia Nacional do Paraguai – Consulado do Paraguai; Dia Nacional do Peru – Consulado do 
Peru; Dia Nacional da Colômbia – Consulado da Colômbia; Dia Nacional do México – Consulado do 
México; Festival e exposição Dia dos Mortos – Consulado do México; Ato solene para receber as 
doações de obras de arte e livros de artista boliviano e do Consulado do Equador, bem como a 
assinatura dos protocolos com o PROLAM-USP e a Librería Española e Iberoamericana; Mil Guitarras 
- Homenagem a Vítor Jarra – Consulado do Chile; Festa de Alasitas – Festa Boliviana da 
Prosperidade; Dia Internacional da Yoga – Consulado da Índia; Seminário Violência Contra a Mulher 
e o Projeto Promotoras Legais Populares; Projeto Tecendo Sonhos - Aliança Empreendedora, Festa 
do Cordel, Fórum Arte e Cultura – Palestra e Exposição, Cerimônia de Entrega do Prêmio 
Internacional da Cruz Vermelha; Mesa redonda e entrega do troféu Ângelo Agostini aos profissionais 
de quadrinhos; exposição Hai Cai – a Imagem e a Palavra; exposição Mulheres Latinas – a imagem e 
a palavra; exposição Aurorar, de Nádia Starikoff; Palestra sobre Saúde Masculina - Associação Une 
Chile; Lançamento do “Relatório de Monitoramento Global da Educação 2019”; Peça Teatral " O 
Físico"; Lançamento do livro “Uma história da onda progressista sul-americana (1998-2016)”; 
Confraternização Boliviana - Consulado e residentes bolivianos; Entrega do Prêmio Policia Militar da 
Qualidade; Lançamento do livro “O Cavalo na Equoterapia e na Interface da Equitação / 
Reabilitação”; Festival de Culturas Indígenas; Mutirão Jornada de Informação sobre Direitos e 
Deveres dos Imigrantes Residentes em São Paulo; Curso Miradas sobre a América Latina – Primeiro 
Ciclo sobre Educação e Cultura. 
Número de frequentadores no período: 135.947 
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Programa 1206 - Radio e TVS Educativas e Novas Mídias - Fundação Padre 
Anchieta 
 

A Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TVS Educativas é uma pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia jurídica, administrativa e financeira e plena gestão 
dos seus bens e recursos. Sua finalidade é a promoção de atividades educativas e culturais através 
do rádio, da televisão e de outras mídias.  
O ano de 2018 foi caracterizado pela continuidade do ciclo estratégico da gestão, a administração 
não mediu esforços para atingir suas metas, além de garantir a produtividade, celeridade e 
efetividade na função social de prestação de serviços culturais e educacionais, com a adoção de 
soluções alternativas e aprimoramento mais específico de suas prioridades, mesmo num contexto 
modesto, a gestão estimulou também a participação efetiva dos funcionários, conquistando uma 
integração eficiente entre as equipes de modo a asseverar o equilíbrio de suas contas. 
A Área Administrativa e Financeira teve como preocupação dar prosseguimento ao modelo de 
governança adotado pela gestão, de maneira a assegurar a equalização do poder de gastos 
orçamentários da entidade. Com o fortalecimento dos controles internos e muita obediência, na esteia 
do que já vinha ocorrendo, através de uma atuação sistêmica e coordenada assegurou-se o equilíbrio 
econômico nos facilitando uma melhor execução orçamentária.  
O sucesso é fruto das diversas frentes e ações contínuas que vêm acontecendo desde meados de 
2013, como a combinação das demandas repetitivas, a melhoria na gestão de pessoas e o 
aperfeiçoamento no controle dos custos, além dos diversos ajustes promovidos nos segmentos 
organizacionais. 
 
Como destaque na administração, citamos a iniciação do Programa de Compliance da FPA, que 
incluiu a elaboração do mapa de riscos e do plano de ação para minimizar riscos, nas áreas de 
Recursos Humanos, Patrimônio, Financeiro e Compras; elaboração do Código de Ética e Conduta e a 
criação do comitê de Tecnologia e Segurança da Informação.  
No Núcleo de Produção Entretenimento e Infantil, entre os programas que estrearam em 2018, 
destaque para Territórios Culturais, série de 35 programas que percorre diferentes espaços culturais 
da cidade e do estado de São Paulo, como teatros, museus, Fábricas de Cultura e patrimônios 
culturais, e descobre diversas personalidades e ações inclusivas, que são apresentados ao 
telespectador de forma descontraída, bem humorada e informativa. O programa é uma parceria da TV 
Cultura com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Uma grande sacada da instituição foi a 
utilização dos intervalos da programação inserindo a série Efemérides, que exibiu 54 interprogramas 
com temas diversos, todos intencionalmente homenageando fatos históricos ou datas importantes 
que são de reconhecimento público. O sucesso do programa Brasil Toca Choro abriu caminho para a 
continuidade da série, com a iniciação da produção, o agora “Brasil Toca Forró”, para lançamento em 
2019. O Metrópolis comemorou seus 30 anos com um evento especial realizado no Auditório 
Ibirapuera, que contou com a presença de cineastas, atores, músicos, artistas plásticos, importantes 
galeristas e curadores internacionais. Com o sucesso crescente na televisão e nas plataformas 
digitais, o Quintal da Cultura ganhou uma nova personagem, Ofélia, para dar mais vitalidade e frescor 
à série, além de motivar maior diversidade étnica e cultura proporcionando uma maior diversidade e 
enriquecimento nos temas. O documentário Inezita obra finalizada em 2018 estreou na 42ª Mostra 
Internacional de Cinema com grande aceitação do publico. O “Viola, Minha Viola Especial”, reedição 
de programas em homenagem a nossa dama da música caipira Inezita, conta com mais de 40 
episódios produzidos com a apresentação da violeira Adriana Farias. Ênfases também para o inicio 
da produção do programa Sala de Cinema, que exibirá 36 longas-metragens, e a série Escala 
Musical, que contará inicialmente com 13 programas para 30 minutos de grade. Importantes 
reformulações ocorreram em alguns programas como: no “Momento Papo de Mãe” houve ampliação 
de pautas; no “Manos e Minas”, criação de um novo cenário; no “Quintal da Cultura”, além da nova 
personagem, nova linguagem visual e criação de um novo cenário; no “Campus em Ação”, inserção 
de novas Universidades e a seleção de nova dupla de apresentadores. 
O Núcleo de Jornalismo durante o ano de 2018 fortaleceu a pluralidade dos modelos de produção de 
informação, ampliou o leque de comentaristas renomados e reformulou a programação. Destaque 
para as edições especiais do Roda Viva nas eleições de 2018, evidenciando a função pública e social 
da televisão no Estado democrático. 
O Núcleo de Conteúdo Musical produziu a temporada 2018 do Prelúdio. A atração dominical 
conquistou a fidelidade dos telespectadores e do público em geral que lotou a plateia em todas as 
fases do concurso, principalmente na Final, que recebeu mais de 1.500 pessoas. Em junho, para 
comemorar os 80 anos do maestro Júlio Medaglia, foi realizado na Sala São Paulo o espetáculo 
“Medaglia 80”. Com a casa cheia, o evento contou com a participação especial do cantor e 
compositor Caetano Veloso. Outro destaque do ano foi a parceria internacional com a Filarmônica de 
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Viena, que resultou na exibição de três concertos especiais da orquestra: o Concerto de Verão, 
nosjardins do Palácio de Schönbrunn, em Viena; o Concerto para a Paz, em Versalles, e o Concerto 
de Ano Novo, realizado no Musikverein. Neste ano também foram captados 42 concertos, óperas, 
recitais e espetáculos de dança no Theatro Municipal de São Paulo, Sala São Paulo, Teatro Sérgio 
Cardoso e Theatro São Pedro, e exibidos na faixa “Clássicos” (sábados, 22h). 
Em 2018, a TV Cultura, principal veículo da FPA, exibiu cerca de 7.900 horas de programação. Desse 
total, 1.743 horas foram de programação inédita, o que representa 25% do que foi exibido e 67% 
correspondente à produção própria, caracterizando aumento do crescimento da produção interna. No 
total, a TV Cultura produziu cerca de 21.860 de gravações externas, 5.028 horas de gravações em 
estúdios e 23.108 horas de programas editados. 
O canal TV Rá Tim Bum! – dedicado à programação infantil e credenciado como canal brasileiro de 
espaço qualificado – faz parte do line up de mais de 60 TVs por assinatura, incluindo as principais do 
mercado nacional (NET, Claro TV, Sky, Vivo TV, GVT, Oi TV e Neo TV), até outubro de 2018 fechou 
sua base com 11,1 milhões de assinantes em todo o País. As principais estreias de 2018 foram: 
Pratinho da Iaiá, Grandes Pequeninos, clipes musicais da Palavra Cantada, interprogramas Fim da 
Linha e nova temporada do Repórter Rá Teen Bum. Atualmente, 70% dos assinantes acessam a 
programação do canal em sinal HD.  
UNIVESP TV é o canal educativo para a graduação a distancia, em parceria com a Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo. Este canal digital da multiprogramação da TV Cultura, presente 
também no Youtube desde 2010, promoveu a exibição de conteúdos específicos para o aprendizado 
dos alunos  de cursos regulares  de graduação  e pós-graduação, ofereceu  também  programas  de  
qualidade e de interesse geral da sociedade. Em 2018, foram produzidos mais de 430 horas de 
videoaulas. Outra novidade foram as  videoaulas  interativas, em que  os alunos puderam tirar suas  
dúvidas ao vivo, pela internet, com seus professores. Destaque para o crescimento de alunos 
passando de três (3) mil para mais de cinquenta (50) mil e consequentemente o crescimento dos 
polos presenciais de quarenta (40) para mais de trezentos (300). Ênfases na inclusão de 
acessibilidade nas aulas com libras, closed Captions e Audiodescrição.  
Já o canal TV Multicultura Educação (MCE), estreou totalmente reformulado em maio, com conteúdo 
educativo relevante e de qualidade, com nova identidade visual e disponível em streaming no 
aplicativo Cultura Digital, o canal leva mensalmente no ar 128 horas de programação voltada à 
Educação, 62 horas dedicadas a Saúde, 104 horas de jornalismo, 86 horas de programas sobre 
cultura e 57 horas de programação direcionadas a musica. 
Jazz Sinfônica: em 2018, foram gravados 30 apresentações, com o envolvimento de cerca de 120 
profissionais, resultando em 18 programas inéditos. Além dos concertos, foi produzido o Momento 
Jazz, composto por PROMOS especiais exibidos durante a programação da TV Cultura. 
TV Câmara, contrato de gestão iniciado em 2018, para a manutenção do canal de televisão 64.4, 
rádio web e seu portal durante 24 por dia. A FPA envidou esforços na administração do projeto, 
reconfigurando o sistema de transmissão, estabelecendo a nova central técnica e reformando o 
estúdio. Destaque para criação da nova programação, focada em temas de interesse da população. 
Foram contratados setenta e sete (77) profissionais, incluindo apresentadores, repórteres, produtores 
e equipes operacionais. 
A Cultura FM e a Cultura Brasil em 2018 tiveram um crescimento de 3% e 12%, respectivamente, no 
alcance máximo comparado ao ano de 2017. Destacam-se as parcerias com grandes instituições 
internacionais como o Metropolitan Opera de Nova Iorque, a Filarmônica de Viena e a EBU. Neste 
ano, foram transmitidos pela EBU, vinte e quatro concertos gravados com exclusividade pela Cultura 
FM para nove países, dentre eles: Espanha, Coreia do Sul, Holanda, Suécia e Inglaterra. A 
distribuição de conteúdo para outras praças foi outra marca importante na ampliação do alcance das 
Rádios. Cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Juiz de Fora, São José do Pinhal, Londrina, São 
José do Rio Preto e São Carlos recebem programas da Cultura Brasil e Cultura FM. As emissoras 
mantiveram a programação musical voltada basicamente para a música brasileira e a música de 
concerto, destacando no jornalismo, os eventos culturais da cidade.  
Nossas Mídias Digitais continuam disseminando a TV Cultura no universo online, ultrapassando em 
2018 a marca de 7,5 milhões de seguidores. Com 27 canais no Youtube, a TV Cultura já conta com 
mais de 3,7 milhões de inscritos e 2,1 bilhões de visualizações. O Facebook as fanpages ultrapassam 
2,4 milhões de seguidores. No Instagram, o perfil oficial da emissora apresentou o maior crescimento 
de nossa rede social. O Twitter se consolidou como aliado dos programas jornalísticos, com mais de 
1,6 milhões de seguidores. Destaque: Todas as edições do Roda Viva com presidenciáveis foram os 
assuntos mais comentados no Twitter no Brasil e 7º no ranking mundial;  
A Cultura Marcas aproveitou a oportunidade, após o sucesso da exposição do Castelo Rá-Tim-Bum 
no Memorial da América Latina, e licenciou para a empresa 21 Eventos uma exposição itinerante do 
programa, que além de alavancar as receitas próprias da instituição fortalece a marca nos demais 
estados brasileiros.  
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O Núcleo de Educação, exercendo seu papel no cumprimento da missão da FPA, atuou na 
programação da TV Cultura, aprovando conteúdo educacional da série Tá certo? (2ª temporada) e 
elaborando mais de 400 perguntas, a partir da aquisição de mais 150 vídeos do Wissen Vor Acht para 
a 3ª temporada da mesma série.  Participou da pauta de conteúdo de 40 programas jornalísticos 
diários – De olho na educação. Selecionou e licenciou no exterior material educativo para novos 
formatos de programas de TV: 14 documentários da produtora Newton-ORF, 631 animações da 
produtora Sterling e 152 vídeos da produtora Schulfilme. A tradução dos roteiros desses materiais 
está sendo aprovada para posterior dublagem e ou VoiceOver. 
A Rede da TV Cultura, em 2018, ampliou a distribuição de seu sinal por todo o país, marcando 
presença agora em 2.190 municípios e 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de 125 
emissoras afiliadas. O alcance atual é de 140 milhões de habitantes. Por sua expansão, desde 2016, 
a TV Cultura é categorizada pela Anatel como rede nacional.  
A Tecnologia e Engenharia coordenou toda a aplicação dos recursos destinados ao investimento da 
FPA, concentrando a maior parte desses recursos no conjunto de equipamentos, sistemas, redes e 
serviços necessários para a operação compatível com o sistema digital. Em 2018, foram digitalizados 
65 sites de retransmissão do sinal da TV Cultura, e deu-se continuidade nas melhorias de velocidade, 
segurança, conexão e transmissão do sistema de Internet, além da modernização dos processos de 
acessibilidade. 
Em 2018, a TV Cultura manteve-se flexível, assertiva e conservadora em relação a seus valores e 
identidade. Demonstrou dinamismo, capacidade de agir e de se adaptar sem causar danos a sua 
personalidade, favorecendo a inovação e explorando as novas alternativas. 



 

127 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

  



 

128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

129 
 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 
10000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

12.486.042.199,00 12.808.325.804,00 12.222.472.029,52 186.180.872,34 12.408.652.901,86 12.259.831.980,48 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

8.304.382.632,00 8.457.816.368,40 8.277.965.083,96 0,00 8.277.965.083,96 8.127.973.551,59 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

4.181.659.567,00 4.350.509.435,60 3.944.506.945,56 186.180.872,34 4.130.687.817,90 4.131.858.428,89 

Despesas de 
Capital 

236.327.033,00 655.232.958,00 481.227.141,87 39.285.913,48 520.513.055,35 540.278.776,69 

Investimentos 157.864.522,00 525.232.958,00 436.786.350,72 39.285.913,48 476.072.264,20 495.837.985,54 

Inversões 
Financeiras 

78.462.511,00 130.000.000,00 44.440.791,15 0,00 44.440.791,15 44.440.791,15 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 12.722.369.232,00 13.463.558.762,00 12.703.699.171,39 225.466.785,82 12.929.165.957,21 12.800.110.757,17 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
 

 Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

       10000 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento + 
Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + B) 

0100 - Apoio 
Administrativo 

2.238.992.062,00 2.605.460.776,69 2.435.336.000,87 93.190.206,02 2.528.526.206,89 2.500.454.987,36 

Despesas Correntes 2.238.706.372,00 2.598.746.350,69 2.430.304.823,52 92.185.148,19 2.522.489.971,71 2.489.418.521,39 

Despesas de Capital 285.690,00 6.714.426,00 5.031.177,35 1.005.057,83 6.036.235,18 11.036.465,97 

0102 - Obrigações 
Tributárias em 
Complementação 

18.191.285,00 16.368.285,00 16.353.930,79 0,00 16.353.930,79 16.313.569,10 

Despesas Correntes 18.191.285,00 16.368.285,00 16.353.930,79 0,00 16.353.930,79 16.313.569,10 

0930 - Atendimento 
Integral e 
Descentralizado no 
SUS/SP 

1.403.538.299,00 1.341.037.175,77 1.289.042.593,06 25.341.425,64 1.314.384.018,70 1.220.975.650,36 

Despesas Correntes 1.400.929.299,00 1.337.776.847,77 1.287.729.953,15 24.187.422,76 1.311.917.375,91 1.219.674.876,65 

Despesas de Capital 2.609.000,00 3.260.328,00 1.312.639,91 1.154.002,88 2.466.642,79 1.300.773,71 

1015 - 
Fortalecimento da 
Competitividade 
Territorial e 
Regional 

122.616.386,00 172.648.815,00 159.112.621,51 1.004.827,23 160.117.448,74 142.382.733,39 

Despesas Correntes 118.716.356,00 168.996.659,00 155.731.542,94 1.004.827,23 156.736.370,17 139.018.469,82 

Despesas de Capital 3.900.030,00 3.652.156,00 3.381.078,57 0,00 3.381.078,57 3.364.263,57 

1021 - Apoio ao 
Desenvolvimento 
Tecnológico do 
Estado de São 
Paulo 

195.643.457,00 194.564.946,00 180.783.327,06 2.801.412,51 183.584.739,57 189.195.736,62 

Despesas Correntes 190.876.826,00 186.707.616,00 178.511.238,87 1.042.432,70 179.553.671,57 180.808.097,50 

Despesas de Capital 4.766.631,00 7.857.330,00 2.272.088,19 1.758.979,81 4.031.068,00 8.387.639,12 

027 - Inovação para 
a Competitividade 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.911.433,95 

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572.757,43 
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Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.676,52 

1038 - Fomento ao 
Ensino 
Profissionalizante 

59.024.889,00 132.160.644,00 87.839.114,75 17.549.009,84 105.388.124,59 91.818.693,96 

Despesas Correntes 59.024.889,00 132.160.644,00 87.839.114,75 17.549.009,84 105.388.124,59 91.818.693,96 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1039 - Programa 
Estadual de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

2.427.308.752,00 2.439.340.222,00 2.381.824.068,75 29.783.043,87 2.411.607.112,62 2.357.743.674,45 

Despesas Correntes 2.367.308.752,00 2.392.856.898,00 2.352.716.313,94 15.747.991,11 2.368.464.305,05 2.306.523.515,34 

Despesas de Capital 60.000.000,00 46.483.324,00 29.107.754,81 14.035.052,76 43.142.807,57 51.220.159,11 

1040 - Via Rápida 
Empresa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.896.306,60 

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.705.466,60 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190.840,00 

1042 - Assistência 
Médica, Hospitalar 
e Ambulatorial em 
Hospitais 
Universitários 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.631.499,84 

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.457.999,89 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.499,95 

1043 - Ensino 
Público Superior 

4.845.720.302,00 5.020.375.478,54 4.817.909.706,74 50.039.477,07 4.867.949.183,81 4.828.615.652,79 

Despesas Correntes 4.821.417.151,00 4.923.110.098,54 4.750.895.859,44 34.464.040,51 4.785.359.899,95 4.739.457.749,79 

Despesas de Capital 24.303.151,00 97.265.380,00 67.013.847,30 15.575.436,56 82.589.283,86 89.157.903,00 

1044 - 
Desenvolvimento 
da Ciência e 
Tecnologia 

1.411.333.800,00 1.541.602.419,00 1.335.497.807,86 5.757.383,64 1.341.255.191,50 1.340.943.451,03 

Despesas Correntes 1.270.871.269,00 1.051.602.405,00 962.389.252,12 0,00 962.389.252,12 967.834.895,29 

Despesas de Capital 140.462.531,00 490.000.014,00 373.108.555,74 5.757.383,64 378.865.939,38 373.108.555,74 

2305 - Fomento ao 
Trabalho Artesanal 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.367,72 

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.367,72 

Despesa Total 12.722.369.232,00 13.463.558.762,00 12.703.699.171,39 225.466.785,82 12.929.165.957,21 12.800.110.757,17 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

 

Este relatório gerencial individualizado contém dados e informações sobre os programas de governo 
executados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação, na 
conformidade das disposições da Lei Orçamentária Anual de 2018 (LEI N° 16.646, DE 11 de janeiro 
de 2018), incluindo: 

 Demonstrativos financeiros que contêm o valor da dotação inicial de cada programa, bem como 
valor empenhado, liquidado e pago + pago de restos a pagar. 

 Relatórios gerenciais que contêm a descrição resumida de cada programa, suas principais ações, 
bem como o órgão da Secretaria ou a entidade vinculada responsável por sua execução. 

Os programas executados em 2018 pela Secretaria e por suas entidades vinculadas foram os 
seguintes: 

 0930 Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP; 

 1015 Fortalecimento da Competitividade Territorial e Regional; 

 1021 Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do Estado de São Paulo; 

 1038 Fomento ao Ensino Profissionalizante; 

 1039 Programa Estadual de Educação Profissional e Tecnológica; 

 1043 Ensino Público Superior; 

 1044 Desenvolvimento da Ciência  e da Tecnologia; 
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Introdução 

Constituem campo funcional da Secretaria (I) a formulação, a implantação e a coordenação da 
execução de políticas públicas voltadas à promoção da inovação tecnológica e à garantia do 
crescimento econômico sustentável do Estado; (II) a proposição de políticas e diretrizes para o ensino 
superior, em todos os seus níveis; (III) a coordenação e a implementação de ações de competência 
do Estado com vista à formação de recursos humanos no âmbito do ensino superior; (IV) o 
intercâmbio de informações e a colaboração técnica com instituições públicas e privadas, nacionais, 
estrangeiras ou internacionais; (V) o desenvolvimento e a implementação de sistemas de informações 
destinadas a orientar as instituições de ensino médio diante das dificuldades encontradas pelos 
alunos nos cursos de formação universitária; e (VI) o fomento ao artesanato no Estado. (Decreto Nº 
59.773, de 19 de novembro de 2013) 

Estrutura Básica 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação tem a seguinte 
estrutura básica: 

Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SCTI: coordena as ações de estímulo às 
atividades de ciência, tecnologia e inovação - CT&I no Estado. Promove a aproximação do setor 
produtivo com os centros de conhecimento e mantém diálogo permanente junto à comunidade 
científica para criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento de novos estudos e projetos 
acadêmicos. Integra o Programa 1015 - Fortalecimento da Competitividade Territorial e Regional. 

Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa - SEMPE: promove ações 
direcionadas ao desenvolvimento do empreendedorismo, em especial por meio de iniciativas dirigidas 
às microempresas e empresas de pequeno porte, estabelecendo parcerias com órgãos públicos e 
privados, visando à agilização de procedimentos de instalação, regularização, recuperação e 
crescimento de microempresas e empresas de pequeno porte. Integra o Programa 1015 - 
Fortalecimento da Competitividade Territorial e Regional. 

Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades - SUTACO: tem como atribuições 
realizar, no âmbito do Programa do Artesanato Brasileiro - PAB, a coordenação estadual do 
artesanato; fomentar o artesanato como atividade econômica estratégica para geração de renda e 
desenvolvimento regional e como ferramenta de inclusão social e adotar as medidas necessárias à 
valorização do artesanato paulista. Integra o Programa 1015 - Fortalecimento da Competitividade 
Territorial e Regional. 

Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Territorial - CDRT: promove ações voltadas ao 
desenvolvimento homogêneo do Estado São Paulo; à identificação e potencialização das vocações 
regionais e ao incentivo do empreendedorismo, especialmente por meio de ações coletivas voltadas 
ao desenvolvimento sustentável. Integra o Programa 1015 - Fortalecimento da Competitividade 
Territorial e Regional. 

Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante - CETTPro: promove ações 
voltadas ao aprimoramento e à expansão do ensino técnico, tecnológico e profissionalizante no 
Estado de São Paulo, além de propor políticas de execução de programas, ações e projetos relativos 
à formação de profissionais de nível médio. É responsável pelo Programa 1038 - Fomento ao Ensino 
Profissionalizante. 

Coordenação de Ensino Superior - CES: promove ações voltadas ao aprimoramento e à expansão 
do ensino superior no Estado de São Paulo; sugere políticas e executa programas voltados à 
formação de profissionais qualificados, de modo a contemplar as necessidades da população e as 
demandas do mercado de trabalho; realiza e fomenta a elaboração de estudos e diagnósticos no 
campo do ensino superior; mantém diálogo permanente com a comunidade científica, visando a um 
desenvolvimento articulado do ensino superior no Estado; apoia programas, projetos e ações 
voltados à melhoria do ensino superior no âmbito do Estado. É responsável pelo Programa 1041 - 
Promoção e Desenvolvimento do Ensino Superior. 

Órgãos Vinculados 

Instituições de Ensino Superior  

 Universidade de São Paulo - USP; 

 Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; 

 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP; 
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 Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA; 

 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP; 

 Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP. 
 

Trata-se de Autarquias de Regime Especial, exceto a Fundação UNIVESP, que executam os 
Programas 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP; 1039 - Programa Estadual de 
Educação Profissional e Tecnológico; 1043 -Ensino Público Superior. 

Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS: é uma autarquia de 
regime especial de reconhecida excelência na formação de recursos humanos qualificados, 
oferecendo ensino médio, técnico, técnico integrado ao médio e graduação tecnológica gratuitos. O 
Centro Paula Souza é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SDECTI), executando os Programas 1039 - Programa Estadual de Educação Profissional e 
Tecnológico e 1038 - Fomento ao Ensino Profissionalizante O Centro Paula Souza está presente em 
aproximadamente 300 municípios no Estado de São Paulo. O CEETEPS, em parceria com as 
prefeituras e o setor produtivo, por meio de suas Unidades, garante excelente mão de obra e é um 
importante instrumento de inclusão social. 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN: é uma autarquia estadual gerida técnica e 
administrativamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), órgão do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT). Também está associado à Universidade de São Paulo (USP) para fins 
de ensino e pós-graduação. O IPEN caracteriza-se pela multidisciplinaridade das atividades que 
desenvolve nas áreas de saúde, meio ambiente, aplicações de técnicas nucleares, materiais, 
segurança radiológica, reatores nucleares e fontes alternativas de energia. O Instituto não é 
contemplado no orçamento estadual porque recebe recursos da União. 

Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP: órgão que pertencia a Secretaria Estadual da 
Fazenda e foi transferido para a Pasta em 2011. Em 2012, pela Lei Complementar nº 1.187, de 28 de 
setembro de 2012, foi transformada em autarquia de regime especial. Tem a finalidade de exercer as 
funções de execução e administração dos serviços de registros públicos de empresas mercantis e 
atividades afins. Colabora com as políticas públicas de desenvolvimento econômico do Estado de 
São Paulo. Integra, juntamente com a Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena 
Empresa, o Programa 1015 - Competitividade para o Desenvolvimento Regional e Territorial. 

Fundação de Amparo à Pesquisa - FAPESP: constituída na forma de fundação, é uma das 
principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. Com um orçamento anual 
correspondente a 1% do total da receita tributária do Estado, a FAPESP apoia a pesquisa e financia a 
investigação, o intercâmbio e a divulgação da ciência e da tecnologia produzida em São Paulo. 
Executa o Programa 1044 - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia. 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT: constituído sob a forma 
de sociedade por ações, atua basicamente em quatro grandes áreas: inovação, pesquisa e 
desenvolvimento; serviços tecnológicos; desenvolvimento e apoio metrológico; informação e 
educação em tecnologia. É, hoje, um dos maiores institutos de pesquisas do Brasil, que conta com 
laboratórios capacitados e equipes de pesquisadores e técnicos altamente qualificados. Atento às 
necessidades dos setores público e privado, provê soluções e serviços tecnológicos que visam a 
aumentar a competitividade das empresas e promover a qualidade de vida. Executa o Programa 1021 
- Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do estado de São Paulo. 

Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade - Investe São Paulo: 
entidade de serviço social autônomo de direito privado, executa políticas que contribuam para a 
atração de novos investimentos nacionais e internacionais para o Estado de São Paulo, com o 
propósito de estimular a competitividade da economia, a geração de empregos e a inovação 
tecnológica. A Investe São Paulo está preparada para receber o investidor e promover a articulação 
entre os setores públicos e privados e fornecer informações e dados atualizados, com o intuito de 
auxiliar o empreendedor na busca pelas melhores oportunidades de negócios no Estado. (Decreto Nº 
59.773, de 19 de novembro de 2013) 
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Programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP 

USP 

A Universidade de São Paulo, autarquia especial vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, é responsável por um conjunto de quatro programas 
orçamentários a saber: a) 100 - Suporte Administrativo; b) 1039 - Programa Estadual de Educação 
Profissional e Tecnológica; c) 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP e; d) 1043 - 
Ensino Público Superior. A execução desses programas está distribuída em sete campi universitários 
nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Pirassununga, Lorena e Bauru. 
Além disso, a USP também está presente nas cidades de Santos e São Sebastião, respectivamente, 
com o curso de Engenharia do Petróleo da Escola Politécnica e com o Centro de Biologia Marinha 
(CEBIMar). 

O programa de Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP tem por objetivo promover a 
formação de pessoal qualificado na área de saúde, em nível de graduação e pós-graduação, 
concomitantemente com a prestação de assistência médico-hospitalar em diversos níveis de 
complexidade. Compõe esse programa as seguintes ações e produtos:  

 

Ação 5274 - Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial no Hospital Universitário 

(produção hospitalar: 245.047); 

Ação 5276 - Procedimentos de Alta Complexidade nas Áreas de Anomalias 
Craniofaciais/Deficiência Auditiva no “Centrinho” em Bauru (produção hospitalar: 

118.172). 

Merece destaque o fato de que a USP conta hoje com mais de 124 mil alunos matriculados em 
centenas de cursos de graduação, programas de mestrado e doutorado e cursos de extensão 
universitária, além de milhares de outros participantes em diversas modalidades de cursos de ensino 
à distância. De grande importância também foi o aumento do número de auxílios concedidos aos 
alunos de baixa renda no âmbito da Política de Permanência e Formação Estudantil. Adicionalmente 
às 14.550 bolsas e demais auxílios apresentados acima, a Universidade mantém cerca de 2.700 
vagas de moradia distribuídas em cinco campi do interior e um da capital, serve mais de 1 milhão de 
refeições gratuitas em seus restaurantes universitários, oferece 1.500 auxílios transporte e centenas 
de vagas de estágio, além de diversas atividades esportivas e atendimento médico no Hospital 
Universitário. 

FAMERP 

O relatório a seguir apresenta informações gerenciais sobre as ações, projetos e programas 
desenvolvidos pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto-FAMERP no exercício de 2018: 

Ação 5274 -  Assistência Médica Hospitalar e Ambulatorial 

O Programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP é composto por uma única 
ação que objetiva a implementação das atividades realizadas nos cenários de prática médica e de 
enfermagem que normalmente ocorrem no hospital escola e nas unidades de saúde do município. 
Para garantir a execução das atividades foram entabulados convênios com o Município, e com os 
Ministérios da Saúde e da Educação para a implementação de programas de inserção dos alunos na 
rede pública de saúde, bem como a compra de materiais de uso hospitalar, contratação de serviços 
terceirizados e pagamento de parte da remuneração de servidores da Autarquia. 

 

Programa 1015 - Competitividade para o Desenvolvimento Regional e 

Territorial 

Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Territorial 

Ação 5992 -  Programa Estadual de Fomento ao Desenvolvimento Regional 

É um instrumento de estratégia regional, que tem como objetivo apoiar ações e projetos voltados ao 
fomento do desenvolvimento regional do Estado, por meio de políticas públicas estruturadas com as 
governanças regionais, facilitando a geração e a disseminação de informações sobre a realidade 
social e econômica no estado de São Paulo. 
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Programa Estadual de Fomento ao Desenvolvimento Regional (PADER): por meio de Termos de 
Cooperação Técnica, o PADER visa suprir as necessidades de ordem técnica-operacional dos 
setores produtivos locais, seja por meio de demandas dos municípios ou de arranjos produtivos locais 
organizados. A ação disponibiliza condições para que as cadeias produtivas possam contar com 
apoio de infraestrutura básica auxiliar voltada à realização de feiras, exposições, espaços 
empresariais, rodadas de negócio, fóruns, seminários, entre outros, além de promover o produto 
paulista, sua competitividade e ganho na eficiência, gerando assim desenvolvimento econômico e 
regional.  

A ação de Fomento ao Desenvolvimento Regional contemplou o projeto do mapeamento e plano de 
desenvolvimento da cadeia náutica de lazer do Estado de São Paulo. O projeto teve como objetivo 
definir diretrizes para ações de desenvolvimento através do mapeamento de indicadores 
socioeconômicos da cadeia náutica de lazer no Estado de São Paulo e a identificação dos seus 
impactos positivos e suas potencialidades, a exemplo de ações em outros países para que 
municípios de interesse náutico tenham base para formular seus respectivos planos de 
desenvolvimento para fomentar a Cadeia Náutica de Lazer nas regiões-alvo. 

O percentual de execução orçamentária atingiu 71,34% e as metas propostas foram superadas em 
235%. 

Chamada Pública FINEP - MCT/FINEP/Ação Transversal Tecnológica para o Desenvolvimento 
Social - 01/2009 

O projeto em tela tem o objetivo de promover o desenvolvimento territorial sustentável e solidário em 
áreas urbanas e rurais do Estado de São Paulo, especialmente nos Territórios da Cidadania do 
Pontal do Paranapanema e Sudoeste Paulista. São 15 (quinze) “Centrais Digitais e Cadeias 
Produtivas - Agregação de Tecnologia e Desenvolvimento Territorial”. 

Em 2018, foram impressas e distribuídas 8 mil Cartilhas de Prevenção e Combate à Violência Contra 
a Mulher do Campo, com objetivo de promover a equidade de Gênero em um material direcionado 
para a população rural, ressaltando o poder de luta das mulheres e seu protagonismo.  

Também foram adquiridos 64 cartuchos toner para abastecer as impressoras dos Centros Digitais. 
O convênio com a FINEP foi prorrogado até a data de novembro/2019. 
 

Ação 5239 - Programa Estadual de Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLS 

O Programa representa um marco nas políticas de desenvolvimento regional do Estado de São 
Paulo, que a partir da organização das cadeias produtivas paulistas, pretende realizar investimentos 
que beneficiarão micros, pequenas e médias empresas, gerando desenvolvimento, emprego e renda 
nas regiões. 

O Programa de APLs do Estado de São Paulo reconhece atualmente 50 APLs prioritários e 24 
aglomerados produtivos. Em 2018 foram reconhecidos os seguintes arranjos:  

Mairiporã Eventos 

Pedreira Cerâmica Branca 

Porto Ferreira Cerâmica Artística 

Ribeirão Preto Cervejas 

Santa Gertrudes Cerâmica 

São Paulo Games 

Urupês Jeans 

 

Em 2018, não houve repasses de recursos em virtude de necessidade de adequação do Decreto n° 
54.654/2009, que institui o Programa de Fomento aos APLs em consonância com o previsto no 
Decreto n° 61.981/2016, atualmente em análise jurídica, não sendo possível, desta forma, atingir as 
metas propostas. 

Programa de Fortalecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos 
Produtivos Locais do Estado de São Paulo - Programa do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID):  

O Programa refere-se ao Contrato de Empréstimo 1911-OC/BR, celebrado entre o Estado de São 
Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para cooperar na execução do Programa de 
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Fortalecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos Produtivos Locais do 
Estado de São Paulo, que consiste em aumentar a competitividade de empresas de APLs dos Estado 
de São Paulo, incrementando a coordenação empresarial e institucional para adoção de práticas 
competitivas por tais empresas. Sendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação o órgão Executor do Programa. 

Os recursos utilizados no âmbito do Contrato entre 06/2008 à 03/2017 foram cerca de R$ 24 milhões. 
O Programa encontra-se em fase de monitoramento e avaliação dos projetos implantados. 

 

Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Ação 5204 - Sistema Paulista de Ambientes de Inovação - SPAI 

Instituído pelo Decreto nº 60.286, de 25 de março de 2014, tem como objetivo: otimizar tecnologias, 
recursos, laboratórios e a transferência do conhecimento; promover o intercâmbio entre os ambientes 
públicos e privados nacionais e internacionais; promover a capacitação para a gestão sustentável dos 
ambientes de inovação; aumentar a produtividade e competitividade das empresas e ser vetor de 
desenvolvimento econômico sustentável. O SPAI compreende: o Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos, a Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, a Rede Paulista 
de Centros de Inovação Tecnológica e a Rede Paulista de Núcleos de Inovação Tecnológica.  

Ressaltamos que o Sistema Paulista de Parques Tecnológico e a Rede Paulista de Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica já tinham sido previstas na Lei de Inovação - Lei Complementar nº 
1049, de 19 de junho de 2008. 

Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec) 

Parques Tecnológicos são complexos de desenvolvimento econômico e tecnológico que visam a 
fomentar economias baseadas no conhecimento por meio da integração da pesquisa científica e 
tecnológica, negócios/empresas e organizações governamentais. No Estado, existem 20 (vinte) 
iniciativas para implantação de Parques Tecnológicos, sendo: 13 (treze) com credenciamento 
definitivo no SPTec (São José dos Campos, Sorocaba,  Ribeirão Preto, Piracicaba, Santos, São 
Carlos-ParqTec, Botucatu, Santo André, Unicamp-Campinas, CTI-Campinas, CPqD-Campinas,  
Techno Park-Campinas e São José do Rio Preto) e 7 (sete) com credenciamento provisório 
(Araçatuba, Campinas - Ciatec II, São Carlos-Eco Tecnológico, São Paulo (2 iniciativas: Jaguaré e 
Zona Leste), São José dos Campos-Univap e Marília). Dos 20 parques tecnológicos do SPTec 13 já 
se encontram em operação, 1 em obras civil e 6 empreendimentos em projeto. 

Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica (RPCITec) 

Centro de Inovação Tecnológica são empreendimentos que concentram, integram e oferecem um 
conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação tecnológica das empresas, 
constituindo-se, também, em espaço de interação empresarial-acadêmica para o desenvolvimento de 
setores econômicos. Atualmente contamos com 8 (oito) Centros de Inovação Tecnológica 
credenciados na RPCITec: Jundiaí, Marília, Indaiatuba, Guarulhos, Bauru, Gavião Peixoto “Embraer”, 
Rio Claro e Guarujá. Existem 7 (sete) municípios com estudos concluídos, aguardando 
documentação para credenciamento na Rede: Votuporanga, Limeira, Praia Grande, Itapeva, 
Araraquara, Mogi das Cruzes e Assis (Civap). O município de Registro finalizando seus estudos de 
Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira e o Plano de Negócios para implantação do seu CIT: A 
Rede possui ainda 15 (quinze) municípios com Protocolo de Intenções assinados. 

Temos ainda 22 (vinte e dois) municípios discutindo a implantação de um Centro de Inovação 
Tecnológica. 

Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica - RPITec 

Incubadoras de Base Tecnológica são empreendimentos que, por tempo limitado, oferecem espaço 
físico para instalação de empresas e empreendimentos nascentes voltados ao desenvolvimento de 
produtos e processos intensivos em conhecimento, disponibiliza suporte gerencial e tecnológico, 
assim como outros serviços correlatos de valor agregado, com vista ao seu crescimento e 
consolidação. A RPITec atualmente conta com 13 (treze) incubadoras credenciadas, quais sejam: 
Incubadora Tecnológica da AGENDE Guarulhos; Incubadora Tecnológica do ParqTec de São Carlos; 
Incubadora Tecnológica da ADEBE de Bebedouro e Região; Incubadora Tecnológica PROSPECTA, 
de Botucatu; Incubadora Tecnológica de Presidente Prudente - INTEPP; Incubadora Tecnológica da 
Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, de Marília, Incubadora Tecnológica de Jundiaí, 
Incubadora de Empresas da Base Tecnológica de São Paulo - CIETEC, Incubadora de Empresas de 
Americana, SUPERA Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Ribeirão Preto, Incubadora 
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CIATEC - Companhia de Desenvolvimento do Polo da Alta Tecnologia de Campinas, Incubadora de 
Empresa de Base Tecnológica da UNICAMP (INCAMP) de Campinas. 

Rede Paulista de Núcleos de Inovação Tecnológica - RPNIT 

Núcleo de Inovação Tecnológica são órgãos técnicos integrantes de instituições científicas e 
tecnológicas do Estado de São Paulo com a finalidade de gerir sua política de inovação e incentivar a 
geração e a transferência de tecnologia e a promoção da inovação no Estado de São Paulo. Esta 
Secretaria conta com o credenciamento de 26 NITs em sua RPITEC. 

 

Ação 5285 - Projeto Atendimento Tecnológico às Micro, Pequenas e Médias Empresas 

Conta com cinco (5) tipos de atendimento, tendo o IPT como seu braço executor. Em 2018, a 
SDECTI investiu R$ 2.000.000,00 nos 114 atendimentos (novembro 2018), tendo sido pagas ao IPT, 
quatro parcelas de R$ 500 mil. Seguem os tipos de atendimentos: 

Programa Unidade Móvel (Prumo): atendimento com duração de 2 a 03 dias voltado principalmente 
às micro e pequenas empresas com a ida de técnicos à empresa acompanhados de uma unidade 
móvel dotada de laboratório de análises. Contempla os setores de tratamento de superfície, plástico, 
couro e calçados, madeira e móveis, borracha, cerâmica, têxtil e confecções. Em 2018 foram 
concluídos 45 atendimentos e 06 estão em andamento. 

Programa de Apoio Tecnológico à Exportação (Progex): atendimento com duração média de 4 a 6 
meses. Ele é voltado à empresa que quer exportar e necessita adequar produtos para mercados 
externos. Em 2018 foram concluídos 08 atendimentos e 07 estão em andamento. 

Gestão de Produção (Gespro): atendimento com duração média de 4 a 5 meses, voltado às 
empresas que querem resolver problemas de gestão da produção como: controle do estoque, 
inconformidade na linha de produção, atraso no prazo de entrega dos pedidos, devolução de peças, 
layout dos equipamentos e outros. Em 2018 foram concluídos 13 atendimentos e 06 estão em 
andamento. 

Qualificação para o mercado interno (Qualimint): atendimento que corresponde à adequação, 
aperfeiçoamento ou qualificação de produtos para o mercado interno tendo em vista a necessidade 
de requisitos técnicos ou legais exigidos, demandados ou especificados no mercado nacional por 
instituições normativas ou por grandes empresas. Em 2018 foram concluídos 33 atendimentos e 02 
estão em andamento. 

Produção mais limpa (Prolimp): atendimento prestado àquelas empresas que, por focarem em 
questões ambientais, querem adotar tecnologias mais limpas para reduzir ou eliminar emissões, 
rejeitos de produção, consumo de água ou de energia e destinar corretamente os resíduos além de 
preocupar-se também com ciclo de vida dos produtos. Em 2018 foi concluído 0 atendimento e 0 está 
em atendimento. 

Acompanhamento de Obras e Projetos de Pesquisa nos Parques Tecnológicos do 
SPAI 

As obras e projetos de pesquisa em 2018 foram: 

 Santos - Elaboração do Projeto Executivo e a Construção do Núcleo do Parque Tecnológico 
de Santos - Processo 337/12 

Fase: Em execução 
Assinatura do convênio: 06/07/2012 
Data de encerramento da vigência: maio/2019 

A obra encontra-se erguida e com o “esqueleto” concluído. No momento a Pasta manifestou-se à 
Prefeitura do Município de Santos solicitando a posição atual do município quanto a conclusão do 
Objeto. 

 Barretos: execução da 1ª Fase do Parque Tecnológico de Barretos - Projeto Executivo e 
Construção de três edificações para abrigar o Centro Tecnológico, Centro de Água e o 
Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - Processo 246/12. 

Fase: convênio sob Rescisão Administrativa 

Objeto: Construção da primeira fase do Parque Tecnológico de Barretos Projeto Executivo e 
Construção de três edificações para abrigar o Centro Tecnológico, Centro de Água e o Núcleo de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. 



 

137 
 

Observações: Pela não execução deste convênio a Pasta promoveu uma reunião entre o 
Subsecretário de C,T & I e os Secretários de Barretos em 01/06/2017 , onde houve acordo quanto a 
Rescisão Administrativa e a devolução dos valores do convênio que o Estado aportou ao município. 

Assinatura do convênio: 05/07/2012 

Valor a ser devolvido em 12 vezes, segundo aprovação do Sr. Secretário da Pasta, pois esse 
montante já foi utilizado para execução do Projeto Executivo das obras do Parque Tecnológico de 
Barretos. Devolução em 12 parcelas de R$ 21.720,85. 

Enviamos ao município em 11/07/2018, via e-mail, o Termo de Reconhecimento e Parcelamento, 
Termo de Ciência e Notificação e Folha demonstrativas dos valores a serem ressarcidos ao Estado. 
Até o momento o município não devolveu o Termo assinado, por que nos informou que enviaram a 
Consultoria Jurídica do município para análise. 

(*) quando da devolução o valor deverá ser atualizado. 

 Torrinha - Construção de Galpão Industrial - Processo 60/200 

Fase: Rescindido e com acordo entre os partícipes 
Assinatura do convênio: 29/06/2000 

 São Carlos - Implantação de Infraestrutura para funcionamento do São Carlos Science Park 
- execução de obras de drenagem, utilidades e arruamento. Processo 463/13 

Fase: Concluído 
Assinatura do convênio: 27/12/2013 
Data de encerramento da vigência: 27/12/2018 

 CIATEC - Solicitação de apoio financeiro a RPITEC: Rede Paulista de Incubadora de Base 
Tecnológica de São Paulo; para Objeto- “apoio a consolidação de infraestrutura da nova 
sede da incubadora da CIATEC, viabilizando estrutura adequada para instalação de novos 
projetos de incubação - Processo- 216/18. 

Fase - projeto analisado na pasta e aguarda posicionamento superior. 

 Botucatu - transferência de recursos financeiros estaduais destinados à aquisição de 
móveis e equipamentos para o prédio administrativo do Parque Tecnológico de Botucatu - 
Processo 463/13 

Fase: em execução e com vigência até 03/12/2018 
Assinatura do convênio: 03/06/2014 
Data de encerramento da vigência: 03/12/2018 

 Instituto de Pesquisas Tecnológicas S/A   IPT- Um programa IPT de apoio às Prefeituras nas 
decisões relativas a Resíduos Sólidos Urbanos - Contrato- Processo 357/15. 

Fase - sendo executada a fase 3 composta por obtenção de parâmetros de eficiência, balanço de 
massa dos processos e avaliação geral no município de Bertioga. 

Assinatura do Contrato:  13/11/2015 
Data de encerramento da vigência: 13/09/2018 
Demanda em Análise para Possível Implementação 

Processo no 210/2018 - Projeto Fiocruz - Planta de desenvolvimento de POC “Chip Point of 
Care” para diagnóstico de Zika, Dengue, Chikungunya, entre outros vírus.  

Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto no 62.590, de 22 de maio de 2017, analisou as 
possibilidades de financiamento (fomento) no Estado para viabilizar a instalação desta unidade da 
Fiocruz através do IBMP- Instituto de Biologia Molecular do Paraná - filial de Ribeirão Preto, no 
Supera Parque na mesma cidade, sendo recomendada a utilização de recursos não reembolsáveis 
do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCET - para aporte do valor de 
R$ 12 milhões.  Na reunião do Conselho de Orientação do FUNCET de 28/12/2017, foi aprovado o 
mérito da Carta Consulta e aporte de recursos não reembolsáveis até R$ 12 milhões, devendo a 
proposta ser reformulada para execução da Fase I, que contempla a implantação do laboratório de 
controle de qualidade, processamento do Chip e testes de validação até sua certificação pela Anvisa. 

Para atender a demanda da Consultoria Jurídica da Pasta necessitamos do ato de aceite pelo Senhor 
Governador do resultado apresentado pelo Grupo de Trabalho, instituído pelo Decreto no 62.590, de 
22 de maio de 2017, que se encontra na Secretaria de Governo, encartado no processo SDECTI no 
412/2017 - SPDOC no 513148/18. 
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Processo SDECTI no 253/2018 - Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. 

Solicita desapropriação por utilidade pública de terreno de 300 mil m2, em área contigua ao 
Laboratório Nacional de Luz Sincrotron - LNLS e do Projeto Sirius, terreno de propriedade do Banco 
Santander - Campinas SP, avaliado pela CPOS (processo SDECTI no 417/18) em R$ 46.540.000,00. 
Processo encaminhado com laudo de avaliação e levantamento altimétrico à Procuradoria Geral do 
Estado - Assistência de Gestão de Imóveis - que se manifestou favoravelmente ao Decreto de 
Utilidade Pública, exigindo, conforme legislação em vigor a reserva de recursos orçamentários na 
SDCETI, a ser solicitada para 2019. 

Ação 5394 -  Programa Tecnológico de Apoio aos Municípios (PATEM) 

Ação que presta atendimento aos municípios em suas necessidades técnicas locais de situações 
emergenciais e que não possam ser solucionadas pela capacidade funcional e financeira própria. 
Destina-se principalmente aos pequenos e médios municípios. Em 2018, recebemos nesta 
Subsecretaria 98 (noventa e oito) solicitações e estão sendo realizados 11 (onze) atendimentos pelo 
IPT, braço técnico executor do programa, nos seguintes municípios: Ribeirão Branco, Cunha, São 
Lourenço da Serra, Apiaí, São Sebastião, Braúna, Monte Alegre do Sul, Ibitinga, Miracatu Juquiá e 
Ilha Comprida. Foram investidos o montante de R$ 2.035.666,00 no presente exercício. 

Projeto Planta de Gaseificação de Biomassa 

Convênio assinado entre a SDECTI e o IPT tendo por objeto a realização das etapas iniciais, visando 
o desenvolvimento de uma planta piloto de gaseificação de biomassa a partir de cana-de-açúcar. O 
convênio, assinado em 26/12/2012, teve seu prazo de vigência encerrado em 25/12/2017 sem o 
cumprimento do seu objeto. No momento, aguarda-se a rescisão do convênio. 

Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo (CONSIP) 

O Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo - CONSIP é vinculado a esta Pasta 
e tem com seu presidente o seu Secretário. O Decreto que criou o CONSIP e estabeleceu sua 
composição foi editado em 1989. Como resultado do Grupo de Trabalho criado através da Resolução 
de n.º 20, de 7 de julho de 2016, foi assinado em 4 de setembro de 2017 o Decreto de n.º 62.817, de 
Regulamentação da Lei Federal de n.º 10.973, de 2 de dezembro de 2004, Lei Complementar n.º 
1.049, de 19 de junho de 2008, e dispõe sobre outras medidas em matéria da política estadual de 
ciência, tecnologia e inovação. Como consequência da edição do Decreto que estabelece a 
necessidade do credenciamento das Fundações de Apoio às ICTESPs (Instituições Científicas e 
Tecnológicas do Estado de São Paulo), nesta Pasta. Foram credenciadas até o momento 28 
Fundações de Apoio. 

 

Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCET 

- Levantamento de todas as operações de crédito do FUNCET dos Editais de 2009 e 2010 

A partir das informações obtidas da desenvolve SP e Banco do Brasil foi possível fazer um histórico 
das operações contratadas por estes gestores após a reativação do fundo em 2009. 

No Edital 01/2009 das 11 propostas aprovadas tecnicamente somente 5 foram contratadas e todas 
foram liquidadas sem qualquer inadimplência. As propostas não contratadas foram reprovadas pela 
análise de crédito ou por falta de garantias reais ou de aval. 

No Edital 01/2010 foram contratados 17 projetos sendo 14 liquidados e 3 inadimplentes com ações 
judiciais em curso. Do valor total financiado e liberado de R$ 3,105 milhões foram recebidos, 
acrescido com juros de 6% a.a., o valor total de R$ 3,074 milhões, sendo objeto de execução judicial 
o valor de R$ 700 mil a valores de abril de 2015. Todas as demais operações foram encerradas. Na 
modalidade de equalização de juros, com aporte de recursos de R$ 5 milhões em 2012, conforme 
Decreto no 58.326, de 24 de agosto de 2012,  a Desenvolve SP financiou em suas linhas de 
financiamento para inovação tecnológica (exceto FUNCET)  um único contrato em 2014,  da IBF 
Industria Brasileira de  Farmoquímicos  na cidade de S. José do Rio Preto -  Contrato Principal R$ 
5.259.525,00 - juros pagos pelo FUNCET para a Desenvolve SP até julho/2018, no valor de R$ 
1.073.183,64 + 25mil. O saldo atual das amortizações totaliza R$ 690 mil a ser quitadas em 7 
parcelas até dezembro/2018. 

Plano de Aplicação dos Recursos FUNCET 

Em 01/10/2018 foi realizada a Reunião Ordinária do Conselho de Orientação que analisou o Plano de 
Aplicação de Recursos do FUNCET, que atualmente conta com saldo de R$ 43 milhões sendo 
administrado pela Desenvolve SP. Entre as propostas aprovadas destacam-se: 
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 financiamento de projetos de inovação tecnológica de processos e produtos para micro e 
pequenas empresas do Estado, selecionadas através de Edital para financiamento reembolsável de 
até R$ 300 mil por empresa, conforme Normas de Operação publicada no DOE de 10/12/10 - 
Deliberação CO - no 1, de 8/12/2010, para até 20 empresas - R$ 300 mil. Taxa de juros 6% a.a., 
carência de 24 meses e amortização em 36 meses. 

 Idem para empresas instaladas no ambiente do SPAI - 20 empresas - R$ 200 mil. 

Encontra-se na pauta do dia da ALESP o Projeto Lei n0 213/14, ordem 143 - que altera a Lei no 93, 
de 27 de dezembro de 1972, que criou o FUNCET, que sendo aprovada permitirá ao Conselho de 
Orientação do Fundo fixar taxa de juro até zero, para projetos alto grau de inovação com impacto a 
curto prazo. 

 

Junta Comercial do Estado de São Paulo - Jucesp 

Ação 6132 – Integração para Registro e Legalização de Empresas  

Transformada em Autarquia de regime especial em 2012, nos termos da Lei Complementar Estadual 
n. 11.879/2012, a Jucesp, desde então, passa por crescente modernização, tendo como marco a 
implantação do VRE - Via Rápida Empresa, em parceria com a Subsecretaria de Empreendedorismo 
e da Micro e Pequena Empresa.  

O sistema integra a Política de Estímulo ao Empreendedorismo e Favorecimento à Micro e 
Pequena Empresa, lançada em 17 de maio de 2012, pelo Decreto Estadual 58.053. O serviço 
funciona pela internet e pode ser acessado pelo site da Jucesp.  

O VRE - Via Rápida Empresa é um programa totalmente voltado à desburocratização da atividade 
empresarial. A obtenção do NIRE e do CNPJ e o licenciamento, ou seja, as aberturas de empresas 
classificadas como de baixo risco ocorrem concomitantemente em até 48 horas. O VRE está 
disponível para adesão a todos os municípios paulistas, sendo que, em 2018, o número de 
municípios que firmaram convênio com a Jucesp e consequentemente operam no sistema foi elevado 
de 265 (duzentos e sessenta e cinco) para 339 (trezentos e trinta e nove).  

A Junta Comercial do Estado de São Paulo voltada à desburocratização e à simplificação dos 
processos de registros, coadunada com a Lei n. 11.598/2007, Lei da REDESIM, aparece no Ranking 
de Qualidade da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios na 11º posição entre os 27 Estados da Federação, incluindo o Distrito Federal, no Cadastro 
Nacional Web, em 2018. Dentro desses esforços, o Banco Mundial, elabora anualmente o relatório do 
Doing Business em que apresenta o ranking com os órgãos responsáveis pelas etapas do processo 
de abertura, alteração e fechamento de empresas e pessoas jurídicas, o Estado de São Paulo avança 
15 posições, pois aparecia na 126ª do ranking em comparação a 190 países.  

Um dos responsáveis pela sincronização nacional é o sistema VRE2 em conjunto com Poupatempo 
do Empreendedor Paulista, desenvolvido pela Jucesp em parceria com a Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), é caracterizado por reunir na 
plataforma a emissão de licenças do Corpo de Bombeiros (sistema Via Fácil Bombeiros), Vigilância 
Sanitária (sistema SIVISA), Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) e 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento (sistema GEDAVE), graças à integração sistêmica entre 
citados órgãos licenciadores estaduais.  

Citado sistema realiza a constituição de sociedades limitadas, de empresas de responsabilidade 
limitada e a inscrição de empresários individuais num formato totalmente digital e seguro, propiciando 
ao final, o registro eletrônico de documentos. O Poupatempo do Empreendedor Paulista, uma das 
ferramentas do VRE possui módulo de licenciamento integrado online e permite que o empresário 
obtenha licença para abrir seu negócio em até 2 (dois) dias para o baixo risco, sem a necessidade de 
procurar de forma presencial diversos órgãos públicos. 

Um marco na padronização de procedimentos para o atendimento aos usuários e a qualidade de 
serviços desenvolvidos pela Sede e suas conveniadas foi a implantação de auditoria nos Escritórios 
Regionais e Postos de Serviços, com o objetivo de buscar a melhoria contínua dos processos. 
Implantado pela Portaria Jucesp nº 45/2016, ressaltando que é um processo contínuo, está sendo 
realizado através de etapas, onde são auditadas as atividades realizadas tanto na sede da Autarquia 
como em suas unidades desconcentradas.  

Foram auditados 38 Escritórios Regionais: os cinco da Capital, dois em Campinas, além de São José 
dos Campos, Rio Claro, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, 
Mogi Guaçu, Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Birigui, Catanduva, Franca, Jales, Limeira, Marília, 
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Piracicaba, Presidente Prudente, Santos, São Caetano do Sul, São José do Rio Pardo, São José do 
Rio Preto, São Vicente, Sorocaba, Ribeirão Preto, Lucélia, Santo Anastácio e Marília, nos quais foram 
levantadas as inconsistências, como manuseio dos sistemas da Jucesp, de acordo com o perfil de 
cada colaborador; a regularidade dos procedimentos estabelecidos pela Sede; bem como a 
conformidade dos entendimentos na análise de mérito dos documentos.  

Em 2018 foi implantado a terceira etapa do processo de auditoria. A primeira etapa os processos 
analisados, deferidos e registrados pelos Assessores dos Escritórios Regionais foram reanalisados 
na Sede. Na segunda etapa, os processos analisados, deferidos e com exigência exaradas pelos 
Assessores da Sede, foram reanalisados. Na terceira etapa, o formato utilizado é a fiscalização in 
loco das unidades, e para a realização da atividade, foi criada uma equipe com os colaboradores da 
Gerência de Protocolo, Gerência de Expedição, Diretoria de Logística, Assessoria Técnica de 
Decisão Singular, Diretoria de Castro e Registro, Assessoria Técnica da Vice-Presidência e Dirigente 
da Assessoria da Presidência. 

A edição do Decreto nº 60.488, de 23 de maio de 2014, autoriza a Jucesp a celebrar convênios para 
os fins que autoriza e dá providências correlatas, traz a previsão em seu bojo das minutas dos termos 
de convênios de implantação dos Escritórios Regionais e Postos de Serviços e neles à Jucesp tem a 
obrigação de acompanhar as atividades desenvolvidas nas unidades conveniadas, tratando-se assim 
de uma obrigação da Autarquia.  

É necessário salientar que, a Jucesp, preocupada com a qualidade e transparência dos seus 
serviços, através do Comitê de Integridade, editou em 20/12/2016, o Código de Ética e Conduta, 
divulgado amplamente a todos os seus colaboradores, partícipes de convênios e terceiros. Importante 
registrar que o Estado de São Paulo foi sede do 1º Simpósio Nacional do Registro Empresarial e sede 
do último Encontro Nacional das Juntas Comerciais, realizado em parceria com a Federação Nacional 
das Juntas Comerciais (FENAJU), eventos realizados em novembro de 2018. 

Outro marco importante é a fase final das obras da nova sede da Jucesp. Conforme Decreto nº 
62.730, de 28 de julho de 2017, publicado no Diário Oficial de 29/07/2017, o Governador de São 
Paulo autorizou a Fazenda do Estado a permitir o uso por prazo indeterminado, em favor da Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, do imóvel localizado no bairro da Lapa (Zona Oeste), de São 
Paulo, à Rua Guaicurus, nº 1.274/1.374. Tombado em maio de 2009 pelo Conselho do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo (CONPRESP), o prédio da antiga Estação Ciência, com 
área total de 1915m², está sendo reformado e, em breve, será a sede definitiva da Junta Comercial 
do Estado de São Paulo. A nova sede tem excelente localização para os cidadãos usuários dos 
serviços da Jucesp, bem como fácil acesso por transporte público e, ainda, possui uma arquitetura 
horizontalizada que favorece a instalação de todas as unidades administrativas com foco na 
otimização do fluxo de processos dentro da Autarquia. 

Dados macro: 39 escritórios regionais (incluindo Escritório Regional da Jucesp em Porto Ferreira, 
inaugurado no dia 10 de dezembro de 2018), 44 postos de serviços (42 postos regionais e 02 postos 
de atendimento em Poupatempo), 550 colaboradores.  
Cadastro JUCESP: 9.041.058 milhões de empresas - 7.515.900 milhões com movimento pós 1991 
(até 2018), empresas abertas: 191.771 (até 2018), sendo: 15.981 por mês e 353 por dia, processos 
protocolados: 1.233.527 (até 2018), sendo: 102.794 por mês e 3.427 por dia. Do número total 
(1.233.527), 24% dos processos sofreram exigência. 
Atendimento na sede: 455.023 pessoas (até 2018), sendo 37.919 pessoas por mês e 1.264 pessoas 
por dia. 
Fale-Conosco: 41.227 mensagens, sendo 40.757 respondidas. 
Dúvidas sobre o sistema: 89.034 atendimentos presenciais VRE por mês. 
Jucesp on line: 242.167.0 74 pesquisas por empresa,  75.541.855 consultas a dados cadastrais e 
6.149.211 certidões emitidas, 68.608.318  acessos por ano.   
Agendamento Eletrônico: 39.792 agendamentos atendidos.  
Assessoria Técnica de Decisão Singular: 473.521 processos analisados  
Gerência de Apoio à Decisão Colegiada: 82.927 processos analisados. 
Leiloeiros/Tradutores: 2.508 processos analisados. 
Armazéns Gerais: 2.509 processos analisados. - Documentos com pendências e/ou bloqueios, 
analisados na Assessoria de Registro Empresarial ARE: 25.252. 
Livros: 45.909 protocolados. 
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Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades 

Ação 4259 – Apoio e Assistência ao artesão 

Cadastro SUTACO 

Após avaliar a autenticidade e classificar o artesanato, presencialmente, a SUTACO emite a Carteira 
de Identificação Profissional do Artesão, de acordo com a Base Conceitual do Artesanato Paulista e a 
Base do Programa do Artesanato Brasileiro. Emite também a Carteira Nacional do Artesão do 
Programa do Artesanato Brasileiro da SEMPE/MDIC. 
Último número de Carteira SUTACO utilizado (23/11/2018): 94.679  
Novos Cadastrados no ano de 2018 (até 23/11/2018): 2.441  
Renovação de Carteiras no ano de 2018 (até 23/11/2018):1.203  
Carteira Nacional emissão 2018 (até 23/11/2018):  893 
 
Convênios SDECTI/SUTACO com MUNICÍPIOS PAULISTAS 
Convênios assinados:177 
 
Treinamento SUTACO de Agentes de Cooperação dos Municípios 
Os Municípios Paulistas conveniados à SDECTI através da SUTACO, atendem os artesãos em suas 
cidades, objetivando a descentralização e a regionalização dos serviços de cadastramento.  Para 
tanto a SUTACO faz o treinamento desses agentes de cooperação municipais.  
Eventos (05 no Parque da Água Branca e 01 em São José do Rio Preto): 06 
Agentes de cooperação SUTACO treinados: 230 
Municípios Paulistas atendidos: 101 
 
Artesãos/Artesãs atendidos em Exposições, e Feiras: 
04 Artesanato no Parque – Sutaco: 253  
01 Inverno no Parque – SMA:  40 
01 Fenearte - Olinda – PAB:   05 
01 Raízes Brasileiras - Salão São Paulo – PAB: 60 
01 Exposição “Artesãs Da Terra” – 
Sutaco/Memorial Da América Latina:  26 
01 Exposição “Os Artesãos e Seus Presépios II”: 15          
Total:  399 
 
Participação da SUTACO em eventos diversos 
Premiação Gestão Pública do Artesanato - Realização da Associação Paulista Viva 
Gravação do Programa Sr. Brasil no SESC Pompéia - realização Produção Rolando Boldrin 
Participação do “Futuro da Cultura” no Memorial da América Latina - realização da Secretaria de 
Estado da Cultura 
Participação no “Encontro Temático: Economia Criativa um novo olhar para o futuro” - Realização 
APRECESP - Embu das Artes 
 
Capacitação de Artesãos SUTACO/ADESAF 
A SUTACO disponibiliza aos Municípios assessoria na organização e divulgação de feiras e 
exposições de artesanatos, curadoria de exposições e feiras, bem como treinamentos, cursos e 
oficinas para atualização e capacitação dos artesãos. 
 
Capacitação de Artesãos “Feito à Mão” nos Municípios Paulistas, com técnicas de 
empreendedorismo, precificação e vendas, entre outras:                                
Artesãos capacitados: 662 
Municípios Paulistas:  18 
Oficinas de Artesanato SUTACO/ADESAF 
Realização de oficinas de técnicas artesanais em parceria com Prefeituras com a finalidade de 
capacitar melhor os artesãos, aperfeiçoar técnicas e formar novos artesãos ou mesmo para 
divulgação do artesanato junto ao público em geral. 
Oficinas para público em geral:  29 
Pessoas beneficiadas:  344 
Oficinas para Artesãos (60 horas cada):  02  
Artesãos beneficiados: 20                  
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Lojas/Comercialização SUTACO/ADESAF (até 23/11/2018) 
Atualmente a SUTACO só conta com uma Loja fixa, para comercialização das peças que recebe em 
consignação dos Artesãos, localizada na Rua XV de Novembro, no Centro de São Paulo, junto à 
Imprensa Oficial. Desta loja partem as peças para as exposições e vendas itinerantes na Capital, 
interior e litoral. 
Número de peças vendidas: 2.328 
Valor: R$ 77.792,40 
Artesãos beneficiados: 255 
 
Emissão de Nota Fiscal SUTACO/ADESAF (até 23/11/2018) 
Número de Notas Fiscais emitidas:  1.619 
Valor emitido: R$ 1.722.958,00 
Artesãos beneficiados: 790 
Curadorias realizadas: 09      
Eventos 
Feiras: Artesanato no Parque – SUTACO: 04 
Inverno No Parque – SMA: 01 
FENEARTE - OLINDA/PE – PAB: 01 
Salão de São Paulo - Raízes Brasileiras – PAB:  01 
Os Artesãos e seus Presépios - SUTACO/MUSEU ARTE SACRA: 01 
Artesãs da Terra - SUTACO/MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA:  01 
 
Biblioteca 
A SUTACO é procurada por estudantes e estudiosos para pesquisa sobre Artesanato Paulista. 
Títulos catalogados: 665 
 
Conselho do Artesanato Paulista 
Reuniões Ordinárias: 12 
Encontros com Artesãos: 02 
Palestra MEI - O Empreendedorismo e o Artesanato - CAP/SEMPE/MDIC: 01  
Câmara Municipal de SP (reunião) - Acompanhamento PL 559/2017: 01   
ALESP (reunião) – Acompanhamento PL 605/2018:  01 
 

Programa 1021 - Inovação e Tecnologia para Políticas Públicas, Órgãos 

Governamentais e Empresas 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT - é uma empresa integrante da administração 

indireta que tem como missão criar e aplicar soluções tecnológicas para aumentar a competitividade 
das empresas e promover a qualidade de vida das pessoas. Para isso, nossos pesquisadores 
aplicam conhecimento científico e tecnológico altamente especializado nos serviços que prestam a 
milhares de clientes nos setores público e privado, inclusive para pequenas empresas. O trabalho do 
IPT, por exemplo, está presente no cotidiano do cidadão que utiliza rodovias paulistas inteligentes. 

O Programa 1021 objetiva incrementar a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, prestar assessoria tecnológica e apoio metrológico, além de difundir conhecimentos, em 
atenção às demandas de políticas públicas, órgãos governamentais, municípios, empresas e 
sociedade civil. 

 

Ação 2111 - Modernização Laboratorial para P&D&I e Serviços Tecnológicos  

Tem o objetivo de dar continuidade à modernização do Instituto com o intuito de oferecer 
infraestrutura adequada para o apoio às novas demandas de C&T&I das empresas e demais órgãos 
do Estado de São Paulo. O uso desses recursos serve para revitalizar e ampliar os laboratórios do 
IPT, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados à indústria e desenvolver 
pesquisa em áreas inovadoras, bem como a melhoria da infraestrutura do campus e a capacitação 
dos profissionais. Como resultado, tem-se a melhoria das atividades refletindo no desempenho dos 
produtos e serviços executados pelo Instituto.  
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Ação 5840 - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Difusão de 
Conhecimentos  

Tem como objetivo o desenvolvimento de ações de P&D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) 
que resultem na geração de novos conhecimentos e de novas soluções tecnológicas; P&D&I para 
órgãos governamentais, municípios, empresas públicas e privadas e sociedade civil, inclusive 
aquelas ações que contam com recursos federais, de agências de fomento e/ou privados.  

 

Realizações em 2018 no Programa 1021 

Ação 2111 - Modernização Laboratorial para P&D&I e Serviços Tecnológicos 

No ano de 2018, houve R$ 8,6 milhões em investimentos liquidados (sendo recebidos no exercício 
R$ 2,3 milhões e RPNP de exercícios anteriores R$ 6,3 milhões), com recursos do Governo do 
Estado de São Paulo, de vínculos federais e recursos próprios. Esse montante permitiu a 
modernização de 11 laboratórios. 

Ação 5840 - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Difusão de 
Conhecimentos  

No ano de 2018, o IPT atendeu a mais de 2.500 clientes em suas linhas de atuação: pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (P&D&I), consultoria em serviços tecnológicos, metrologia e educação 
em tecnologia. Esses serviços geraram mais de R$ 84,9 milhões em receita bruta operacional 
(“receita própria”), sempre visando aumentar a competitividade de empresas e promover a qualidade 
de vida das pessoas.  

Os atendimentos realizados pelo IPT foram contabilizados na forma de documentos técnicos que 
representam cada um dos serviços prestados pelo Instituto. Por isso, a mensuração da prestação de 
serviços tecnológicos do IPT foi representada, na ação 19.665.1021.5840, pelo indicador que mede o 
número de documentos técnicos emitidos pelo IPT. Em 2018, foram emitidos 20.592 documentos 
técnicos, que são:  

• Certificado de Calibração; 
• Certificado de Materiais de Referência; 
• Certificado de Conformidade; 
• Parecer Técnico; 
• Relatório de Atendimento Tecnológico; 
• Relatório de Ensaio; 
• Relatório de Medição; 
• Relatório Técnico. 

 

Programa 1038 - Fomento ao Ensino Profissionalizante 

Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante 

 A Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante - CETTPRO- promove ações 
voltadas ao aprimoramento e à expansão do ensino técnico, tecnológico e profissionalizante no 
Estado de São Paulo, além de propor políticas de execução de programas, ações e projetos relativos 
à formação de profissionais de nível médio. É responsável pelo Programa 1038 - Fomento ao Ensino 
Profissionalizante. 

 O Programa tem como objetivo a promoção da capacitação gratuita da população que está em busca 
de uma oportunidade no mercado de trabalho, bem como o aumento do nível de escolaridade dessa 
população. 

 O Programa possui duas ações, sendo uma Executada pela Coordenadoria e outra, pelo Centro 
Paula Souza, sob contrato: 

 

Ação 6126 - Via Rápida Emprego 

 A ação visa a qualificação profissional básica para habilitar trabalhadores a exercer seus direitos ao 
trabalho e à cidadania, além de prepará-los melhor para a busca de uma oportunidade no mercado 
de trabalho. 
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 O Decreto nº 59.773, de 19 de novembro de 2013, que dispõe sobre a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, da qual a Coordenadoria de Ensino 
Técnico Tecnológico e Profissionalizante atua na execução de políticas públicas direcionadas à 
promoção do crescimento econômico a fim de gerar renda e trabalho, de reduzir as desigualdades 
regionais, de fomentar e apoiar a realização de planos para o desenvolvimento sustentável, de atrair 
investimentos, de aumentar competitividade da economia paulista e, primordialmente, de 
desenvolver, qualificar e expandir o ensino técnico, tecnológico e profissionalizante, de modo a 
atender as necessidades da população e das demandas do mercado de cada Região do Estado de 
São Paulo. 

 Considerando o desenvolvimento da qualificação profissional do Estado de São Paulo, o Governo do 
Estado criou, em 2011, o Programa Via Rápida, nos termos do Decreto nº 57.133, de 14 de julho de 
2011, cujo objetivo é preparar a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de 
trabalho, bem como habilitá-la ao exercício dos seus direitos à cidadania, aumentando a 
probabilidade de obter ocupação e auferir renda. 

 O programa atende os inscritos a partir de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no Estado de São 
Paulo, ademais, o interessado para se inscrever a um dos cursos do Programa deverá preencher os 
requisitos legais. No ano de 2015, o Governo do Estado de São Paulo, visando o desenvolvimento de 
uma política pública de educação profissional, reestruturou o Programa através da Lei Estadual nº 
16.079, de 22 de dezembro de 2015, instituindo o Programa de Qualificação Profissional e de 
Transferência de Renda “Via Rápida”, que ampliou a sua abrangência, criando as modalidades “Via 
Rápida Emprego”, “Via Rápida Expresso”, “Via Rápida Econômico” e o “Via Rápida 18”. 

 A Lei Estadual nº 16.079 de 22 de dezembro de 2015 foi regulamentada pelo Decreto nº 62.033 de 
17 de junho de 2016. 

 Ademais, o Programa objetiva promover o aumento da competitividade da economia paulista 
mediante a qualificação e formação profissional dos trabalhadores. 

 Desde sua criação o Programa ofereceu 308.072 vagas. Os cursos oferecidos são gratuitos e de 
qualificação e formação profissional, utilizando metodologias de múltiplas mídias desenvolvidas, seja 
no formato de DVD, CD, impresso ou vídeo, com recursos de imagens e interatividade, com duração 
de 1 à 3 meses, de acordo com as exigências didático-pedagógicas de cada ocupação e o perfil de 
cada candidato, apresentando conteúdos de conhecimentos gerais e específicos, com objetivo de 
preparar/capacitar/qualificar o trabalhador para as novas exigências do mercado de trabalho, a 
depender da complexidade das ocupações, seja através de carretas móveis estruturadas com 
laboratórios e espaços adequados para a qualificação do trabalhador, ou ainda em unidades 
prisionais ou outros equipamentos públicos através de executoras contratadas pela Secretaria. 

 Em 2018 o Governo do Estado de São Paulo ofereceu 31.150 vagas sendo atendidos 114 
municípios, distribuídos nas Modalidades: Via Rápida Emprego com 11.150 vagas/Via Rápida 
Expresso 10.000 vagas e nas Escolas de Técnicas de Economia Criativa (ETECRIS) com 10.500 
vagas. 

 Os cursos na modalidade Emprego foram executados em 28 Unidades Móveis, os da Modalidade 
Expresso (Pintura) foram executados em 119 Unidades Prisionais,  10 Escolas Técnicas Estaduais 
(ETECs/ETECRI), 89 Escolas Estaduais, 44 Escolas Municipais, 25 CRAS, 8 Centro de Saúde, 11 
Outros (Delegacia de Polícia/Fórum/Prefeituras), e os da modalidade ETECRI foram executados em 5 
Unidades Fixas (São Bernardo do Campo/Santos/Presidente Prudente e São Vicente [2]). 

  Os cursos selecionados para a Modalidade Emprego:  Aplicação em Acionamento Industrial, 
Assistente de Cabeleireiro, Barman, Bartender, Calibração Básica, Camareiro, Comandos Hidráulicos 
e Pneumáticos, Corte e Costura, Cozinheiro geral, Eletricista de Automotores,, Garçom e Garçonete, 
Instrumentação Básica, Manicure e Pedicuro, Manipulador de Carnes, Manutenção de Válvulas de 
Controle, Maquiagem, Mecânico Automotivo, Mecânicos de Automóveis, Mecânicos de direção e 
freios, Mecânico de Motos, Metrologia, Panificação, Redes para Automação Industrial, Refrigeração e 
Climatização, Sistema de Automação e Controle e Soldador. 

 Na Modalidade Expresso o curso foi de: Pintura (Pintor). 

 Na modalidade ETECRI os cursos foram: Vitrinista, Recreacionista, Grafite, Prática em Mídias 
Sociais, Técnicas em Designer de Moda, Web Designer e Food Stylling.  

 A meta do Programa Via Rápida é oferecer qualificação profissional para cerca de 32 mil 
trabalhadores para o ano de 2019. 
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Centro Estadual  de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS 

Ação 5845  - Formação Inicial e Continuada/Qualificação Profissional (CEETEPS) 

A Qualificação Básica – Formação Inicial e Continuada (QB FIC) visa capacitar o trabalhador 
desempregado em busca de sua colocação no mercado ou na atuação empreendedora. Em 2018 a 
QB FIC contou com mais de 5.900 atendimentos, e mais de 4.100 concluintes, o que resultou cerca 
de 69% de taxa concluinte, atendendo 36 municípios no Estado de São Paulo. No Programa Via 
Rápida Emprego, em parceria com a SDECTI – CETTPRO: em 2018, foram 7.200 atendimentos, 
sendo 5.040 nas Unidades Móveis e 2.160 atendimentos em espaços físicos diversos. O Aprendiz 
Paulista, em parceria com a SERT, é voltado aos alunos de curso técnico das ETECs, com idade 
entre 14 e 24 anos, e em 2018 foram firmados 1.890 contratos. No FUSSESP, em parceria com o 
Fundo Social visa qualificar o desempregado que busca oportunidade no mercado, o número de 
atendimento em 2018 foi de 10.147. No Super MEI, em parceria com o Sebrae, o CEETEPS oferece 
cursos de qualificação profissional aos microempreendedores individuais (MEI) de todo o Estado, em 
2018 o programa disponibilizou 12.400 vagas. Também foram oferecidas 4.760 vagas para o 
ETECRI-SDECTI, e 2.260 vagas no Pronatec. Na parceria com o CDHU para a realização de cursos 
de qualificação profissional que visam capacitar o trabalhador desempregado em busca de colocação 
no mercado, foram oferecidas 460 vagas em 2018. 

 

Programa 1039 - Programa Estadual de Educação Profissional e Tecnológica 

Centro Paula Souza 

No final de 2018 o CEETEPS administrava 223 ETECs e 72 FATECs, oferecendo os Ensinos 
Técnico, Técnico integrado ao Médio, Médio, Programa MedioTEC e Superior Tecnológico para mais 
de 291 mil matriculados, sendo mais de 207 mil nos Ensinos Médio, Técnico e Técnico integrado ao 
Médio e Programa MedioTEC, e mais de 83 mil no Ensino Superior. 

O Programa 1039 tem como objetivo capacitar pessoas nos diversos eixos tecnológicos de formação 
profissional, nos níveis inicial, técnico e tecnológico, contribuindo para ampliar seu potencial de 
empregabilidade. 

 

Ação 5292  - Desenvolvimento da Educação Profissional Técnica 

Em 2018, o CEETEPS contou com mais de 189 mil matrículas, sendo mais de 121 mil no Ensino 
Técnico, mais de 6 mil no Ensino Técnico EaD e aproximadamente 61 mil no Ensino Técnico 
integrado ao Médio.  

Classes Descentralizadas (CDs) são unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a 
administração de uma ETEC. Em 2018 estavam em funcionamento 269 CDs, sendo 144 em parceria 
com prefeituras do interior que disponibilizam espaços para instalação de salas de aula e 
laboratórios. Desse total, 21 foram implantadas em 2018. Número de matriculados: 6.869. Outras 125 
CDs funcionam pelas parcerias com a Secretaria da Educação do Estado (SEE) e Prefeitura da 
Capital (em 103 EEs e em 22 CEUs). O total de matriculados: 19.644 alunos. Este convênio permitiu 
a abertura de mais de 163 mil vagas em cursos técnicos e integrados entre o 2º semestre de 2009 e o 
2º semestre de 2018. 

Com o Programa Vence, por meio de outra parceria com a SEE, o CEETEPS estende a oferta do 
ETIM às escolas estaduais. O aluno pode ter as aulas do Ensino Médio em uma escola estadual e as 
do curso técnico em uma ETEC ou ter aulas do Ensino Médio e do curso técnico na mesma escola 
estadual.  

Em 2018, o Grupo de Estudo de Educação a Distância ofereceu 6 cursos técnicos semipresenciais 
(Administração, Comércio, Eletrônica, Informática, Secretariado e Sistemas de Energia Renovável), 4 
cursos técnicos online (Administração, Comércio, Guia de Turismo e Secretariado), além do Ensino 
Médio na modalidade EJA. A oferta de cursos livres foi incrementada com o lançamento dos cursos 
de Gestão de Conflitos, Felicidade e Mediação para Educação a Distância que, juntamente com os 
cursos já lançados, totalizaram mais de 130 mil cursistas matriculados.  

O número de concluintes do Ensino Técnico, (incluindo todas as modalidades) superou 81 mil alunos, 
resultando em uma taxa concluinte de, aproximadamente 76%. Foram criados e/ou reelaborados 60 
cursos com a participação de empresas públicas e/ou privadas para essas modalidades de Ensino. 
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 Universidade de São Paulo - USP; 

Na Universidade de São Paulo, o Programa Estadual de Educação Profissional e Tecnológica é 
Executado por meio da Ação 5292 – Manutenção da Educação Profissional Técnica e tem por 
objetivo manter a oferta de educação profissional em todas as suas modalidades, atendendo à 
demanda crescente por mão-de-obra qualificada dos diversos setores econômicos do Estado de São 
Paulo, por meio da manutenção do Colégio Técnico de Lorena (COTEL), vinculado à Escola de 
Engenharia de Lorena (EEL), o qual conta atualmente com 120 alunos matriculados. 

 

Ação 2226 -  Expansão da Educação Profissional Técnica 

Em 2018, considerando os dois processos seletivos, que acontecem semestralmente, foram 
oferecidas mais de 117 mil vagas nas modalidades de Ensino Técnico. 

Em 2018 o CEETEPS implantou duas opções de ensino: Ensino Médio com Habilitação Técnica 
Profissional e com Qualificação Profissional, em 33 ETECs, visando atender quem deseja estudar em 
um único período para ter condições de fazer estágio, trabalhar ou envolver-se em outras atividades.  

Certificação por competências – desde o 2º semestre de 2012 o Vestibulinho das ETECs oferece 
vagas remanescentes de segundo módulo para diversos cursos técnicos. Para concorrer a uma vaga, 
os interessados devem ter concluído o Ensino Médio e ter experiência profissional na área do curso, 
o que será verificado por uma prova teste e uma prova prática.  

Especialização técnica de nível médio – desde o 2º semestre de 2014, o Vestibulinho das ETECs 
oferece vagas para vários cursos dessa modalidade de ensino. Em 2018, incluindo os dois processos 
seletivos semestrais, foram oferecidas 395 vagas para 10 cursos de especialização, entre os 17 
mantidos pelo CEETEPS.  

Em 2018, foram criadas as ETECs de Guarulhos e Taboão da Serra. 

 

Ação 5290 -  Desenvolvimento da Educação Profissional Tecnológica 

Em 2018, o Ensino Tecnológico do CEETEPS contou com mais de 83 mil alunos matriculados, em 77 
cursos de graduação tecnológica (76 presenciais e 1 EaD), em diversas áreas, como Construção 
Civil, Mecânica, Informática, Tecnologia da Informação, Turismo, entre outras. Além da graduação, 
são oferecidos cursos de pós-graduação, atualização tecnológica e extensão. O número de 
concluintes do Ensino Superior Tecnológico superou 11.400, resultando em uma taxa concluinte de, 
aproximadamente 37%. Em 2018 foram 695 projetos elaborados com foco no estímulo de ideias a 
inovação e ao empreendedorismo nas FATECs. 

A Educação a Distância, foi implantada no 2º semestre de 2014 nas FATECs, 4.950 alunos estavam 
matriculados nessa modalidade de ensino em 2018, no curso de Gestão Empresarial. Para que possa 
ser reestruturado, este curso não está sendo oferecido no Vestibular. Desde o 1º semestre de 2018 o 
CEETEPS oferta, em parceria com a UNIVESP, o curso de Gestão Pública.  

 

Ação 1515 -  Expansão da Educação Profissional Tecnológica 

Em 2018, foram oferecidas mais de 28.600 vagas no Ensino Tecnológico, incluindo os dois processos 
seletivos semestrais.  

Em 2018, foram implantadas as FATECs Adamantina, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha e 
Sumaré.  

 

Ação 5852 -  Desenvolvimento do Ensino Médio – Centro Paula Souza 

No final de 2018, o CEETEPS contava com mais de 17 mil alunos matriculados no Ensino Médio. O 
número de concluintes superou 6 mil alunos, resultando em uma taxa concluinte de 97%. A estimativa 
da taxa de interesse dos alunos do Ensino Médio do CEETEPS no ingresso ao Ensino Superior é 
superior a 89%. Foram ofertadas mais de 5 mil vagas em 2018, nesta modalidade de ensino. 
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Ação 5620 -  Capacitação do Pessoal Docente, Técnico e Administrativo 

Capacitação nas ETECs – em 2018, o curso de pós-graduação em nível de aperfeiçoamento 
conveniado com o FNDE dentro do Programa Brasil Profissionalizado para capacitação de 
professores no Ensino e Aprendizagem na EJA formou 133 professores e 151 estavam em curso no 
final do ano. Outros 440 docentes concluíram o curso do Programa Especial de Formação 
Pedagógica, também em convênio com o FNDE. Além destes, havia 645 cursistas ativos na turma 
atual (término previsto para 2019). A formação continuada de funcionários e docentes desenvolveu 
em 2018 mais de 300 projetos. O número de inscritos superou 32 mil, incluindo todas as unidades do 
CEETEPS. Foram emitidos pela CETEC mais de 16 mil certificados para os profissionais capacitados 
do CEETEPS. Materiais de suporte didático e publicações também são produzidos anualmente pela 
equipe e seus parceiros.  

Capacitação nas FATECs – em 2018, a Unidade do Ensino Superior de Graduação do CEETEPS 
desenvolveu diversas atividades de capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento. Entre elas: 
cursos presenciais, semipresenciais e a distância, encontros, oficinas, treinamentos, o Congresso 
Brasileiro de Línguas Estrangeiras na Formação Técnica e Tecnológica e o workshop Gestão da 
Qualidade para o modelo de gestão 4.0. Foram emitidos pela CESU mais de 6 mil certificados para 
os profissionais capacitados do CEETEPS. 

Capacitação e aperfeiçoamento de docentes voltados à inclusão: em 2018, 1.130 profissionais foram 
capacitados para atender casos específicos de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O CEETEPS e a 
Associação dos Amigos Metroviários dos Excepcionais (AME) seguem com o Programa de Educação 
Inclusiva, voltado aos alunos com deficiência das unidades. No ano de 2018, foram atendidos 
aproximadamente 868 estudantes com deficiência entre as ETECs e FATECs. 

 

Outras Ações do CEETPS em 2018 

Pós-Graduação – o CEETEPS oferece dois cursos na modalidade stricto sensu: Mestrado 
Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos e Mestrado Profissional em Gestão e 
Desenvolvimento da Educação Profissional. No âmbito do lato sensu, quatro MBAs estão disponíveis 
– Excelência em Gestão de Projetos e Processos Organizacionais, Executivo em Gestão Empresarial, 
Tecnologia e Inovação e Engenharia e Negócios.  

Mobilidade Acadêmica – em 2018 a Assessoria de Relações Internacionais do CEETEPS ofertou 
para alunos do ensino superior das FATECs, 77 vagas para a realização de um semestre acadêmico 
no exterior em Universidades parceiras do CEETEPS de 8 países: Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, 
Espanha, Holanda, México e Portugal. Também foram ofertadas 2 vagas para curso de curta duração 
de língua espanhola na Espanha, totalizando assim 79 vagas oferecidas, sendo que 44 foram 
preenchidas. O CEETEPS recebeu no decorrer do ano 30 alunos estrangeiros, sendo 12 do ensino 
técnico e 4 do ensino superior para 1 semestre acadêmico, mais 14 alunos de países, como Canadá, 
Rússia e República Checa, para cursos de curta duração intitulados “Startup Experience in Brazil” e 
“Brazilian Culture and Language” alocados respectivamente na Fatec SEBRAE e Fatec SP. Com 
relação a mobilidade docente promovida pelo CEETEPS um total de 15 docentes participaram de 
projetos no exterior: 7 de ETECs foram ao Peru para capacitar professores em unidades do SENATI 
e 8 docentes de ETECs e FATECs participaram do treinamento promovido pela Agência de 
Cooperação Internacional (JICA) do Japão. Foi publicada a Portaria CEETEPS-GDS 2338, de 30-10-
2018 que institui as Políticas Linguísticas Institucional do CEETEPS que nortearão o processo de 
internacionalização da instituição. Como parte desse processo foram credenciadas 35 FATECs no 
Programa Idiomas sem Fronteiras do Ministério da Educação (MEC). Os 34 docentes de Língua 
Inglesa das FATECs Credenciadas responsáveis pelo programa nas unidades passaram por 
capacitação antes da implantação da oferta do My English Online – MEO, curso de inglês online. O 
MEO contava, até dezembro de 2018, com 3.516 matriculados do CEETEPS. Das 35 unidades de 
Fatec credenciadas, 20 aplicaram um total de 823 exames TOEFL e 7 unidades aplicaram 944 
exames TOEIC em 2018. Até dezembro de 2018 foram assinados 19 acordos de cooperação 
internacional, com instituições de ensino de países como Portugal, Argentina, Espanha, Canadá, 
Chile, Bélgica e Colômbia, atingindo um total de 54 acordos vigentes no ano. Em 2018 a 
Administração Central do CEETEPS recebeu duas exposições oriundas de parceria com consulados. 
A primeira delas em parceria com o Consulado-Geral do México, o CEETEPS organizou a exposição 
Frida & Diego – Fragmentos na sede da instituição, que do dia 15 de maio ao dia 13 de julho recebeu 
327 visitantes. Como um desdobramento desta ação a exposição passará por 43 unidades até 
setembro de 2019 de forma itinerante. Outro evento foi a mostra Invenções Húngaras realizada em 
parceria com o Consulado Geral da Hungria. 
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Convênios com Empresas – com o intuito de estabelecer relações conjuntas, programas de 
capacitação e treinamento para os alunos das ETECs e FATECs, foram celebrados 25 Acordos de 
Cooperação em 2018: IBM, Santander, Shawee Plataforma Tecnológica e Eventos, entre outros. 
Foram assinados também outros 16 Protocolos de Intenção visando estreitar laços entre o CEETEPS 
e diversas instituições para convênios futuros. Entre as empresas e instituições estão: Rede Cidadã, 
Exsto Tecnologia, Inova GS e Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).  

Feira Tecnológica do Centro Paula Souza: A mostra selecionou 238 projetos entre os mais de mil 
trabalhos inscritos na 2ª edição virtual da FETEPS. Foram 181 de ETECs, 49 de FATECs, 8 de 
parceiros internacionais. As publicações na página da feira no Facebook renderam mais de 18,4 mil 
interações; as publicações alcançaram cerca de 18 mil usuários.  

Investimento em ETECs e FATECs – em 2018, foram entregues as FATECs Ferraz de Vasconcelos 
e Franco da Rocha, a ETEC Guarulhos e nova sede da Fatec Guarulhos. O CEETEPS empenhou 
mais de R$ 16 milhões para obras de construção (como a nova sede da ETEC Teodoro Sampaio), 
reforma (as da ETEC de Tatuí, por exemplo), manutenção e conservação do prédio de diversas 
unidades. Valor de investimento em mobiliário e equipamentos até o final de 2018 foi: cerca de R$ 36 
milhões. Esse valor inclui R$ 24,7 milhões investidos em microcomputadores para as unidades.  

Agência Inova Paula Souza – cinco ações desenvolvidas neste ano: 1ª) consecução da implantação 
da política e diretrizes de atuação da Assessoria de Inovação com maior ênfase em 
empreendedorismo e na formação de profissionais capazes de inovar e empreender; 2ª) em parceria 
com diversas instituições foram oferecidos 12 módulos de capacitação para os Agentes de Inovação 
das 15 regiões administrativas do Estado; 3ª) criação e implementação de dois espaços de 
Coworking em ETECs e previsão de implantação de mais 16 espaços em 2019; 4ª) ampliação do 
Programa Escola de Inovadores para a Capital, São José do Rio Preto, Osasco, Mogi Mirim, Marilia, 
Jaboticabal, Ibitinga, Tiete, Guaratinguetá, Caraguatatuba, Barueri, Adamantina e Franca e 5ª) 
ampliação das parcerias visando proporcionar aprendizagem e oportunidades em projetos de 
inovação a alunos e professores do CEETEPS. 

 

Programa 1043 - Ensino Público Superior 

Universidade de São Paulo - USP 

A Universidade de São Paulo, autarquia especial vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, é responsável por um conjunto de quatro programas 
orçamentários a saber: a) 100 - Suporte Administrativo; b) 1039 - Programa Estadual de Educação 
Profissional e Tecnológica; c) 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP e; d) 1043 - 
Ensino Público Superior. A execução desses programas está distribuída em sete campi universitários 
nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Pirassununga, Lorena e Bauru. 
Além disso, a USP também está presente nas cidades de Santos e São Sebastião, respectivamente, 
com o curso de Engenharia do Petróleo da Escola Politécnica e com o Centro de Biologia Marinha 
(CEBIMar). 
O programa de Suporte Administrativo destina-se a prover a Universidade dos meios destinados à 
gestão administrativa e que não concorram diretamente na produção de bens ou serviços específicos 
gerados pela implementação de ações fins. Este programa é composto apenas da ação 5272 - Apoio 
técnico administrativo. 
Por sua vez, o programa Estadual de Educação Profissional e Tecnológica é composto apenas pela 
ação 5292 - Manutenção da Educação Profissional Técnica e tem por objetivo manter a oferta de 
educação profissional em todas as suas modalidades, atendendo à demanda crescente por mão-de-
obra qualificada dos diversos setores econômicos do Estado de São Paulo, por meio da manutenção 
do Colégio Técnico de Lorena (COTEL), vinculado à Escola de Engenharia de Lorena (EEL), o qual 
conta atualmente com 120 alunos matriculados. 
Já o programa de Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP tem por objetivo promover a 
formação de pessoal qualificado na área de saúde, em nível de graduação e pós-graduação, 
concomitantemente com a prestação de assistência médico-hospitalar em diversos níveis de 
complexidade. Compõe esse programa as seguintes ações e produtos:

1
 

                                                           
1
 A partir de 2018, a produção desse programa passou a ser monitorada pela Secretária de Saúde em conjunto com a dos 

demais hospitais da rede estadual. Para tanto, foi necessário padronizar os indicadores de produção dos hospitais 
universitários da USP com aqueles apurados pela Secretaria de Saúde. Desse modo, a produção dos hospitais passou a ser 
composta pelo somatório dos seguintes procedimentos: a) número de consultas e atendimentos ambulatoriais em atenção 
especializada realizado por profissionais médicos e não médicos; b) número de atendimentos de urgência e emergência em 
atenção especializada; c) número de internações clínicas e cirúrgicas realizado em atenção especializada; d) número de 
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Ação 5274 - Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial no Hospital Universitário 

(produção hospitalar: 245.047); 

Ação 5276 - Procedimentos de Alta Complexidade nas Áreas de Anomalias 

Craniofaciais/Deficiência Auditiva no “Centrinho” em Bauru (produção hospitalar: 

118.172). 

Por fim,  O Programa de Ensino Público Superior destina-se a manter e ampliar a oferta de vagas 
e cursos superiores em áreas estratégicas, bem como o suporte à pesquisa científica e tecnológica, 
aperfeiçoando constantemente a qualidade da formação em graduação e pós-graduação. Compõe 
esse programa as seguintes ações e produtos: 

 Ação 5297 - Atividades em Museus da USP (visitantes em exposições e mostras do acervo: 

470.621); 

 Ação 5304 - Ensino de Graduação (alunos matriculados: 59.122); 

 Ação 5305 - Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa (alunos matriculados nos cursos de 

pós-graduação: 31.698); 

 Ação 5306 - Extensão Universitária, Difusão Cultural e Prestação de Serviços à 

Comunidade (alunos matriculados em cursos de extensão: 33.323); 

 Ação 1151 - Obras e Instalações (m² de instalações adequadas: 9.065); 

 Ação 5787 - Políticas de Permanência e Formação Estudantil (bolsas e demais auxílios 

concedidos: 14.550); 

 Ação 5312 - Restaurantes Universitários (refeições servidas: 4.735.058)
2
.  

 

Dentre as ações apresentadas acima, merece destaque o fato de que a USP conta hoje com mais de 
124 mil alunos matriculados em centenas de cursos de graduação, programas de mestrado e 
doutorado e cursos de extensão universitária, além de milhares de outros participantes em diversas 
modalidades de cursos de ensino à distância. De grande importância também foi o aumento do 
número de auxílios concedidos aos alunos de baixa renda no âmbito da Política de Permanência e 
Formação Estudantil. Adicionalmente às 14.550 bolsas e demais auxílios apresentados acima, a 
Universidade mantém cerca de 2.700 vagas de moradia distribuídas em cinco campi do interior e um 
da capital, serve mais de 1 milhão de refeições gratuitas em seus restaurantes universitários, oferece 
1.500 auxílios transporte e centenas de vagas de estágio, além de diversas atividades esportivas e 
atendimento médico no Hospital Universitário. 

 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

Em 2018, a UNICAMP contou com aproximadamente 37,5 mil alunos matriculados em 66 cursos de 
graduação e 158 programas de pós-graduação em seus campi de Campinas, Piracicaba e Limeira. 
Seus 1.894 docentes, 99% dos quais com titulação mínima de doutor e 95% atuando em regime de 
dedicação exclusiva, seguiram na liderança da produção per capita nacional de artigos científicos 
publicados em revistas internacionais indexadas. 

No plano do ensino técnico, em 2018 a UNICAMP contou com 3.493 alunos matriculados em 36 
cursos oferecidos pelo Colégio Técnico de Campinas e pelo Colégio Técnico de Limeira, que atuam 
na formação profissional de nível médio. Os cursos oferecidos abrangem as seguintes áreas: 
Industrial, Informática, Saúde, Telecomunicações, Gestão e Meio Ambiente. 

                                                                                                                                                                                     
terapias em atenção especializada e tratamentos em oncologia e nefrologia e; e) número de exames de diagnóstico 
dependentes de ato médico. 
2
 Sendo aproximadamente 1 milhão delas servidas gratuitamente (bolsa alimentação) e o restante oferecido a preços 

subsidiados. No caso dos alunos, o preço é de R$ 2,00 por refeição. 
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Além do reconhecido destaque no cenário nacional, em 2018 a UNICAMP foi considerada a 
Universidade da América Latina mais bem colocada no ranking de “Universidades de meia-idade” - o 
Golden Age University Rankings - divulgado pela publicação britânica Times Higher Education (THE), 
especializada em ensino superior. A UNICAMP também preservou a sua colocação no maior ranking 
internacional de desempenho universitário, elaborado pela mesma publicação. De acordo com a 
relação, que considerou a atuação de 1.250 escolas superiores de 86 países, a Universidade está 
situada no grupo que reúne as posições de 401 a 500, mesmo desempenho das duas últimas 
edições. 

Ainda no plano internacional, a UNICAMP assumiu a liderança do ranking QS BRICS 2017/2018 
entre as Universidades brasileiras, conforme relatório divulgado pela consultoria internacional 
Quacquarelli Symonds (QS), responsável pela avaliação. O levantamento considera 300 
Universidades do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os chamados BRICS, países com 
economias emergentes. A UNICAMP aparece na 12ª classificação no ranking, empatada com a Saint 
Petersburg State University (Rússia). 

Ensino 

Acesso - Quanto ao acesso de novos estudantes, quase metade dos alunos de graduação que 
ingressaram na UNICAMP em 2018 vieram da escola pública. O índice oscilou de 50,2% em 2017 
para 49,2% em 2018. Dos 3.327 matriculados, 1.638 fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. E 
desses, 48% são autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI). 

Cotas - Após medida histórica, aprovada pelo Conselho Universitário (Consu) em novembro de 2017, 
a UNICAMP passou a aplicar, em 2018, vários mecanismos que ampliam a inclusão nos seus cursos 
de graduação. Entre as medidas aplicas estão a adoção de um sistema de cotas étnico-raciais que 
reserva 25% das vagas disponíveis para candidatos autodeclarados pretos e partos e a criação do 
Vestibular Indígena, com 72 vagas oferecidas. O objetivo da iniciativa é fazer com que a sociedade se 
veja representada na instituição. As medidas foram aplicadas pela primeira vez no ano de 2018, para 
ingresso em 2019. 

Ainda no âmbito da inclusão social, no Vestibular a pontuação oferecida a candidatos que fizeram 
ensino público foi ampliada para o fundamental, além do nível médio. Assim, os estudantes que 
optaram por participar do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) receberam 
automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles 
que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles 
que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que 
cursaram ambos os períodos na rede pública. 

Passaram a ser oferecidas, em 2018, para ingresso em 2019, um total de 645 vagas por meio do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e 90 vagas para os mais bem colocados em olimpíadas e 
competições de conhecimento. 

Pós-Graduação - Com 47% de seus alunos concentrados na pós-graduação, a UNICAMP registrou, 
em 2018, um total de 1.342 dissertações de mestrado e 997 teses de doutorado defendidas. Dos 140 
cursos de pós-graduação oferecidos pela UNICAMP e avaliados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no mais recente ciclo quadrienal 2014-2017, 
101 (72%) ficaram na faixa de notas de 5 a 7, o que os classifica como muito bons ou excelentes. Os 
cursos avaliados com nota 6 ou 7 são considerados de excelência, com padrão internacional. A 
UNICAMP tem 65 nesta faixa, o que corresponde a 46% do total de pós-graduações avaliadas. 

Pesquisa e Desenvolvimento 

Produção científica - Tomando-se por base levantamentos do Institute for Scientific Information (ISI), 
dos Estados Unidos, que monitora dez mil revistas internacionais especializadas, a produção 
científica da UNICAMP manteve em 2018 a tendência de crescimento contínuo experimentada desde 
2002. Em relação a 1989, ano da conquista da autonomia, a comparação mostra um crescimento 
notável de produtividade (de 0,2 para 2,4 artigos per capita por ano) sobretudo quando se considera 
que a UNICAMP registrou, nas últimas duas décadas, uma redução no seu corpo docente. 

Inovação tecnológica - A Agência de Inovação Inova UNICAMP, o Núcleo de Inovação Tecnológica 
(NIT) da Universidade, recebeu 109 comunicações de invenção de janeiro a novembro de 2018. 
Neste contexto, a UNICAMP acumula o total de 1.142 patentes vigentes. No que se refere às 
parcerias para a transferência de tecnologia desenvolvida na UNICAMP para empresas, foram 
assinados sete contratos de licenciamento. Outros 23 estão em tramitação. Em relação à pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) em colaboração com empresas, foram assinados 26 convênios no mesmo 
período, havendo mais 24 em tramitação. 
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Importante destacar que, em 2018, o número de empresas geradas a partir de estudantes e 
professores da UNICAMP chegou a 701. Desse total, 604 estão ativas no mercado.   Juntas, elas 
faturam mais de R$ 4.8 bilhões por ano (o valor é duas vezes e meia o orçamento anual da 
UNICAMP) e geram mais de 30 mil empregos. 

Desenvolvimento Institucional 

Planejamento estratégico - Durante 2018, além do acompanhamento e apoio aos projetos em 
execução, foi realizado um novo levantamento (2º ciclo), resultando em 45 novas propostas de 
projetos. Parte delas está em fase de detalhamento dos cronogramas junto com as equipes e 13 
projetos estão em execução. Com isso, há 39 projetos estratégicos em execução buscando atender 
aos objetivos da Universidade. 

O mapa estratégico da UNICAMP apresenta 15 objetivos, voltados para a excelência nas relações 
com a sociedade, nas atividades-fim (Ensino, Pesquisa e Extensão) e na gestão. Em um primeiro 
ciclo de planejamento foram identificados 49 projetos visando alcançar os objetivos estabelecidos. 
Desse total, 28 foram detalhados e contam com cronograma definido. Atualmente, a maior parte está 
em execução e dois projetos foram finalizados. 

Contenção de despesas - Para enfrentar a crise econômica que reduziu a arrecadação do ICMS e 
impactou nas Universidades públicas paulistas, a UNICAMP adotou uma postura de austeridade 
orçamentária. A Universidade reforçou a necessidade da manutenção de medidas de contenção de 
gastos e melhor utilização dos recursos. Também foi mantida uma série de providências para ampliar 
recursos e reduzir gastos, incluindo a renegociação de contratos, o cancelamento temporário dos 
prêmios em dinheiro e redução linear de 30% de todas as gratificações. 

 

Universidade Estadual Paulista  “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP 

O presente documento descreve resumidamente as informações de uma Universidade estadual 
pública que preserva a missão de formar indivíduos críticos e reflexivos, dotados de cultura e 
conhecimento científico e tecnológico, e que possam contribuir para o progresso do País, superando 
os grandes dilemas econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais da sociedade 
contemporânea. Para reforçar sua missão, é imprescindível avançar tanto no ponto de vista 
administrativo quanto acadêmico por meio de ações planejadas. 

Esse planejamento na UNESP fica mais desafiador, haja visto a persistente busca da harmonia entre 
suas instâncias administrativas locais junto à central. A UNESP é uma Universidade multicampus e 
suas unidades universitárias estão distribuídas pelo Estado de São Paulo. 

A UNESP - Universidade Estadual Paulista, é uma das maiores e mais importantes universidades 
brasileiras, com destacada atuação no ensino, na pesquisa e na extensão de serviços à comunidade. 
Mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, é uma das três universidades públicas de ensino 
gratuito. Há, no entanto, uma peculiaridade que a distingue das demais: é a única Universidade 
presente em praticamente todo o território paulista. 

Criada em 1976 a partir de institutos isolados de ensino superior que existiam em várias regiões do 
Estado de São Paulo, a UNESP abrange todos os cantos do estado, fazendo-se presente em 24 
municípios com 34 unidades universitárias (Faculdades e Institutos), 5 Campus Experimentais, 14 
unidades complementares e 30 unidades auxiliares, somando 966.633,71 m

2
 de área construída e 

mais de 75,5 milhões de m
2
 de área física. 

Rankings Universitários 

No plano internacional, a UNESP é a primeira instituição de pesquisa nas Américas do Sul e Central 
e a 81ª no mundo no Nature Index 2016 Rising Stars. Além disso, no conceituado Ranking de 
Universidades da América Latina da THE - Times Higher Education, estamos na 11ª posição, sendo a 
7ª melhor instituição brasileira. Entre as Universidades com até 50 anos, a UNESP ficou na 3ª 
posição na América Latina do ranking QS Top 50 under 50. 

Destaca-se que 17% do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNESP está focado em 
projetos e ações que visam a internacionalização da Universidade em conjuntura com todas as áreas: 
pesquisa, ensino e inovação. Além disso, são mantidos cerca de 500 convênios com universidades 
de todos os continentes, promovendo a dispersão do conhecimento e facilitando o intercâmbio de 
nossos alunos. 

No Brasil, a UNESP tem tido amplo destaque nas instituições de classificação universitária. No 
ranking Melhores Universidades do Guia Exame, da Editora Abril, a UNESP figura em 2º lugar no 
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âmbito nacional, e no RUF, do Jornal Folha de São Paulo, a UNESP tem sua posição consolidada 
entre as 10 primeiras colocadas desde o início desse ranking. No recente ranking Universidades 
Empreendedoras, a UNESP encontra-se no top 10.  

Permanência estudantil 

Quanto à permanência estudantil, observou-se um substancial aumento no número de alunos 
provenientes de escola pública que ingressaram na Universidade. Esse evento é reflexo da forte 
política de inclusão que foi implementada em 2012 por meio do Sistema de Reserva de Vagas para 
Escola Pública (SRVEBP), que além de reservar uma grande quantidade das vagas do vestibular 
para alunos de escola pública, também se reservam vagas para alunos Pretos, Pardos e Indígenas 
(PPI). A meta para 2018 é atingir o valor de 50% de alunos de escola pública em todos os cursos 
oferecidos pela UNESP. Em 2018, 50% do total de alunos ingressantes da UNESP já foram 
originados de escola pública. 

Observa-se o impacto desta política no aumento da procura ao vestibular da UNESP, que em sua 
edição de 2018 atingiu um recorde histórico: 112.467 candidatos e 5.734 treineiros. Se comparado 
com o vestibular de 2012, o aumento foi de 13% e com relação às vagas oferecidas, o aumento foi de 
mais de 8% no mesmo período, ou seja, um salto de 7.139 para 7.725 em 2018. 

Com relação aos auxílios ao aluno, a Coordenadoria de Permanência Estudantil (COPE) é a instância 
da UNESP responsável por atribuir auxílios e desenvolver ações para melhorar a condição de vida 
universitária e o desenvolvimento acadêmico dos estudantes que se encontram em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica. Dentre os auxílios, destacam-se: Auxílio Socioeconômico, que é um 
auxílio financeiro com a finalidade de apoiar o estudante de graduação a se manter no local de 
realização do curso em que está matriculado; Auxílio Aluguel, concedido ao estudante de graduação 
nas Unidades Universitárias onde não há Moradia Estudantil; Subsídio Alimentação; Auxílio Estágio, 
concedido ao estudante que desenvolve Estágio Curricular Obrigatório; Auxílio Especial, o qual é ao 
estudante com deficiência ou mobilidade reduzida; Auxílio Provisório e Auxílio Transporte. Com 
relação à moradia estudantil, existem 1.240 vagas destinada à permanência do estudante. Além 
desses auxílios, são oferecidas aproximadamente 3 mil refeições por dia em 09 Unidades 
Universitárias que possuem Restaurante Universitário, com valor médio de R$ 3,70. 

Ainda existem bolsas de desempenho acadêmico que visam o aprimoramento do aluno, como 
iniciação científica (IC), programas de educação tutorial (PET), além da atuam junto as 68 empresas 
juniores que existem nos campus da Universidade. 

Ensino 

Na esfera do ensino, são oferecidos 136 cursos de graduação, com 186 opções de ingresso via 
vestibular, distribuídas em 60 carreiras nas três grandes áreas do conhecimento: Ciências Humanas, 
Biológicas e Exatas. Cada curso tem suas próprias características, mas mantêm em comum a 
qualidade do ensino, fator verificado pela avaliação Guia do Estudante que classificou cerca de 143 
cursos com notas 4 e 5, maiores pontuações para este ranking. Na pós-graduação, o egresso da 
graduação pode optar entre 150 programas de pós-graduação, que oferecem 111 doutorados e 124 
mestrados acadêmicos, além de 23 mestrados profissionais. Segundo a avaliação CAPES para os 
programas de pós-graduação, mais de 50% dos programas são considerados de excelência por 
serem classificados com notas entre 5 e 7. 

São 54.622 alunos matriculados, sendo 39.416 na graduação e 14.436 na pós-graduação (6.474 em 
mestrados acadêmicos, 1267 em mestrados profissionais e 6.695 em doutorados). Dos quais 4.115 
possuem bolsa/CAPES, CNPq e FAPESP. Temos, ainda, cerca de 10 mil alunos em cursos 
adicionais de línguas, especializações (1.500 em lato sensu) e a distância (770 em Licenciatura em 
Pedagogia). Somam-se a esses números os mais de 2.100 alunos matriculados nos cursos médio e 
técnico e mais de 6.100 alunos de cursinhos preparatórios para vestibulares. 

Quanto aos alunos formados, anualmente são enviados ao mercado de trabalho cerca de 5.600 
alunos de graduação e 3.487 de pós-graduação, além de mais de 350 formados com especialização 
lato sensu e 260 com formação em cursos técnicos. 

Entre outras razões, o que garante a excelência dos cursos é o alto nível do quadro de professores. 
Mais de 96% trabalham em regime de dedicação integral e 99% possuem doutorado. Isso significa 
que a maior parte dos professores se dedica exclusivamente às atividades de ensino e pesquisa na 
UNESP. 
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Extensão 

Na esfera extensão universitária, mais de 19.425 vagas de cursos de aprimoramento foram 
oferecidas aos alunos e à comunidade. Os projetos de extensão universitária buscam repassar à 
sociedade os conhecimentos da Universidade. Em contrapartida, professores e alunos recebem 
dados valiosos para o aprimoramento de suas atividades de ensino e pesquisa.  

A UNESP destaca-se pela quantidade e qualidade dos serviços que presta à comunidade. Entre eles, 
podem-se enumerar atendimento médico (635 mil consultas, 2.310 nascimentos e 15.320 mil 
cirurgias anuais) e odontológico. A UNESP conta com o importante Hospital de Clínicas de Botucatu, 
com 426 leitos, e administra o Hospital Estadual Bauru, com outros 318 leitos. Somam-se a esse 
formidável conjunto, também, hospitais veterinários e clínicas de odontologia, psicologia, 
fonoaudiologia e fisioterapia. Além disso, ainda presta assessoria jurídica a pessoas carentes, 
orientação a micro e pequenos empresários, atendimento psicopedagógico a crianças com problemas 
de aprendizagem e previsão do tempo para agricultores. 

Pesquisa e Impacto Social 

Devido a sua distribuição em várias cidades do Estado de São Paulo, muitas ações da UNESP são 
voltadas para as demandas locais, porém, pelo caráter moderno das pesquisas, seus resultados têm 
sidos expressivos e com alto impacto no meio acadêmico. 

No âmbito institucional, foi realizada uma parceria entre UNESP e Banco Santander, assinada em 
agosto de 2017, que envolve o aporte de R$ 11 milhões, no prazo de 4 anos, para o desenvolvimento 
da Universidade nas áreas de Empreendedorismo e Inovação, Educação para a Diversidade, Saúde, 
Fomento ao Domínio da Língua Inglesa e Sustentabilidade Energética. Até 2018, foram repassados à 
UNESP R$ 5.500.000,00.  

Na área de humanas, destacam-se as diversas menções honrosas da CAPES em dissertações e 
teses e prêmios obtidos com publicações literárias.  

Na área de exatas, as parcerias firmadas com outras universidades do Estado de São Paulo 
resultados em estudos de relevância, como estudos com biomassa, biogás e etanol. Estudos focados 
em novas teorias físicas também têm tido alto impacto no meio acadêmico, sobretudo pelo premiado 
estudo sobre teoria de campos. O desenvolvimento de novos materiais também tem tido grande 
destaque no meio. 

Na área de biológicas, destacam-se pesquisas realizadas com animais de corte, desenvolvimento de 
vacinas e novas moléculas para tratamentos de doenças como tuberculose, leishmaniose, hepatite C, 
HIV entre outras, e os estudos que visam o controle de vírus e pragas, como é o caso dos mosquitos 
transmissores de dengue, Chikungunya e febre amarela. Um estudo inovador que visa eliminar o uso 
de agulhas no tratamento do diabetes, doença que atinge 14 milhões de brasileiros, foi premiado 
nos Estados Unidos. A Sociedade Brasileira de Diabetes inclusive considerou a pesquisa louvável. 

Além de todas essas ações, a UNESP ainda colabora com diversos serviços à comunidade, como 
campanhas voltadas à saúde e ao bem-estar, e cursos livres.  

Projeto Capes/PrInt 

A UNESP foi uma das 25 instituições de ensino superior (IES) e institutos de pesquisa (IP) 
contemplados na chamada CAPES/PrInt (Programa Institucional de Internacionalização da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Os projetos escolhidos começam 
em novembro e o prazo de duração é de quatro anos, até 2022. 

Ao todo, 108 instituições se inscreveram no edital, cujo resultado foi divulgado no dia 20 de agosto. A 
Capes investirá, a partir de 2019, R$ 300 milhões anualmente no programa, montante que será 
distribuído entre as IES e os IP selecionados. 

Para a UNESP, os recursos possibilitarão a concessão de quase 2 mil bolsas ao longo dos quatro 
anos do programa, prevê a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UNESP (Propg). 

Recursos Humanos 

No que tange a administração de recursos humanos, nossa universidade hoje tem em seus quadros 
3.109 docentes ativos bem como 2.243 inativos, destes ativos 45 são MS1 e MS2, 3.064 são MS3 a 
MS6. Em RDIDP são 2.984 e em RTP+RTC são 125, dos quais 196 são professores substitutos para 
atender a demanda de ensino. Os servidores técnicos e administrativos são 5.592 e os inativos 4.890. 
A UNESP concedeu um total de 1.678 treinamentos para seus servidores técnicos e administrativos 
em 2018. Esses treinamentos foram realizados em cada unidade universitária visando o 
aprimoramento das atividades desempenhas na universidade. Os benefícios de vale-alimentação e 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos
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vale-transporte concedidos aos servidores técnico e administrativos totalizaram em 8.858 e 2.531, 
respectivamente, no ano, além de mais de 400 vagas em centros de convivência infantil. 

Infraestrutura 

Os recursos utilizados no ano 2018 dividem-se em tesouro R$2.359.346.225,20; convênios 
R$19.807.337,32; e recursos próprios R$326.062.670,64, que totalizaram no ano em 
R$2.705.216.233,16. As despesas/ano ficaram assim: Pessoal e Reflexos R$2.213.664.962,35; 
despesas de custeio R$455.536.574,65; dívidas e sentenças judiciais R$13.203.247,11; manutenção 
e obras R$22.811.449,05. Ainda em relação à recursos, foram captados cerca de R$141,35 milhões 
junto às instituições de fomento CNPq e FAPESP, além de recursos provenientes de FINEP e 
PROAPE. 

O acervo das bibliotecas atingiu os 1.380.004 livros, 2.305 títulos correntes, 27.243 periódicos, 
1.603.071 fascículos, 27.448 vídeos/CDs/DVDs, 79.345 teses. A circulação de seu acervo girou em 
193.524 consultas realizadas, bem como 723.951 empréstimos realizados. 

A Fundação Editora da UNESP (FEU), teve 167 títulos publicados, 90 e-books publicados, bem como 
178.705 exemplares vendidos no ano. Os downloads de e-books ficaram em 2.449433 em 2016. As 
inserções para divulgação da UNESP atingiram um total de 42.531 e foram publicados 66.000 
exemplares do seu jornal, 200.000 exemplares do Guia do Vestibulando e profissões, 66.000 revistas 
UNESP Ciência e 104.400 exemplares do UNESP Informa. 

Junto à Fundação Editoria, a UNESP ainda tem a parceria de mais duas fundações: a Fundação para 
o Desenvolvimento da UNESP (FUNDUNESP) e a Fundação para o Vestibular da UNESP 
(VUNESP), que auxiliam na interação da Universidade com a sociedade, em áreas como educação, 
meio ambiente, relações de trabalho, saúde, artes, desenvolvimento social, produção agropecuária; e 
planejamento, organização, execução e supervisão de vestibulares e concursos diversos, para a 
UNESP e para outras instituições públicas ou privadas, respectivamente. 

Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP 

Cursos Graduação - a UNIVESP conta com 08 cursos de graduação. São eles: Licenciaturas em 
Biologia, Química, Física, Matemática e Pedagogia; Engenharias de Computação e Produção e o 
curso de Tecnologia em Gestão Pública, oferecido em parceria com o Centro Paula Souza. 
Vestibulares:  em 2018 a UNIVESP realizou dois vestibulares, oferecendo o total de 42 mil vagas em 
todas regiões do Estado. O vestibular do primeiro semestre, realizado em janeiro, ofertou 20.350 
vagas, sendo:  
Pedagogia (950 vagas), Licenciatura em Matemática (1200 vagas), Engenharia de Computação 
(5.150 vagas), Engenharia de Produção (5.500) e Tecnologia em Gestão Pública, curso em parceria 
com o Centro Paula Souza (2.500 vagas). O vestibular do 2º semestre (julho) ofereceu 21.650 vagas, 
sendo: Pedagogia (6.150 vagas), Engenharia de Computação (4.450), Engenharia de Produção 
(5.600), Matemática (2.950) e Tecnologia em Gestão Pública (2.500). 
Curso de Extensão - Supera: em 2018, a UNIVESP em parceria com a Universidade Federal do 
Estado de São Paulo (Unifesp) ofertou 10 mil vagas para o curso Supera- Sistema para detecção do 
Uso de substâncias Psicoativas, intervenção breve, Encaminhamento, Reinserção social e 
Acompanhamento – Supera.  O curso foi destinado a profissionais das áreas de saúde, educação e 
assistência social, que atuam diretamente na atenção à prevenção ao uso de drogas. Com duração 
de quatro meses, seu objetivo foi capacitar os participantes para o desempenho correto na triagem de 
pessoas com problemas associados ao uso de substâncias psicoativas, realização de intervenções 
breves, encaminhamentos para tratamento especializado ou desenvolvimento de estratégias voltadas 
à redução de danos. 
Colação de Grau: em 2018, 169 alunos formandos dos cursos das Licenciaturas de Matemática, 
Química, Física e Biologia colaram Grau.  
Regulação - em 2018, seis cursos da UNIVESP obtiveram reconhecimento do Conselho Estadual de 
Educação (CEE). São eles: Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Licenciatura em 
Biologia, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Química. O processo 
para o reconhecimento do curso de Pedagogia será iniciado em 2019, após a conclusão de 50% das 
aulas.  Já está em andamento no Conselho Regional das Engenharias (CREA-SP), o registro das 
engenharias da UNIVESP. Todavia, há pendências regulatórias junto ao CEE referente ao 
credenciamento da instituição e cadastrais no sistema e-MEC.  
Expansão - em 2018 foram abertos 230 novos polos (143 no primeiro semestre em 87 no segundo 
semestre), totalizando 330 polos, presentes em 287 municípios do Estado. A universidade passou de 
3 mil para mais de 55 mil vagas ofertadas no período de julho de 2017 a julho de 2018. O segundo 
semestre de 2018 foi encerrado com aproximadamente 38 mil alunos.  
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Suporte Pedagógico ao aluno - em junho de 2018 houve abertura do processo de seleção para a 
contratação de: 1.100 mediadores presenciais e 94 supervisores, cada um com carga-horária de 40 
horas semanais. Todavia, foram contratados um total de 362 mediadores presenciais e 49 
supervisores, resultando no início de bimestre letivo com certa de 1/3 de mediadores necessários 
para o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas. O supervisor acompanha as atividades 
discentes virtuais conforme cronograma do curso, orienta os mediadores nas publicações nos fóruns 
e em diversas atividades, entre elas, nas iniciativas presenciais com os alunos, no plano de estágio e 
Projeto Integrador. O mediador realiza a interlocução e a comunicação dos conteúdos das disciplinas 
com os estudantes, acompanha o desenvolvimento das atividades presenciais e virtuais conforme 
cronograma, estabelece contato permanente com os estudantes por meio da plataforma virtual. 
Observação: alguns polos não contam com o mediador presencial em todas as disciplinas, a 
contratação precisou ser suspensa durante o período eleitoral. A UNIVESP também disponibiliza o 
tutor virtual, que oferece o apoio ao estudante, até a retomada do processo de contratação. 
# SOU - em agosto de 2018, a UNIVESP investiu recursos na criação do #SOU (Sistema Operacional 
UNIVESP) que tinha como objetivo facilitar o acesso aos sistemas UNIVESP e o desenvolvimento de 
suas atividades acadêmicas como: realização de provas online; correção de provas de maneira 
simplificada; agendamento de provas; emissão de diplomas; atualização em tempo real de notas; 
automação dos eventos acadêmicos; acompanhamento da assiduidade do estudante; acesso aos 
laboratórios virtuais e simuladores; sistema de credenciamento de docentes. As únicas 
funcionalidades disponibilizadas até dezembro de 2018 foram o agendamento de provas e o sistema 
de credenciamento de docentes que não cumpriram com os objetivos estabelecidos.  
Novos recursos de acessibilidade - no 2º semestre de 2018, a UNIVESP passou a contabilizar 349 
alunos matriculados com algum tipo de deficiência, entre elas, físicas, mentais, auditivas, visuais, 
transtornos, autismo e superdotação. Em 2018, a universidade deu início ao Projeto de 
Acessibilidade. A equipe Técnica de Desenvolvimento e Produção de Material Didático, chegou a um 
formato ideal composto por audiodescrição das videoaulas, produção de materiais táteis e descrição 
de fórmulas no ambiente virtual. As disciplinas com videoaulas gravadas no segundo semestre de 
2018 possuem janelas de Libras, os alunos surdos podem contar com intérpretes em Libras para 
avaliações presenciais.  
Serviços externos - Em 2018 foram contratados os seguintes serviços: 
P1 Apoio Administrativo, Promoções e Eventos Ltda. - para atendimento aos alunos via chat/e-mail e 
contato telefônico.  
JHE - Consultores Associados Ltda: empresa responsável pela vistoria nos polos da Universidade. 
Foram visitados: 147 (100% dos polos da 1ª fase). A 2ª fase contemplará os 243 polos do 1º 
semestre de 2018.  
VUNESP - realizou os dois vestibulares/2018 (1º e 2º semestre).  
Maximize: Fábrica de Provas - oferece ferramentas para a realização de provas online.  
Connectcom - empresa responsável pela implantação do #SOU.  
RMS Comunicações Ltda. - aquisição de laboratórios virtuais e simuladores destinados à prática 
didático-pedagógica na forma de experimentação virtualizada por simulação computacional.  
Binário Distribuidora de Equipamentos - Nuvem.  
 

Convênios 
Convênio de Cooperação Acadêmica - em 2018, a UNIVESP assinou convênios de Cooperação 
Acadêmica   com a Unicamp (12/04) e com a Unesp (11/04). O convênio com a USP foi assinado em 
06/12/2017. A iniciativa prevê que docentes das universidades desenvolvam os conteúdos 
pedagógicos e gravem as videoaulas para a UNIVESP. 
Fundação Padre Anchieta (FPA) - o convênio estabelecido em 2016 com a FPA tem como objetivo 
a promoção de ações de natureza educacional e cultural decorrentes da produção de programas de 
estúdio e gravações externas para televisão e internet que se originam de cursos oferecidos pela 
UNIVESP e de conteúdos didático-culturais destinados ao programa institucional da UNIVESP 
denominado “Conhecimento como Bem Público” que conta inclusive com um canal de TV exclusivo, 
denominado UNIVESP TV.  O referido convênio foi prorrogado até dezembro 2018, com a inclusão de 
acessibilidade para pessoas com deficiência, na programação veicular nos serviços de radiodifusão 
de sons e imagens e de transmissão de televisão, tais como: Closed Caption, Audiodescrição e 
Janela em Libras. 
Comunicação - em 2018, o departamento de Comunicação implantou novas ações, entre elas: 
clipping semanal, comunicação interna, alimentação de TVs (murais), retomada dos canais e 
postagens nas mídias sociais: Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin, além do atendimento à 
imprensa, organização de eventos, elaboração de roteiros de vídeos institucionais, 
acompanhamentos e atendimento ao Palácio e equipe de comunicação da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI). De 20 de fevereiro a 
dezembro de 2018, a UNIVESP foi destaque em mais de mil reportagens, de acordo com o clipping 
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semanal. Dessas 98% positivas.  A análise realizada pela equipe foi baseada no levantamento da 
Boxnet, agência oficial de escuta do governo do Estado, e no clipping semanal elaborado pela 
Assessoria de Comunicação. 
Tecnologia - Aquisição de 350 tablets para os Polos e 6 microcomputadores. 
 

Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA 

A Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, foi criada pela Lei Estadual nº 9.236, de 19 de 
janeiro de 1966, com sede e foro na cidade de Marília (SP), nasceu como instituto isolado de ensino 
superior, com o curso de Medicina. Teve seu funcionamento autorizado um ano depois, em 30 de 
janeiro de 1967, como Instituição Pública Municipal, após constituição de sua entidade mantenedora 
(a Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília - FMESM) a partir da Lei Municipal nº 1.371, de 
22 de dezembro de 1966. Em 20 de janeiro de 1981, através do Decreto nº 85.647, é autorizado o 
funcionamento do curso de Enfermagem e Obstetrícia. No ano de 1994, pela Lei Estadual nº 8.898, 
de 27 de setembro, a FAMEMA foi estadualizada, ocasião em que o Governo do Estado a tornou uma 
autarquia vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.  
A FAMEMA tem como missão formar profissionais comprometidos com as necessidades de saúde 
das pessoas, integrando ensino-aprendizagem, pesquisa e assistência. Visa ser referência 
internacional por meio de métodos ativos de ensino-aprendizagem, abrangendo a pesquisa e a 
assistência à saúde. Tem o comprometimento com a integralidade, humanização dos processos de 
trabalho, satisfação e valorização dos colaboradores, responsabilidade sócia ambiental nas ações, 
compromisso ético, gestão participativa, transparência nas ações e resultados, e, ainda, com a 
excelência no trabalho em equipe. 
Atualmente, a FAMEMA oferece dois cursos de Graduação regulares e é Polo da UNIVESP - 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo, oferecendo 04 Cursos na modalidade EAD (Ensino à 
Distância), e Programas de Pós-Graduação. 
O corpo docente da Instituição conta com 252 profissionais (169 docentes e 83 assistentes de 
ensino), com a seguinte titulação: 88 especialistas, 61 mestres, 95 doutores, 7 pós-doutores e 1 livre-
docente, os quais atendem ao currículo dos Cursos que é composto de 68 disciplinas.  
 

Matrículas 

Evolução do Número de Estudantes Matriculados 

Curso 
Ano 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medicina 480 478 477 481 480 483 476 475 477 

Enfermagem 153 150 144 137 144 145 147 141 157 

TOTAL 633 628 621 618 624 628 623 616 634 

 

Processo Seletivo e Relação Candidato/Vaga 

Como política de incorporação de ingressantes, os cursos têm como sistema de seleção e admissão 
de estudantes o vestibular como processo seletivo, realizado anualmente por instituição terceirizada. 
A FAMEMA adota o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (PIMESP), 
no total de 15% (quinze por cento) das vagas dos cursos de MEDICINA e ENFERMAGEM, a serem 
ocupadas por candidatos que cursaram integralmente o Ensino Fundamental e Médio em Escolas 
Públicas ou a Educação de Jovens e Adultos em Escolas Públicas (EP). Das vagas destinadas ao 
PIMESP, 35% são oferecidas para aqueles que se autodeclarem Pretos, Pardos ou Indígenas e que 
tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas ou a Educação de 
Jovens e Adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino, resultando na seguinte divisão: 
Para o Curso de Medicina: 12 vagas para o PIMESP, sendo 8 vagas para egressos do ensino 
fundamental e médio de escolas públicas independentemente da questão de cor ou raça (EP) e 4 
vagas para egressos do ensino fundamental e médio de escolas públicas autodeclarados Pretos, 
Pardos ou Indígenas (EP PI). 
Para o Curso de Enfermagem: 6 vagas para o PIMESP, sendo 4 vagas para egressos do ensino 
fundamental e médio de escolas públicas independentemente da questão de cor ou raça (EP) e 2 
vagas para egressos do ensino fundamental e médio de escolas públicas autodeclarados Pretos, 
Pardos ou Indígenas (EP PPI). 
A FAMEMA oferece, anualmente, 80 vagas para o curso de Medicina, com duração de 6 anos e 40 
vagas para o curso de Enfermagem, com duração de 4 anos.  
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Desde sua primeira turma dos Cursos de Medicina e Enfermagem, até este ano de 2018, já formou 
3.503 médicos e 1.978 enfermeiros. 
 
Graduação 

 Medicina Enfermagem 

Duração do Curso 6 anos 4 anos 

Número de vagas/ano 80 vagas/ano 40 vagas/ano 

Relação candidato/vaga 2018 181,7 4,3 

Número total de estudantes matriculados em 2018 477 158 

 
A FAMEMA é reconhecida como Instituição Científica e Tecnológica do Estado de São Paulo 
(ICTESP). Criado o NIT - Núcleo de Inovação Tecnológico da FAMEMA e no Brasil é reconhecida por 
ter sido a pioneira a adotar: 

 Métodos Ativos de Ensino-Aprendizagem: ABP - Aprendizagem Baseada em Problemas e 
Problematização e; 

 Currículo: integrado, orientado por competência, centrado no estudante e voltado à comunidade 
(inserção na prática desde as séries iniciais) 
 
Recepção aos Ingressantes 
A vida de um calouro é marcada por muitas mudanças extremas que são: a felicidade de ingressar 
em um curso superior e por outro lado a insegurança, medos e dificuldades que terá que enfrentar 
num período de integração com novas amizades e o curso pelo qual optou. Pensando seriamente na 
mudança de vida destes estudantes, a FAMEMA preocupada, se prepara anualmente para a semana 
de recepção dos seus novos ingressantes, para que tenham um acolhimento humanizado por parte 
de seus diretores, docentes, colegas que já estão em curso e por todos que nela trabalham em seus 
inúmeros segmentos.  
 
Programas de Apoio à Permanência 
A FAMEMA, divulga anualmente um edital para concessão de 60 (sessenta) auxílios 
alimentação/transporte, o que equivale a 9,37% do total de estudantes dos Cursos de Enfermagem e 
Medicina. O auxílio destina-se ao estudante de comprovada carência socioeconômica. Os auxílios 
são concedidos aos estudantes, que comprovem renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um 
salário mínimo e meio nacional. A seleção é realizada por Comissão instituída pelo Diretor Geral da 
FAMEMA.  
 
Distribuição de Bolsas Estudantis 
A FAMEMA publica anualmente Edital de Seleção para os Programas de Monitoria em diversas 
áreas. São disponibilizadas 40 (quarenta) vagas anuais. A carga horária é de no mínimo 4 (quatro) 
horas e no máximo de 8 (oito) horas semanais. Além disso a FAMEMA oferece bolsas de Iniciação 
Cientifica por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), com 
financiamento do CNPq e duração de 12 meses.  (http://www.FAMEMA.br/ensino/pibic/pibic.php). 
 Por meio de convênio com o Banco Santander, os estudantes são contemplados com bolsas para 
realização de intercâmbio por meio do Programa de Bolsas Ibero Americanas Santander 
Universidades, direcionados as Universidades participantes do programa estabelecidas na Espanha e 
outros países. 
 
Cuidado à Saúde 
Programas e Ações de Tratamento Psicológico e/ou Psiquiátrico e Cuidado à Saúde Mental dos 
Discentes O NUADI (Núcleo de Apoio ao Discente) atua na FAMEMA (Faculdade de Medicina de 
Marília) desde 1994. Os programas e ações voltados a Prevenção desenvolvidos pelo NUADI tem 
como objetivo detectar precocemente possíveis transtornos emocionais que possam interferir no 
desempenho do aluno ao longo do curso, e propor acompanhamento psicológico e psiquiátrico já na 
fase de adaptação à Faculdade.  
 
Programa de Tutoria/Mentoring 
Como parte das transformações curriculares iniciadas em 1997 na FAMEMA, instituiu-se o “Programa 
de Orientação de Estudantes da FAMEMA” que tem como objetivo o acompanhamento e apoio aos 
estudantes durante a graduação, favorecendo tanto a elaboração e o desenvolvimento de seus 
planos individuais de aprendizagem como o alcance dos objetivos curriculares.  

 

http://www.famema.br/ensino/pibic/pibic.php
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Laboratórios de Ensino 

A FAMEMA em seu currículo tradicional sempre ofereceu aos estudantes as aulas práticas em 
laboratórios multidisciplinares de ensino. Com a mudança curricular ocorrida na FAMEMA em 1997 
algumas atividades práticas destes laboratórios multidisciplinares foram canalizadas para o 
Laboratório Morfofuncional, desviando a utilização deste espaço. Temos o laboratório de Anatomia 
em pleno funcionamento e um espaço multifuncional que atende às atividades práticas de algumas 
áreas de conhecimento. Os laboratórios de pesquisa de Embriologia e o de Fisiologia podem ser 
adequados ao ensino. No momento a FAMEMA está resgatando a possibilidade de novos 
laboratórios multidisciplinares para o acompanhamento do Currículo. 

Laboratórios de Habilidades e Simulação 

Na FAMEMA esse laboratório é designado como Laboratório Morfofuncional e de Simulação, sendo 
um espaço para a autoaprendizagem que permite ao estudante uma abordagem integrada dos 
aspectos anatômicos e funcionais do corpo humano. Foi elaborado para ser uma unidade de apoio 
pedagógico, para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas. O 
Laboratório Morfofuncional e de Simulação caracteriza-se por um espaço privilegiado para a 
autoaprendizagem, construção de conhecimentos e desenvolvimento de recursos cognitivos, 
psicomotores e afetivos. Favorecem as atividades individuais e o trabalho em grupo, proporcionando 
a socialização de saberes, a colaboração recíproca e construção do conhecimento.  

Laboratório de Informática 

O Laboratório de Informática em Saúde dá suporte ao processo de formação e atualização de 
docentes, profissionais de saúde da SMS, estudantes, residentes e especializandos na área de 
saúde.  

Hospitais de Ensino 

O HCFAMEMA, campo de estágio aos estudantes da FAMEMA, é constituído pelo Departamento de 
Atenção à Saúde em Alta Complexidade (HC I); Departamento de Atenção à Saúde Materno Infantil 
(HC II), Departamento de Atenção à Saúde Ambulatorial Especializada e Hospital-Dia, Departamento 
de Atenção à Saúde em Hemoterapia (Hemocentro); Departamento de Atenção à Saúde em Apoio, 
Diagnóstico e Terapêutica. Atualmente os hospitais são equipados para os procedimentos de 
internação em níveis secundário e terciário e tem sido referência por priorizar conforto e assistência 
médica hospitalar humanizada, oferecendo infraestrutura em equipamentos e uma equipe médica e 
De Enfermagem Especializada.  

Unidades Básicas de Saúde 

Há parceria entre a IES e a Rede de Atenção à Saúde, articulada pelo Ministério da Saúde, Ministério 
da Educação (MEC), Diretoria Regional de Saúde (DRS) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As 
Unidades de Prática Profissional desenhadas no Projeto Pedagógico do curso desenvolvem-se em 
toda rede de serviços, incluindo os cenários do complexo assistencial institucional e da Secretaria de 
Saúde municipal. De acordo com a série, o estudante tem suas inserções em Unidades do complexo, 
respondendo à demanda preconizada. 

Biblioteca 

A Biblioteca da Faculdade de Medicina de Marília tem como missão dar suporte às atividades de 
graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, fornecendo e promovendo o acesso às informações 
atualizadas na área de ciências da saúde. Atualmente o acervo é composto por 11.266 títulos de 
livros (18.137 exemplares). 

Capacitação de usuários: Foram desenvolvidas atividades de capacitações/orientações para uso das 
principais ferramentas para recuperação da informação da área de ciências da saúde, como LILACS, 
PUBMED, Biblioteca Eletrônica SciELO (livros e periódicos); Bibliotecas Virtuais em Saúde: Portal 
Regional da BVS Bireme, Ministério da Saúde, Psicologia; Banco de dados DATASUS; Portal de 
periódicos CAPES e base de dados interna da biblioteca - BIBLIV e capacitações para normalização 
de trabalhos acadêmicos (normas ABNT e estilo Vancouver) e uso do gerenciador de referências 
ENDNOTE. No total 250 usuários participaram destas atividades. 

Levantamento/pesquisas bibliográficas e normalização de trabalhos acadêmicos e publicações 
científicas: Em virtude das metodologias ativas de aprendizagem e da necessidade de elaboração de 
trabalhos de conclusão de cursos (monografias e dissertações), observa-se significativa utilização 
das principais bases de dados na área de saúde, principalmente nas bases bibliográficas LILACS, 
MEDLINE (PUB-MED), Biblioteca eletrônica SciELO e Portal Capes. A biblioteca oferece suporte a 
estas atividades através do serviço de capacitação de usuários para acesso à informação em 
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ciências da saúde, normalização de trabalhos acadêmicos e publicações científicas. Não há registro 
numérico dessas atividades, uma vez que a partir das citadas capacitações, parte dos usuários 
realizam estas atividades sem auxílio dos bibliotecários. Quando necessário, a Biblioteca oferece 
também a atendimento individual ou em grupo através de agendamento com um dos bibliotecários 
para suporte às pesquisas nas bases de dados citadas acima, normalização de trabalhos acadêmicos 
e publicações científicas em geral, uso de gerenciador de referências ENDNOTE, preenchimento de 
dados na plataforma Lattes e submissão de artigos para publicações em periódicos. Neste período 
foram realizados 668 atendimentos. 

Acesso a Periódicos 

O acervo de periódicos (formato impresso) conta com 56.326 exemplares, distribuídos num total de 
984 títulos nacionais e estrangeiros, específicos da área de ciências da saúde, principalmente 
enfermagem e medicina. Na modalidade de acesso gratuito, destaca-se a Biblioteca Eletrônica 
SciELO, que disponibiliza textos completos de artigos dos principais títulos de periódicos de países 
da América Latina e outros de língua espanhola e portuguesa como Espanha e Portugal, de diversas 
áreas do conhecimento, inclusive ciências da saúde. Na modalidade de acesso controlado, destaca-
se o Portal de Periódicos Capes. A FAMEMA oferece também aos usuários, através de assinatura 
institucional, a base de dados UpToDate. Trata-se de ferramenta de informações eletrônicas, 
baseadas em evidências, específicas da área de medicina, de grande importância e utilidade para a 
área médica. 

Núcleo de Avaliação 

O Núcleo de Avaliação é formado pelo Grupo de Avaliação e pelos Comitês de Avaliação Cognitiva 
do Estudante e Avaliação da Prática Profissional do Estudante. Este núcleo também dá suporte à 
elaboração de relatórios e projetos relacionados às inovações curriculares em curso ou almejadas. 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

A Faculdade de Medicina de Marília, em cada um de seus Cursos, constituiu o NDE - Núcleo Docente 
Estruturante, que consiste em um grupo de docentes, com caráter consultivo para acompanhamento 
do curso de graduação, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do 
projeto pedagógico do curso (PPC) visando a continua promoção de sua qualidade. 

Programa de Desenvolvimento Docente (PDD) 

O Programa de Desenvolvimento Docente (PDD) da FAMEMA, é o responsável pelo trabalho de 
capacitação docente institucional. Atua através de Educação Continuada e Educação Permanente, 
focalizando a construção de instrumentos pedagógicos e de uma cultura reflexiva que possibilitem a 
todos: docentes, comunidade acadêmica e rede de serviços comprometidos com a formação de 
profissionais na área da saúde, a releitura de suas concepções e práticas profissionais sob a luz das 
necessidades de saúde explicitadas pela sociedade pós-moderna. 

Este programa intenciona, a desconstrução de representações internas e do processo de trabalho 
internalizado advindo do modelo biologicista a partir da confrontação de sua adequação frente as 
realidades do mundo do trabalho e assim, a transformação e construção de novas práticas 
pedagógicas que tenham maior potencialidade em assegurar a integralidade do cuidado às 
necessidades de saúde das pessoas. 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

Em obediência à  Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES), determina a constituição da CPA - Comissão Própria de Avaliação 
no âmbito das instituições de ensino, a FAMEMA tem sua CPA atuante, que tem como atribuições a 
condução dos processos de avaliação internos da instituição, a sistematização e a prestação das 
informações solicitadas por órgãos superiores. A FAMEMA possui uma CPA que respeita as 
orientações da legislação do SINAES, com estrutura e regimento construídos. 

Pós-Graduação e Pesquisa 

A Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão assessora a Diretoria Geral nos assuntos 
relativos ao fluxo de docentes em regime de pós-graduação stricto sensu e apoia os cursos de Pós-
Graduação lato sensu oferecidos pela Instituição. 

Atualmente, dois programas de pós-graduação stricto sensu recomendados pela CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) estão em atividade na FAMEMA. 
São eles:  

 Saúde e Envelhecimento - Mestrado acadêmico (Conceito 4 obtido na última avaliação quadrienal); 
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 Ensino em Saúde - Mestrado profissional (Conceito 3 obtido na última avaliação quadrienal); 

Nível Mestrado Acadêmico Curso Saúde e Envelhecimento houveram 13 defesas de dissertação e 15 
qualificações de dissertação. Os resultados de pesquisa referentes às dissertações defendidas foram 
encaminhados à publicação no período que antecedeu as defesas. Nível mestrado profissional curso 
Ensino em Saúde houve 15 defesas de dissertação com o envio de 15 artigos para publicação. 

A FAMEMA conta junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
com Grupos de Pesquisa com total de 06 registros de relatório de grupos certificados. 

Foram disponibilizadas duas Bolsas de Mobilidade Internacional patrocinadas pelo Santander, via 
Programa de Bolsas, para a FAMEMA. Dois estudantes de Pós-Graduação Lato Sensu foram 
contemplados e desenvolverão estágio de no máximo 04 meses em instituições internacionais 
conveniadas. 

Cursos Pós-Graduação Lato Sensu 

Residências Multiprofissionais 

A Comissão de Residência Multiprofissional da Faculdade de Medicina de Marília 
(COREMU/FAMEMA) constitui espaço para discussões, propostas e deliberações de assuntos 
pertinentes aos Programas de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Faculdade de 
Medicina de Marília e tem por finalidade estabelecer normas para o funcionamento e cumprimento 
dos programas.  

A Comissão é constituída por docentes, profissionais, gestores e residentes de todos os programas 
de Residência Multiprofissional da FAMEMA.  

No ano de 2018 foi realizada apenas uma reunião em abril/2018, com informes sobre portarias, 
ofícios, informações sobre publicação de Resoluções da Comissão Nacional de Residência 
Multiprofissional, pautas gerais enviadas por partes dos residentes e dos coordenadores. As 
demais reuniões agendadas, que geralmente são bimestrais, não ocorreram pelo fato de que 
residentes e coordenadores estiveram envolvidos em outros eventos que serviram de subsídio para 
sua formação, assim como agregaram valores bastante relevantes para cada uma das profissões.  

A COREMU subsidia cinco programas de residências multiprofissionais que são: Saúde Mental, 
Atenção Cirúrgica Especializada, Materno Infantil, Urgência e Saúde Coletiva com as vagas 
oferecidas por cada um dos programas para o primeiro e segundo anos de residência.  

A coordenação da COREMU integra a Comissão de Integração de Ensino e Serviço (CIES) do 
Município de Marília- SP, este um espaço deliberativo da parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Marília.  

Ao final de 2018, contamos com 28 R1 (06 da Saúde Mental, 07 da Cirúrgica Especializada, 05 da 
Saúde Coletiva, 04  da Urgência e 06 do Materno Infantil) e 28 R2 (05 da Saúde Mental, 06 da 
Cirúrgica Especializada, 06  da Saúde Coletiva, 04 da  Urgência e 07 da materno- infantil (sendo um 
R2 que retornou do trancamento de matrícula em 02/05/2018), totalizando 56 residentes dos cinco 
programas.  

Curso de Especialização em Psicoterapias de Orientação 

O curso de Especialização em Psicoterapias de Orientação Psicanalítica iniciou a Turma 8 em 04 de 
março de 2016 com onze (11) alunos e encerrou em 23 de março de 2018 com dez (10) alunos. 

O curso tem duração de 24 meses e utiliza metodologia ativa de ensino-aprendizagem em seu 
currículo segundo os princípios do projeto político pedagógico adotado pela Faculdade de Medicina 
de Marília. Objetivo principal é atualização dos estudos da teoria e da técnica psicoterápica de 
orientação psicanalítica visando formar especialistas nesta área de atualização. 

O curso é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação parecer nº 078/2008. 

As atividades do curso são desenvolvidas com tutorias, conferências, grupos de estudo, orientação 
para monografia e supervisão clínica, perfazendo uma carga horária total durante dois anos de 685 
horas. 

Residência Médica 

A Comissão de Residência Médica (COREME) da FAMEMA, oferece Programas de Residência 
Médica em 30 áreas de conhecimento da Medicina, promovendo o treinamento e qualificação de 
médicos para inserção no modelo de Saúde do nosso país. 
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Os programas são credenciados junto à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), 
subordinada à Secretaria de Ensino Superior do MEC (SESu/MEC). 

Atualmente conta com 236 vagas credenciadas, sendo oferecidas 96 vagas para R1 a cada ano, de 
acordo com a CNRM e com a Resolução do CONFORPAS-SP. 

O residente tem direito ao recebimento de bolsa de estudo de acordo com o piso estabelecido na Lei 
Federal no 10.405/2002, pagas respectivamente pela Secretaria de Estado da Saúde e 
complementada pela Autarquia HC-FAMEMA. 

A COREME mantém-se empenhada no sentido de integrar os médicos residentes com a sociedade, 
Sistema Único de Saúde (S U S), conselhos das especialidades, conselhos regionais de medicina e 
academia. Para tanto, conta com a colaboração do nosso Corpo Docente, Coordenadores dos 
Programas de Residência Médica, Preceptores dos Residentes, Diretoria Técnica dos Hospitais de 
Clinicas I / II / III, Coordenadorias do Hemocentro e Ambulatório Mario Covas, Conselho Regional de 
Medicina, Associação Paulista de Medicina e Diretoria Geral da FAMEMA. 

Programa de Aprimoramento Profissional - Secretaria de Estado da Saúde/SP 
(SES/SP) e Faculdade  de Medicina de Marília (FAMEMA) 

O Programa de Aprimoramento Profissional (PAP) foi criado pelo Decreto Estadual nº 13.919, de 
11/09/1979 e administrado pela Secretaria do Estado de São Paulo (SES/SP) e Fundação do 
Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP). Com a extinção da FUNDAP em 2016, s SES/SP é quem 
administra os Programas. É destinado, prioritariamente, a recém-graduados de diferentes cursos 
superiores, principalmente os da área da saúde, exceto a medicina, tendo em vista capacitá-los ao 
exercício profissional, por meio do treinamento em serviço sob supervisão de profissional qualificado, 
em instituições vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Na FAMEMA foi credenciado em 1984 e teve início em 1985 na área de Saúde Mental em Psicologia 
em Psiquiatria (com alteração em 2006 para Psicologia Clínica em Saúde Mental); em 1995, em 
Psicologia Hospitalar e em 2002, em Hemoterapia Geral. 

Em 2017, foram oferecidas 15 vagas com bolsas autorizadas pela SES/SP aos seguintes Programas: 
Área de Saúde Mental = Psicologia Clínica em Saúde Mental (03 vagas) e Psicologia Hospitalar (02 
vagas) e Área de Hemoterapia Geral (05 vagas para primeiro ano e 05 para segundo ano). 

Há uma Comissão Local formada pelo Diretor de Pós-Graduação, Ensino e Pesquisa da FAMEMA, 
Coordenadora do Programa de Aprimoramento Profissional da FAMEMA, Coordenadora da Área de 
Saúde Mental e Coordenador da Área de Hemoterapia Geral (1 Livre-Docente, 2 Doutores e 1 
Assistente/Especialista). Há reuniões periódicas dos profissionais envolvidos. 

O processo de ensino aprendizagem se dá através do exercício da prática profissional, com 80% de 
carga prática e 20% de carga teórica, enfatizando as políticas públicas de saúde; participação em 
equipes interdisciplinares, supervisão com profissionais especializados nas áreas oferecidas; 
preceptorias para acompanhar o desenvolvimento do aprimorando ao longo do Programa. 

Em 14/11/18 a equipe do PAP da SES/SP solicitou que não fosse realizado o processo seletivo já 
autorizado e em andamento, no sentido de cumprir o Decreto 63.798 de 09/11/2018 publicado no 
DOE SP de 10/11/2018 no Poder Executivo - Seção I, página 3. Assim, primeiro suspendemos, 
depois cancelamos o processo e fizemos o estorno de todas as inscrições para este processo 
seletivo.  

Em 27/12/2018, houve a revogação do Decreto 63.798 de 09/11/2018, por meio do Decreto 64.028. 
No entanto, não houve autorização da equipe do PAP SES/SP para efetuar o processo seletivo, 
sendo que estamos no aguardo de retornos. 

Assim, em 01/03/2019 ficaremos com um total de três aprimorandos do segundo ano de Hemoterapia 
Geral, até termino deste Programa em 28/02/20. 

Psicologia Clínica em Saúde Mental 

Público Alvo: psicólogos formados em curso superior reconhecido pelo MEC que concluíram o curso 
nos últimos 5 anos. 

Locais: Ambulatório de Saúde Mental; Enfermaria Psiquiátrica em Hospital Geral; CAPS ADe CAPS 
Com-Viver (com convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Marília/SP) 

Período e Carga Horária: 1 ano, com 1920 horas, 40 horas/semanais Profissionais:    Doutores (4), 
Mestres (4), Assistentes/Especialistas (3) 
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Psicologia Hospitalar 

Público Alvo: psicólogos formados em curso superior reconhecido pelo MEC que concluíram o curso 
nos últimos 5 anos.  

Período e Carga Horária: 1 ano, com 1920 horas, 40 horas/semanais 

Profissionais: Doutor (1), Mestres (2), Assistentes/Especialistas (7) 

Hemoterapia Geral 

Público Alvo: biomédicos, biólogos e bioquímicos formados em curso superior reconhecido pelo MEC 
que concluíram o curso nos últimos 5 anos. 

Local: Hemocentro 

Período e Carga Horária: 2 anos, com 3840 h, 40 h semanais; 

Profissionais: Doutor (1), Assistentes/Especialistas (4) 

PIBIC 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica - (PIBIC/CNPq) - FAMEMA 2017/2018, a 
duração da bolsa é de 12 meses e o período de vigência da bolsa: 01/08/2017 a 31/07/2018, tivemos 
08 inscritos para 04 vagas. 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica para o Ensino Médio - (PIBIC-EM, CNPq) - 
FAMEMA 2018/2019, a duração da bolsa é de 12 meses e o período de vigência da bolsa: 
01/08/2018 a 31/07/2019, tivemos 10 inscritos para 07 vagas. 

CEP 

Relatório Semestral 

Comitê e Ética: Faculdade de Medicina de Marília-FAMEMA 

Período: Consolidado Anual Ano 2018 

Número reuniões: 21 

PROJETOS DE PESQUISA EM SERES HUMANOS APRECIADOS 

Grupo 
Situação - Numero de Projetos 

Total 
Aprovados Não Aprovados Pendentes Retirados À Critério do 

Cep 
I 75 0 2 0 0 77 

II 0 0 0 0 0 0 

III 173 4 129 0 0 306 

Total 248 4 131 0 0 383 

(*) Total de Folhas de Rosto de projetos APROVADOS e NÃO APROVADOS dos Grupos II e III 
enviados à CONEP 

177 

 

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP 

As informações gerenciais sobre as Ações, Projetos e Programas desenvolvidos pela Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP no exercício de 2018, apresentando desta forma: 

 A descrição resumida do Programa, incluindo suas principais ações;  

 O que foi realizado nos programas. 

A execução orçamentária da FAMERP foi realizada de acordo com o objetivo dos seguintes 
programas e ações: 
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Programa 0100 - Apoio Técnico Administrativo 

O Programa 0100 é composto por uma única Ação que objetiva a manutenção das áreas 
administrativas e conservação do campus, o que contemplou a contratação de serviços terceirizados, 
compra de materiais de consumo para uso diário, pagamento de despesas de utilidades públicas, 
despesas com transporte, vale alimentação, dentre outros necessários para a realização das 
atividades finalísticas desta Autarquia.  

Foram realizadas ainda ações ligadas ao processo administrativo ou técnico dos cursos de Medicina 
e Enfermagem como: atualização do software para aumentar a capacidade de funcionamento da 
rede, fusão das redes de fibra ótica, expansão do número de ramais, serviço de certificação de rede, 
readequação dos racks do servidor institucional e outros. 

 

Programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP 

O Programa 1042- Assistência Médica Hospitalar e Ambulatorial é composto por uma única ação que 
objetiva a implementação das atividades realizadas nos cenários de prática médica e de enfermagem 
que normalmente ocorrem no hospital escola e nas unidades de saúde do município. Para garantir a 
execução das atividades foram entabulados convênios com o Município, e com os Ministérios da 
Saúde e da Educação para a implementação de programas de inserção dos alunos na rede pública 
de saúde, bem como a compra de materiais de uso hospitalar, contratação de serviços terceirizados e 
pagamento de parte da remuneração de servidores da Autarquia. 

 

Programa 1043 - Ensino Público Superior 

 Ação 4402 - Bolsas de Estudos para pesquisa e Desenvolvimento 

 Ação 5304 - Ensino Graduação Univ. e Faculdades Estaduais 

 Ação 5305 - Ensino Pós-Graduação Pesquisa Univ. e Faculdades Estaduais 

 Ação 5306 - Extensão Universitária, Difusão Cultural e Serviço à Comunidade 

Por fim, o Programa 1043 - Ensino Superior é composto por quatro ações que objetivam a 
implementação das atividades de ensino com a remuneração dos servidores docentes, técnicos e 
administrativos, pagamento de bolsas de auxílio a estudantes carentes e novos pesquisadores, bem 
como a adequação física do campus.  

Houve a participação no Exame de Progresso Interinstitucional - Coordenação do Núcleo 
Interinstitucional de Estudos e Práticas de Avaliação em Educação Médica, a realização do NAENF - 
Núcleo de Apoio ao Ensino de Enfermagem - Avaliação e discussão continuada das disciplinas e dos 
estágios supervisionados do curso com aplicação dos instrumentos padronizados, a realização de 
dois encontros para aperfeiçoamento docente. 

Foi concedida 01 (uma) bolsa do Programa Fórmula 1 - Santander, onde o aluno recebe € 5.000,00 
(cinco mil euros) para ficar até 6 (seis) meses em qualquer Universidade do Exterior, desde que 
participante do programa. 

Também foram utilizados recursos para a inserção social dos docentes e alunos na região em 
diversas atividades de orientação e extensão de serviços à comunidade.  

Importante mencionar que todos os Programas têm sua execução destinada ao patrocínio da 
graduação e pós-graduação de aproximadamente 1.726 alunos, sendo: 

 

 Graduandos em enfermagem - 163 alunos 

 Graduandos em medicina - 470 alunos 

 Graduandos em psicologia - 37 alunos 

 Pós-graduandos Lato Sensu - 966 alunos 

 Pós-graduando Stricto Sensu - 90 alunos 
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Fundação de Amparo à Pesquisa - FAPESP 

Programa 1044 - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia 

A Fundação de Amparo à Pesquisa - FAPESP, constituída na forma de fundação, é uma das 
principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. Com um orçamento anual 
correspondente a 1% do total da receita tributária do Estado, a FAPESP apoia a pesquisa e financia a 
investigação, o intercâmbio e a divulgação da ciência e da tecnologia produzida em São Paulo. 
Executa o Programa 1044 - Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia. 
 
FAPESP - engloba as despesas de pessoal, custeio e investimento, cobertas na sua totalidade com 
Recursos Próprios - Fonte 04, representando percentualmente 4,71% do orçamento realizado, 
abaixo, portanto do limite previsto no artigo 17 da Lei nº 5.918, de 18.10.1960, de suas Disposições 
Transitórias, que dispõe que as despesas com a administração, inclusive com ordenados de Diretores 
a Assessores e salários dos funcionários, não poderão ultrapassar 5% do orçamento da Fundação. 
 
A linha regular de fomento à pesquisa compreende todas as modalidades de Bolsas e Auxílios 
Regulares, excluindo as bolsas e auxílios concedidos no âmbito dos Programas Especiais e 
Programas de Pesquisa para Inovação Tecnológica. 
Essa linha de fomento se destina à formação de recursos humanos para pesquisa e ao apoio à 
pesquisa acadêmica de demanda espontânea, contribuindo diretamente para o avanço do 
conhecimento.  
 

Ação 4688 -  Concessão de Bolsas de Estudo 

As bolsas regulares constituem um importante instrumento de formação de recursos humanos para a 
pesquisa, um dos elementos indispensáveis para o avanço do conhecimento. As modalidades de 
bolsas oferecidas no país são: 
(i) Iniciação Científica, (ii) Mestrado, (iii) Doutorado, (iv) Doutorado Direto e (v) Pós-Doutorado. No 
exterior são oferecidas bolsas nas modalidades Bolsa de Pesquisa e Novas Fronteiras, ambas em 
nível pós-doutorado, e Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior, que apoia a realização de estágios 
de pesquisa no exterior, de curta e média duração, por bolsistas da FAPESP nas modalidades no 
país.   
Em 2018, o valor realizado com Bolsas de Estudo, linha regular, totalizaram R$ 458.753.361,13, ou 
33,48% do realizado total, sendo R$ 337.673.861,02 com Bolsas no Brasil, R$ 23.376.208,44 com 
Bolsas no Exterior e R$ 97.703.291,67 com Bolsas de Estágio de Pesquisa no Exterior. 
 

Ação 5286 -  Concessão de Auxílio à Pesquisa 

Na linha regular de fomento à pesquisa temos a Linha Regular de Auxílio à Pesquisa voltada para o 
atendimento da demanda encaminhada diretamente pelos pesquisadores ligados às universidades e 
aos institutos de pesquisa sediados no Estado de São Paulo, a partir de necessidades individuais de 
aprofundar conhecimentos científicos e tecnológicos em áreas de seu interesse. Para 
desenvolvimento de projetos de pesquisa de maior abrangência, envolvendo grupo de pesquisadores, 
às vezes multidisciplinares e multi-institucionais, a FAPESP oferece a modalidade Auxílio a Projetos 
Temáticos.      

 

Ação 5287 -  Programação Especial 
 

Programas Especiais compreendem aqueles criados pela Fundação por sugestões e a partir das 
necessidades da Comunidade Científica, com o objetivo de capacitar recursos humanos em áreas 
consideradas estratégicas ou em que há reduzido número de quadros, modernizar estrutura física do 
sistema estadual de pesquisa, assegurar aos pesquisadores o acesso eletrônico a dados do Brasil e 
do exterior. Em 2018 estavam em andamento os seguintes Programas Especiais: 
Jovens Pesquisadores - programa que tem a finalidade de fortalecer o sistema estadual de 
pesquisa, atraindo para São Paulo jovens doutores de excelente qualificação e potencial e que atuem 
em temas modernos e com inserção internacional. O programa destina-se a criar oportunidade 
adequada de trabalho a esses profissionais, de forma a favorecer a criação de novos núcleos de 
pesquisadores em instituições sem tradição de pesquisa ou a criação de novas linhas de pesquisa 
em instituições que já tem tradição consolidada em pesquisa; 
Ensino Público - financia pesquisas aplicadas sobre problemas concretos do ensino fundamental e 
médio em escolas públicas. Os projetos são executados por meio de parceria entre pesquisadores de 
instituições de ensino superior ou de pesquisa e profissionais vinculados a escolas da rede pública 
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(estadual e municipal), visando desenvolver experiências pedagógicas inovadoras que possam trazer 
benefícios à escola. 
Mídia Ciência - apoiar a formação de divulgadores científicos, por meio de bolsas em nível de 
graduação e pós-graduação. Esses recursos financiam pesquisas jornalísticas que resultam na 
produção de documentos de divulgação em veículos de comunicação de qualquer, desde que sejam 
desenvolvidos paralelamente ao cumprimento de um programa específico de estudos, orientado por 
pesquisadores e jornalistas profissionais. 
Capacitação Técnica - destina-se ao treinamento e aperfeiçoamento de técnicos de nível médio e 
superior recém graduados que participem de atividades de projetos de pesquisa em instituições de 
ensino superior e pesquisa no Estado de São Paulo, financiados pela FAPESP. 
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa - tem por objetivo recuperar, modernizar e equipar laboratórios 
de instituições de ensino e de pesquisa, garantir aos pesquisadores acesso cada vez mais rápido à 
internet e atualizar o acervo das bibliotecas das instituições. 
O programa atende à demanda de Unidades institucionais com necessidades infra estruturais que 
não podem ser convenientemente atendidas por meio dos subprogramas citados anteriormente. 
Trata-se de unidades cuja missão principal não é a de sediar grupos de pesquisa, mas a de servir de 
depositórios de informações, documentos e coleções biológicas relevantes para o desenvolvimento 
de projetos sediados fora delas, muitas vezes fora da instituição a que pertencem.    
São Paulo Excellence Chairs - programa-piloto da FAPESP que busca estabelecer colaborações 
entre instituições do Estado de São Paulo e pesquisadores de alto nível radicados no exterior. O 
objetivo é atrair para o país cientistas de renome, a fim de que coordenem projetos temáticos em sua 
área de atuação em universidades e laboratórios paulistas. 
Programa eScience - A colaboração em eScience visa explorar como avanços de pesquisa em 
Computação podem ajudar a vencer desafios científicos e tecnológicos em outros domínios, e vice-
versa. O objetivo principal é encorajar abordagens ambiciosas, novas e não convencionais para 
pesquisa multidisciplinar inovadora, de nível mundial, envolvendo colaborações entre cientistas da 
computação e pesquisadores em outras áreas do conhecimento. Os tópicos relevantes para a 
chamada de propostas estão relacionados a seguir. Entretanto, a chamada não está restrita a esses 
tópicos e temas adicionais que se encaixem nas áreas da eScience são bem-vindos, como 
Algoritmos, modelos e interfaces humano-computador em eScience; Ciberinfraestrutura para apoiar 
pesquisa em eScience e Áreas de aplicação de eScience. 
 

Ação 4699 - Inovação Tecnológica 
 

Os Programas de Pesquisa para Inovação Tecnológica compreendem aqueles cujos resultados de 
suas pesquisas, além do avanço do conhecimento, visam e tem claro potencial de inovação 
tecnológica ou aplicação na formulação de políticas públicas. 
Biotecnologia/Biodiversidade (BIOTA) - tem por objetivo principal catalogar e caracterizar a 
biodiversidade do Estado de São Paulo, definindo mecanismos para sua conservação, avaliando seu 
potencial econômico e estimando o se uso sustentável. Também conhecido como Instituto Virtual da 
Biodiversidade pois integra pesquisadores, estudantes e instituições por meio da ferramenta web. 
Os dados sobre caracterização da biodiversidade produzidos pelo Biota-FAPESP estão sendo 
utilizados na capacitação de recursos humanos e transferidos para o governo com o objetivo de 
subsidiar políticas públicas de conservação. Por meio de sua rede de bioprospecção, o programa 
também transfere conhecimento para o desenvolvimento de novos produtos ou tecnologia para o 
setor privado. 
Pesquisa em Políticas Públicas - financia projetos de pesquisa aplicada que objetivam a produção 
e sistematização de conhecimentos de relevância direta para a formulação e implementação de 
políticas públicas. Apoia projetos em quaisquer áreas de atuação do poder público estadual ou 
municipal. O programa se baseia na parceria entre institutos de pesquisa e universidades com 
instituições responsáveis por políticas públicas, que irão implementar o projeto. 
Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) - sua característica mais importante é a 
multiplicidade de sua missão. Além de desenvolver investigação fundamental ou aplicada, focada em 
temas específicos ou objetivos, os centros devem ativamente procurar oportunidades para contribuir 
para a inovação por meio do desenvolvimento de meios eficazes de transferência de tecnologia. Os 
centros também são responsáveis por oferecer atividades de extensão voltadas para o ensino 
fundamental e médio e ao público em geral. Os projetos preveem o envolvimento de estudantes e 
professores em atividades de investigação e formação e incluem ações de divulgação da ciência. 
Pesquisa em Parceria para a Inovação Tecnológica (PITE) - projetos voltados para o fomento a 
pesquisas desenvolvidas por pesquisadores de instituições de ensino superior e pesquisa no Estado 
de São Paulo e pesquisadores de empresas.  O PITE apoia projetos de pesquisa científica e 
tecnológica a partir de uma parceria entre pesquisadores das instituições de pesquisa sediados no 
Estado de São Paulo e de empresas para criação e desenvolvimento de conhecimento relevante para 
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a empresa. Os projetos são realizados em instituições de ensino superior e pesquisa do estado, com 
financiamento da FAPESP e da empresa parceira. 
Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequena e Microempresa - programas voltados para o 
fomento à pesquisa inovativa em micro e pequenas empresas, com o objetivo de promover a 
inovação tecnológica, aumentar a competitividade e contribuir para a colocação de pesquisadores no 
mercado de trabalho. 
Apoio à Propriedade Intelectual - programa com o objetivo de gerar uma cultura de patenteamento 
e licenciamento de tecnologia entre pesquisadores do Estado de São Paulo. 
Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) - lançado em 2008, possui um sólido núcleo de pesquisa 
acadêmica exploratória que busca articular a pesquisa realizada nas universidades e centros de 
pesquisa com aquelas feitas em laboratórios de empresas. O programa fornece subsídios para a 
produção sustentável de biocombustíveis baseados especialmente no etanol da cana-de-açúcar, mas 
não apenas dele. A agenda de pesquisa inclui a produção de biomassa e seu processamento a 
produção de biocombustíveis, o desenvolvimento de motores, as aplicações da alcoolquímica e os 
impactos ambientais e socioeconômicos. 
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais - criado em 2008, apoia projetos de pesquisa de até 
seis anos, realizados por grandes equipes multidisciplinares, sendo um de seus objetivos principais o 
desenvolvimento do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global, com foco nas principais questões 
regionais, como Amazônia, o Cerrado e regiões do Atlântico Sul. O modelo é um passo necessário 
para melhor compreender o papel que o clima brasileiro desempenha nas mudanças globais. 
 
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) - criado em 2017 com o objetivo de promover o 
desenvolvimento de pesquisa internacionalmente competitiva, na área de controle biológico de 
pragas, e que contribuam para os seguintes objetivos: 
a) Pesquisa de classe internacional na fronteira do conhecimento, fundamental ou orientada para 
aplicações, em ambos os casos buscando explorar ativamente as oportunidades de contribuir para o 
impacto social e para a inovação; 
b) Transferência de conhecimento para a Empresa e a sociedade, incluindo-se aí o setor empresarial 
e/ou setor não-governamental e/ou setor público; 
c) Interação com o sistema educacional, especialmente nos níveis fundamental e médio, por 
exemplo, usando o Programa FAPESP de Pesquisa com Ensino Público. 
 

Ação 2563 - Modernização dos Institutos de Pesquisa do Estado 
 

O Conselho Superior da FAPESP referendou, em 22 de novembro DE 2017, o resultado da análise 
do Edital de Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa no Estado de São Paulo. Este Edital, 
contemplando um investimento total de R$ 120 milhões, foi aberto para submissão de Planos de 
Desenvolvimento Institucional de Pesquisa dos Institutos Estaduais. 
 

O processo de avaliação das propostas incluiu: 

 fase inicial de enquadramento; 

 análise pela assessoria ad-hoc escolhida pela FAPESP (78 pareceres foram emitidos por 
pesquisadores com experiência nas áreas e atividades de pesquisa correlatas aos projetos); 

 análise pela Coordenação Adjunta (CAD) da Diretoria Científica da FAPESP, com emissão de uma 
recomendação para cada caso; 

 análise pelo Comitê Especial (CE), especificado no Edital, composto por pesquisadores, 
escolhidos pelo Conselho Técnico Administrativo (CTA) da FAPESP, com experiência em 
pesquisa aplicada e/ou na direção de institutos de pesquisa com missão dirigida; 

 análise pelo CTA da FAPESP e recomendação ao Conselho Superior. 
 

As propostas recomendadas são: 

 Instituto Adolfo Lutz - processo n⁰ 2017/50333-7 

 Instituto Agronômico - processo n⁰ 2017/50338-9 

 Instituto Biológico - processo n⁰ 2017/50334-3 

 Instituto Butantã - processo n⁰ 2017/50350-9 

 Instituto Dante Pazzanese - processo n⁰ 2017/50342-6 

 Instituto de Botânica - processo n⁰ 2017/50341-0 

 Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - processo n⁰ 2017/50332-0 

 Instituto de Pesquisas Tecnológicas - processo n⁰ 2017/50343-2 

 Instituto de Tecnologia de Alimentos - processo n⁰ 2017/50349-0 

 Instituto de Zootecnia - processo n⁰ 2017/50339-5 

 Instituto Geológico - processo n⁰ 2017/50336-6 
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 Superintendência de Controle de Endemias - processo n⁰ 2017/50345-5 
 
A FAPESP encaminhou correspondência a todas as instituições com as decisões finais, 
acompanhada dos pareceres que as fundamentaram. Em 2017 foram inscritos em Restos a Pagar 
não-processados o valor de R$ 120.000.000,00 e, em 2018, foram processados e pagos o valor de 
R$ 10.817.548,31, ou seja, 9,01% do total. O restante, está pendente e a sua execução depende 
sempre da demanda dos Institutos e, em 2018 esta ação foi retirada do Orçamento FAPESP. 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
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Secretaria de Desenvolvimento Social 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

35000 - Secretaria de Desenvolvimento Social 

      

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de 
Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

788.140.001,00 736.604.432,00 659.501.721,33 36.528.049,50 696.029.770,83 649.502.124,08 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

26.519.510,00 27.825.510,00 27.807.533,96 0,00 27.807.533,96 28.462.563,65 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

761.620.491,00 708.778.922,00 631.694.187,37 36.528.049,50 668.222.236,87 621.039.560,43 

Despesas de 
Capital 

21.100.020,00 20.510.229,00 7.409.204,16 1.268.520,37 8.677.724,53 6.383.714,46 

Investimentos 21.100.020,00 20.510.229,00 7.409.204,16 1.268.520,37 8.677.724,53 6.383.714,46 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 809.240.021,00 757.114.661,00 666.910.925,49 37.796.569,87 704.707.495,36 655.885.838,54 
 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intraorçamentárias 

 

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

35000 - Secretaria de Desenvolvimento Social  

 
     

em R$ 

 
Dotação Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Empenhado 
Pago 

Orçamento + 
Pago de 
Restos 

 

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + 
B) 

0944 - Recomeço: 
Uma Vida sem 
Drogas 

24.674.380,00 24.469.642,00 23.959.963,85 0,00 23.959.963,85 24.019.363,85 

Despesas 
Correntes 

24.674.380,00 24.469.642,00 23.959.963,85 0,00 23.959.963,85 24.019.363,85 

2826 - 
Comunicação 
Social 

10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 

10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3500 - 
Enfrentamento a 
Extrema Pobreza 
Multidimensional 

443.397.119,00 384.213.125,00 350.375.604,40 27.512.822,00 377.888.426,40 347.484.393,90 

Despesas 
Correntes 

430.097.119,00 373.968.125,00 345.245.264,87 26.266.937,11 371.512.201,98 342.423.103,92 

Despesas de 
Capital 

13.300.000,00 10.245.000,00 5.130.339,53 1.245.884,89 6.376.224,42 5.061.289,98 

3512 - Gestão da 
Política Social 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.940,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.940,00 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3517 - Proteção 
Social 

248.060.417,00 232.976.985,00 210.512.891,92 0,00 210.512.891,92 209.187.291,57 

Despesas 
Correntes 

247.060.427,00 231.976.995,00 210.428.566,30 0,00 210.428.566,30 208.762.965,95 

Despesas de 
Capital 

999.990,00 999.990,00 84.325,62 0,00 84.325,62 424.325,62 

3519 - Melhoria de 
Gestão da Politica 
de Assistencial 
Social 

93.108.095,00 115.454.900,00 82.062.465,32 10.283.747,87 92.346.213,19 74.850.849,22 

Despesas 
Correntes 

86.308.065,00 106.189.661,00 79.867.926,31 10.261.112,39 90.129.038,70 74.296.690,36 

Despesas de 
Capital 

6.800.030,00 9.265.239,00 2.194.539,01 22.635,48 2.217.174,49 554.158,86 

Despesa Total 809.240.021,00 757.114.661,00 666.910.925,49 37.796.569,87 704.707.495,36 655.885.838,54 

 
 

    
Fonte: SIAFEM/SP

 
  

 
Nota: Excluídas as Despesas Intraorçamentárias

 
 

 

Programa 3500 – Enfrentamento à Extrema Pobreza 

 

Ação 1825 – Revitalização da Rede Executora 

Não houve liberação de recursos orçamentários para a celebração de convênios e para a execução 
de obras e aquisição de equipamentos de natureza permanente no exercício de 2018. 

As emendas parlamentares impositivas desta Pasta foram empenhadas com recursos do órgão 
29000 -  Secretaria de Planejamento e Gestão, em dezembro de 2018. 

 

Ação 2481 – São Paulo Amigo do Idoso 

O Programa São Paulo Amigo do Idoso objetiva promover amplo processo de mobilização regional, 
de diversos setores governamentais e da sociedade, para realizar ações que tornem os territórios dos 
municípios paulistas mais amigáveis às pessoas idosas, com foco no envelhecimento ativo. 

O desafio de implementar políticas públicas para uma sociedade mais envelhecida fez com que o 
Governador Geraldo Alckmin instituísse, por meio do Decreto nº 58.047, de maio de 2012, o 
Programa Estadual São Paulo Amigo do Idoso. 

O Programa, que se baseia no conceito do envelhecimento ativo da ONU, criou, pela primeira vez no 
mundo, um Estado Amigo da Pessoa Idosa, sob uma perspectiva que envolva as diversas faixas 
etárias da população, órgãos e entidades públicas e privadas, visando à valorização da pessoa idosa, 
à garantia e à defesa dos seus direitos. 

Selo Amigo do Idoso 

Para envolver os diversos setores da sociedade, o Programa criou o Selo Amigo do Idoso, uma 
certificação que é oferecida a municípios, órgãos estaduais da Administração Direta e Indireta, e 
entidades públicas e da sociedade civil, que desenvolvam ações referenciadas pelo Programa. O selo 
possui três fases: inicial, intermediária e plena. Teve a adesão de 638 municípios paulistas, dos quais 
245 já receberam o Selo Inicial. 

Equipamentos 

Em várias Secretarias de Estado e no Fundo Social de Solidariedade, são desenvolvidas ações 
dentro dos quatro pilares do São Paulo Amigo do Idoso: Saúde, Participação, Proteção e Educação.  

No pilar Proteção, a SEDS está autorizada a repassar recursos para as prefeituras municipais, tendo 
em vista a construção de Centros Dia do Idoso - CDI e Centros de Convivência do Idoso - CCI. Esses 
equipamentos, que vem sendo viabilizados desde 2010, oferecem serviços para idosos autônomos, 
totalizando atendimento direto para, aproximadamente, 32 mil idosos paulistas.  

Ainda nesse pilar, a Secretaria de Habitação/Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - 
CDHU, em parceria com o Desenvolvimento Social, implementou o Programa Vila Dignidade, que 
consiste em moradias assistidas em pequenas vilas, adequadas à população idosa, incorporando os 
preceitos do desenho universal e com áreas de convivência social. Encontram-se inauguradas 17 
vilas. 
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Nos pilares restantes, Educação, Saúde e Participação encontram-se em execução: Projeto “Viva 
Mais” – Jogos Regionais do Idoso/Cartão Vida Ativa, Praça de Exercício - Fussesp; Melhor Viagem - 
Turismo; Centros de Referência do Idoso, Hospitais de Cuidados Continuados e Ambulatórios 
Especializados no Idoso, Ambulatórios de Múltiplas Especialidades - AMES e Selo Hospital Amigo do 
Idoso - Saúde; Universidade Aberta à Terceira Idade, Inclusão Digital, cursos de graduação e pós-
graduação em Gerontologia - Educação. 

Segundo informações da Assessoria Técnica de Gabinete - ATG, em 2018, foram concluídos 21 
Centros de Convivência do Idoso e cinco Centros Dia do Idoso. Também foram celebrados cinco 
convênios para construção e dois para a aquisição de equipamentos destinados aos Centros de 
Convivência do Idoso. 

Ações desenvolvidas em 2018 

 Ações permanentes para suporte técnico e operacional do Sistema de Monitoramento do Selo 
Amigo do Idoso. 

 Eventos públicos de certificação dos Municípios com o Selo Inicial Amigo do Idoso. 

 Ações de divulgação dos Jogos Regionais do Idoso (JORI). 

 Cerimônias públicas de Assinatura de Adesão de novos municípios ao Programa. 

Eventos de divulgação do programa e da sistemática do Selo 

 Videoconferência Estadual para os Interlocutores do Programa nos Municípios e Diretorias 
Regionais, com cerca de 1.000 participantes. 

 Oficina de Capacitação para utilização do Sistema de Monitoramento do Selo Município Amigo do 
Idoso para 52 técnicos das DRADS. 

 Encontro sobre Integração entre Serviços Socioassistenciais (Básica e Especial) e Benefícios para 
a Pessoa Idosa no Brasil, e as Interfaces com o Cadastro Único. 

 Congresso Internacional de Gerontologia na USP Leste. 

 Seminário Nacional Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. 

 

Ação 5579 – Renda Cidadã 

O Programa Renda Cidadã é um programa estadual de transferência de renda que tem por objetivo 
atender famílias em situação de pobreza com renda mensal familiar per capita de até 1/2 salário 
mínimo nacional, priorizando famílias com renda até 1/4 do salário mínimo, mediante ações 
complementares e transferência direta de renda. O valor pago por mês a cada família é de R$ 80,00. 

Está presente em 644 municípios e conta com três parceiros estaduais: Secretaria de Administração 
Penitenciária - SAP), Instituto de Terras do Estado de São Paulo - Itesp e Fundação Casa. Possui em 
seu escopo algumas ações complementares, por meio de atividades organizadas e regulares, de 
iniciativa pública e/ou privada com a função de ampliar a oportunidade de desenvolvimento de 
proteção e de inclusão social que, somadas à transferência de renda, favorecem o desenvolvimento 
da autonomia dos beneficiários, como:  Serviço Socioeducativo e Apoio à Formação e Capacitação: 
esta ação tem por objetivo promover a formação e/ou educação sócio profissional para o trabalho 
coletivo ou individual. 

Em 2018, conforme dados extraídos do SIMPPA, foram atendidas 76.165 famílias com o benefício 
Renda Cidadã. A Secretaria de Desenvolvimento Social está liberando as vagas do Programa de 
maneira escalonada, pois o novo sistema de seleção de beneficiários foi implementado e está sendo 
avaliado na operacionalização dos municípios na execução do Programa, pois, para validar o 
beneficiário selecionado por meio do Cadastro Único, as Prefeituras precisam realizar a avaliação 
através da busca ativa, e essa ação requer tempo. 

 

Ação 6154 – Renda Cidadã – Benefício ao Idoso 

O objetivo do Programa Renda Cidadã – Benefício Idoso é atender pessoas, com 80 anos ou mais, 
que integram famílias com renda mensal familiar per capita de até ½ salário mínimo nacional, 
mediante transferência direta de renda. 

Conforme dados extraídos do SIMPPA, foram atendidos 1.050 idosos em 2018. 
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É importante esclarecer que este programa será descontinuado. Contudo, dentre as ações realizadas 
pelos Programas Renda Cidadã e Renda Cidadã – Benefício Idoso em 2018, destacam-se: 

 Acompanhamento e socialização dos Programas e Projetos da Coordenadoria de 
Desenvolvimento Social. 

 Orientações às Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social, Municípios e 
parceiros estaduais sobre o conteúdo técnico e operacional do Programa Renda Cidadã e Renda 
Cidadã – Benefício Idoso. 

 Atualização mensal de metas e recursos do Programa Renda Cidadã e Renda Cidadã –  Benefício 
Idoso (série histórica). 

 Acompanhamento dos indicadores do Plano Estadual de Assistência Social (PEAS). 

 Alimentação de informações nos sistemas do Governo - SIMPPA, da Secretaria de Planejamento 
e Gestão, e Cadastro de Obras e Ações do Governo - COAG, da Casa Civil. 

 Monitoramento das vinculações do Programa Renda Cidadã através do Portal Social Paulista. 

 Acompanhamento dos pagamentos de benefícios junto à Coordenadoria de Administração de 
Fundos e Convênios - CAF. 

 Acompanhamento do Portal Social Paulista em conjunto com a Coordenadoria de Gestão 
Estratégica - CGE, com o Departamento de Normatização de Informações - DNI, com a 
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional - COSAN e com os Especialistas em Políticas 
Públicas. 

 Ação Formativa: Portal Social Paulista no âmbito dos Programas Renda Cidadã e Ação Jovem 
para as Macros 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 Encontro: Alinhamento Técnico DRADS/Sede. 

 Levantamento de requisitos para melhoria dos Sistemas de Gestão dos Programas Renda Cidadã 
e Ação Jovem. 

 

Ação 5604 – Ação Jovem 

O Programa Estadual Ação Jovem tem como objetivo promover a inclusão social de jovens, na faixa 
etária de 15 a 24 anos, pertencentes a famílias com renda per capita mensal de até ½ salário mínimo, 
prioritariamente até ¼ do salário mínimo, mediante transferência direta de renda, como apoio 
financeiro temporário para estimular a conclusão da escolaridade básica, somada a ações 
complementares e de apoio à iniciação profissional. 

Em 2018, conforme dados extraídos do SIMPPA foram atendidos 42.397 jovens no Estado de São 
Paulo. A entrada de novos beneficiários está sendo realizada de forma escalonada aos municípios, 
em razão da implantação gradual do novo sistema de seleção. 

Ações realizadas em 2018 

 Acompanhamento da gestão de benefício, monitoramento da oferta de ações complementares e 
do acompanhamento de condicionalidades por parte das prefeituras municipais e demais parceiros, 
apoio técnico às DRADS, municípios e demais parceiros. 

 Monitoramento das vinculações ao Programa pelo Portal Social Paulista. 

 Atualização mensal de metas e recursos do Programa Ação Jovem (série histórica). 

 Acompanhamento do Plano Estadual de Assistência Social – Indicadores. 

 Convênio não oneroso com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) tendo em vista a 
preparação dos jovens beneficiários para o mundo do trabalho. 

 Ação Formativa: Portal Social Paulista no âmbito dos Programas Renda Cidadã e Ação Jovem 
para as Macros 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 Definição de ações de monitoramento do Portal Social Paulista referentes aos Programas de 
Transferência de Renda Estaduais.  
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 Levantamento de requisitos para melhoria dos sistemas de gestão dos Programas Renda Cidadã 
e Ação Jovem. 

 

Ação 6000 – Viva Leite 

O Projeto Estadual Viva Leite, dentro do Programa Estadual de Alimentação e Nutrição para 
populações em situação de vulnerabilidade social, em substituição ao Programa Campo/Cidade-Leite 
de que trata o Decreto nº 41.612, de 7 de março de 1997, entrou em vigor em 22 de dezembro de 
1999. Desde 19 de janeiro de 2011, a Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da 
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), administra o Projeto Estadual Viva 
Leite, conforme Decreto nº 56.674. 

Atualmente, por meio de 1.526 entidades credenciadas, 114.425 crianças recebem 1.716.375 
litros/mês de leite, e 89.775 idosos recebem 1.346.625 litros/mês de leite na Capital e Grande São 
Paulo, totalizando 204.200 beneficiários, que consomem, aproximadamente, 3.063.000 litros/mês, 
perfazendo 36.756.000 litros/ano. 

O projeto também se estende pelo Estado e estabeleceu convênios com 606 municípios, 
beneficiando 217.247 crianças que recebem 3.258.705 litros/mês de leite, e consomem, 
aproximadamente, 39.104.460 litros/ano. 

O Projeto Viva Leite abrange cerca de 412.000 mil beneficiários, que consomem, aproximadamente, 
6.300.000 litros/mês, totalizando cerca de 74.500.000 litros/ano. 

O principal objetivo do projeto é oferecer um complemento alimentar seguro e de alto valor nutritivo 
às crianças e idosos que vivem em condição de risco nutricional, visando ainda o consumo da 
produção leiteira paulista. 

O mecanismo principal de ação da política pública de segurança alimentar e nutricional que rege o 
Projeto VivaLeite é a distribuição gratuita de leite fluido pasteurizado enriquecido com Ferro e 
Vitaminas A e D, que, além de serem um complemento alimentar, auxiliam na prevenção de anemia e 
das deficiências de vitaminas A e D. 

Na Capital e região da Grande São Paulo, o Projeto Viva Leite tem uma atuação social que fortalece 
a presença do Estado em regiões de vulnerabilidade social, através das parcerias com entidades 
sociais sem fins lucrativos que fazem a distribuição do leite. 

 

Ação 6001 – Bom Prato 

O projeto de restaurante popular Bom Prato foi concebido para oferecer refeições de qualidade com 
alto teor nutricional, a preços acessíveis à população de baixa renda. Cada unidade do Restaurante 
Bom Prato gera de 10 a 20 empregos diretos, entre os quais: profissionais administrativos, gerentes, 
nutricionistas, cozinheiros, auxiliares de cozinha e limpeza, todos vinculados à entidade gestora. As 
entidades gestoras são responsáveis pela operacionalização das unidades, trâmites administrativos 
que incluem a contratação dos profissionais, compra dos alimentos, manutenção predial e de 
equipamentos, cobertura de aluguéis e pagamento de contas de água, luz e gás. As unidades que 
apresentam infraestrutura contam com um Posto do Acessa/SP, em parceria com a Secretaria de 
Gestão. Além disso, através do Via Rápida (da Secretaria de Desenvolvimento Econômico), são 
ministrados cursos na área de Gastronomia.  

Em 2018, foram inauguradas as unidades Barretos, Araçatuba, Jandira e Santos IV, totalizando 56 
unidades em todo o Estado. Foi autorizada a revitalização de 31 unidades. Com a autorização do 
Governador, a Unidade Campos Elíseos, situada em área de grande vulnerabilidade social, continuou 
com o fornecimento de refeições noturnas (jantar) e aos finais de semana. 

Segundo dados extraídos do SIMPPA foram servidas 20.801.115 refeições, entre almoço e café da 
manhã em 2018. 
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Programa 3517 – Proteção Social  

 

Ação 5530 – Proteção Social Básica 

Tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive 
em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário 
ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos – 
relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, 
dentre outras). 

A Proteção Social Básica tem como porta de entrada do Sistema Único da Assistência Social os 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). 

O que é o CRAS 

O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS é a porta de entrada da assistência social. 
Trata-se de uma unidade pública municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas com maiores 
índices de vulnerabilidade e risco social, destinado à prestação de serviços socioassistenciais de 
proteção social básica às famílias e indivíduos, e à articulação destes serviços no seu território de 
abrangência, e uma atuação intersetorial na perspectiva de potencializar a proteção social. 

Compõem a Rede Socioassistencial da Proteção Social Básica - PSB do Estado, de acordo com 
informações do sistema dos Planos Municipais de Assistência Social (PMASWeb 2018), 3.548 locais 
de execução, entre públicos e privados, que desenvolvem 7.121 serviços de caráter preventivo e 
proativo. A rede tem capacidade de atendimento para atender mensalmente 1,3 milhões de usuários 
(entre famílias, crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência). 

O apoio financeiro aos municípios ocorre através do repasse financeiro direto, no sistema “Fundo a 
Fundo”, do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência 
Social (FMAS), conforme a Lei Estadual nº 13.242, de 8 dezembro de 2008, Decreto Estadual nº 
54.026 de 16 fevereiro de 2009, e alínea “c” do inciso II do artigo 60, do Decreto Estadual nº. 49.668, 
de 17 de junho de 2005.  

 

Ação 6035 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

Garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e 
indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando serem 
retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário, tais como: Atendimento Integral Institucional, Casa 
Lar, República, Casa de Passagem, Albergue, Família Substituta, Família Acolhedora, Medidas 
socioeducativas restritivas e privativas de liberdade (semiliberdade, internação provisória e 
sentenciada) e Trabalho protegido. 

Número de locais, atendimentos e valores investidos em 2018 

Compõem a rede de socioassistencial da Proteção Social Especial do Estado 7.556 serviços, em 
6.329 locais de execução. As executoras atendem, aproximadamente, 720.640 usuários, entre 
famílias, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência (PMASWeb 2018). O apoio 
financeiro aos municípios se dá através do repasse financeiro direto, no Sistema “Fundo a Fundo”, do 
Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para os Fundos Municipais, conforme Lei Estadual nº 
13.242, de 8 de dezembro de 2008, e Decreto Estadual nº 54.026, de 16 de fevereiro de 2009.   

Em 2018, o Estado de São Paulo cofinanciou 687 serviços de 2.332 serviços de Média Complexidade 
e 879 serviços dos 1.773 serviços de Alta Complexidade.  

 

Ação 6197 – Proteção Social Especial de Média Complexidade 

Atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares não 
foram rompidos. Requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e 
individualizada, com um acompanhamento sistemático e monitorado, tais como: serviço de 
atendimento a famílias e indivíduos, serviço de Proteção Social Especial para pessoas com 
deficiência, idosas e suas famílias, serviço especializado em abordagem social, serviço especializado 
para pessoas em situação de rua e medidas socioeducativas em meio aberto (PSC e LA). 
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O que é o CREAS 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, integrante do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS, constitui-se numa unidade pública estatal, responsável pela oferta de 
atenções especializadas de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou 
mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. 

Seu público-alvo volta-se para crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas idosas, pessoas 
com deficiência e suas famílias, que vivenciam situações de ameaça e violações de direitos por 
ocorrência de abandono, violência física, psicológica ou sexual, exploração sexual comercial, 
situação de rua, vivência de trabalho infantil e outras formas de submissão a situações que provocam 
danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir de autonomia e bem-estar. 

O CREAS oferta acompanhamento técnico especializado desenvolvido por uma equipe 
multiprofissional, de modo a potencializar a capacidade de proteção da família e favorecer a 
reparação da situação de violência vivida. 

O atendimento é prestado no CREAS ou através do deslocamento de equipes em territórios e 
domicílios, e os serviços devem funcionar em estreita articulação com o Poder Judiciário, Ministério 
Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares e outras Organizações de Defesa de Direitos, com 
os demais serviços socioassistenciais e de outras políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede 
efetiva de proteção social. 

 

Programa 3519 – Melhoria de Gestão da Política de Assistência Social                                                                                    

 

Ação 6030 – Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo – EDESP  

  

A Edesp e a Educação Permanente do SUAS e do Desenvolvimento Social no Estado de São 
Paulo: 

A educação permanente é uma prática de ensino-aprendizagem que abrange os campos da 
assistência e do desenvolvimento social, cuja principal finalidade consiste em qualificar os 
trabalhadores e conselheiros do SUAS para aprimorar a prestação de serviços socioassistenciais no 
Estado e Municípios. 

Nessa perspectiva, a Edesp centrou suas ações formativas na educação permanente do SUAS e em 
outras ações de capacitação intersetoriais das políticas de Desenvolvimento Social, a Segurança 
Alimentar e a Política sobre Drogas, nas modalidades presencial e semipresencial (videoconferência). 

Vale lembrar que a Edesp está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e foi criada pelo 
Decreto nº 57.819, de 29 de fevereiro de 2012, com o objetivo de garantir a educação permanente e 
continuada dos trabalhadores da área socioassistencial. 

No exercício de 2018, a Edesp executou as seguintes ações 

 Capacitações presenciais, semipresenciais e à distância: houve retomada da Educação à 
Distância (EaD), por meio de parceria com o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, com o curso 
“Proteções Sociais e as Seguranças: uma perspectiva de direitos”, destinado aos servidores do 
Estado e Municípios. 

 Reuniões ordinárias do Núcleo Estadual de Educação Permanente do Sistema Único de 
Assistência Social de São Paulo (NUEP SUAS/SP): de acordo com a meta prevista no Plano 
Estadual de Assistência Social (PEAS) da SEDS, foram realizadas duas reuniões ordinárias com as 
seguintes instâncias de representação do NUEP SUAS/SP: Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social/Edesp, como coordenadora do núcleo; Conselho Estadual de Assistência 
Social (Conseas-SP); Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas-
SP); Fórum Estadual de Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de 
São Paulo (FETSUAS-SP); Fórum Nacional de Usuários do SUAS (FNUSUAS); Universidade Nove 
de Julho (Uninove); Departamento de Recursos Humanos (DRH) da SEDS. O NUEP SUAS/SP foi 
criado pela Resolução SEDS nº 28, de 21 de dezembro de 2016, como instância consultiva e de 
assessoramento da política estadual de educação permanente. 

 Parcerias intersetorial e intersecretarial: a Edesp manteve parceria com a Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Professores “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP)/Rede do Saber, da Secretaria 
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da Educação, realizando capacitações sem custos diretos, e realizou novas parcerias com as 
seguintes instituições: Escola de Governo e Administração Pública (EGAP); Instituto Brasileiro de 
Educação em Gestão Pública (IBEGESP); Instituto Legislativo Paulista (ILP); Editora Cortez; Centro 
Universitário Ítalo-Brasileiro; Fundação Casa; Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo 
(SAP), com o intuito de fortalecer os conhecimentos da equipe da Edesp e ampliar as estratégias 
utilizadas pela escola. 

 Instrumentais de monitoramento e avaliação de gestão escolar: Plano de Capacitação; Plano de 
Divulgação, Cronograma Retroativo; Roteiro das Ações Educativas (tempos e movimentos); Gestão 
Escolar (Inscrições Online, Formulário de Avaliação Online, Certificados Digitais, Relatórios de 
Avaliação); formulário Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) resumido, com foco nas 
ações de educação permanente e continuada. 

 

Números do exercício de 2018 

 Ações formativas realizadas: 549 

 Atores sociais atendidos: 32.871 

 Modalidades de capacitações realizadas: presencial, semipresencial (*) e à distância (**) 

 
     

em R$ 

EDESP - Modalidades de Capacitações Executadas – 2017/2018 

 Modalidade Horas-aula 

2017 

Presencial 4.757 h/a 

Semipresencial (*) 4 h/a 

À distância (**) 0 

Total 4.761 h/a 

2018 

Presencial 8.991 h/a 

Semipresencial (*) 20 h/a 

À distância (**) 24h 

Total 9.035 h/a 
            (*) Transmissões por streaming e videoconferência; (**) EaD 

 

Ação 6199 – Apoio Administrativo e Tecnológico 

Suporte administrativo às Ações e Programas desenvolvidos pela Pasta.  

 

Ação 4008 – Controle Social – Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CONDECA 

No Estado de São Paulo, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca-
SP) foi criado a partir da Lei Estadual nº 8074, de 1992. Sua regulamentação deu-se pelos Decretos 
Estaduais n

os
 39.059/1994 e 39.104/1994. 

O Condeca-SP é constituído por 40 conselheiros, para um mandato de dois anos. Tem como uma de 
suas principais atribuições a participação na elaboração das políticas de atendimento à criança e ao 
adolescente. Para isso, busca envolver o governo e a sociedade em discussões profundas sobre os 
problemas e os desafios nessa área. Estimular a criação de ações inovadoras para assegurar os 
direitos de crianças e adolescentes é outra de suas atribuições. 

Nessa missão, atua em parceria com conselhos de direitos e tutelares, organizações governamentais 
e sociedade civil, com ações de capacitação e realização de encontros e discussões junto aos 
conselhos municipais de todo Estado, em busca de soluções às demandas existentes, com o objetivo 
de cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Em 2018, o Condeca-SP firmou 40 convênios com Entidades Sociais e Prefeituras Municipais. 
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Linhas de Atuação 

 Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. 

 Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. 

 Cooperação com os municípios no atendimento da criança e do adolescente e apoiar iniciativas 
intermunicipais e regionais nesse sentido. 

 Avaliação e acompanhamento do Atendimento Socioeducativo do adolescente em conflito com a 
lei. 

Direitos da Criança e do Adolescente 

Os conselhos estaduais e municipais atuam para incentivar, deliberar e controlar as ações da Política 
de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Conselhos 

O Condeca-SP foi criado no dia 21 de outubro de 1992 no Estado de São Paulo. Logo surgiram 
também os Conselhos Municipais, que hoje estão espalhados por todo Estado. 

Fundo do Condeca 

O Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FEDCA) é formado com recursos 
especiais para o atendimento deste público. Em São Paulo, é administrado pelo Condeca-SP. 

Em geral, os fundos são de natureza contábil, administrados por seus respectivos conselhos. Não 
são órgãos ou entidades e não têm personalidade jurídica. 

Os fundos são meios fundamentais de viabilização do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 
financiamento da execução das políticas de atendimento à população infanto-juvenil 

 

Ação 5076 – Vigilância SocioAssistencial 

A Vigilância Socioassistencial tem como função monitorar e avaliar a gestão estadual do SUAS, de 
programas, projetos e benefícios da SEDS, bem como realizar estudos, pesquisas técnicas e 
diagnósticos socioterritoriais. 

A Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE) está dividida em quatro grupos: Monitoramento e 
Avaliação, Gestão SUAS, Gestão de Cadastro e Disseminação de Informações, e é responsável pela 
Vigilância Socioassistencial na Secretaria de Desenvolvimento Social, produzindo e disseminando 
informações sobre a gestão estadual do SUAS, programas, projetos e benefícios, em integração com 
as equipes técnicas da Pasta. 

Também é de sua responsabilidade coordenar a gestão do sistema de cadastro das entidades e do 
CadÚnico, no âmbito da Pasta. 

Nos termos do disposto na NOB/SUAS, a implantação da vigilância socioassistencial – estratégia 
fundamental para o reconhecimento e a localização das vulnerabilidades, riscos e violações de direito 
nos territórios – orienta e avalia a oferta de serviços socioassistenciais, de acordo com as 
necessidades dos usuários. 

A Vigilância Socioassistencial é caracterizada como uma das funções da política de Assistência 
Social e deve ser realizada por intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação de 
informações territorializadas, e trata: 

 das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos, e dos eventos de 
violação de direitos em determinados territórios. 

 de tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. 

Relacionados a essa frente, têm-se dois produtos: análises de informações técnicas da assistência 
social e Cadastro Único consolidado e ativo para programas sociais do governo. Para cumprir com 
tais produtos, utilizam-se, para o primeiro, as publicações do Painel Social, e para o segundo, o Portal 
Social. 
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Painel Social 

O Grupo de Disseminação de Informações é responsável pela divulgação das informações da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para o público interno e externo, por meio de 
relatórios de atividades, boletins, dados, entre outros produtos. 

Publicado a cada trimestre, o Painel Social é elaborado com o objetivo de divulgar índices e dados da 
área social por meio de gráficos e breves comentários que visam auxiliar o entendimento dos dados 
por parte de todos os que se interessam pelo tema da assistência e do desenvolvimento social, em 
especial técnicos e gestores que atuam no âmbito estadual e municipal.  

Em 2018, foram publicados quatro painéis elaborados pela equipe de Monitoramento e Avaliação. A 
última edição, datada de outubro de 2018, foi divulgada pela equipe de Disseminação de 
Informações. 

O Painel Social é público e está disponível no site da Secretaria 
(www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br). 

Aprimoramento, Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia da Informação para 
Aperfeiçoamento da Política Socioassistencial no Estado de São Paulo 

 O sistema de Business Intelligence (BI) Cognos, da IBM, é um dos produtos oriundos do Projeto de 
Avaliação e Aprimoramento, que teve como objetivo melhorar a eficiência e a efetividade da Política 
de Assistência Social do Estado de São Paulo e dos projetos de assistência, promoção e 
desenvolvimento social mediante apoio ao fortalecimento institucional da Rede de Proteção Social do 
Estado de São Paulo.  

O BI é o instrumento que relaciona informações de diferentes sistemas de programas e de cadastros 
sociais (federais, estaduais ou municipais), permitindo o acesso a informações de qualidade em 
menor tempo. Sua implementação se encerrou em 2018 e tornou possível: acessar diversas bases a 
partir uma única ferramenta; conhecer potenciais riscos ou desvios do planejado; obter indicadores de 
gestão; detectar inconsistências nos dados. Esses resultados possibilitarão melhor aproximação da 
realidade social e provável melhora no planejamento da política. 

Hoje, estão disponíveis no BI as seguintes bases: Bolsa Família, Bom Prato, CadÚnico, CAF, Censo 
SUAS (2012-2014), Censo IBGE (2000 e 2010), Medida Socioeducativa, PMAS (2012-2017), Pró-
Social Instituições e Vivaleite. A CGE, a partir dessas bases, em articulação com o DNI e com o apoio 
da empresa contratada Scala It, qualifica as informações, elaborando relatórios gerenciais e 
realizando capacitações com as áreas técnicas da SEDS. Apenas para a base CadÚnico e Bolsa 
Família, a CGE já colocou à disposição 33 relatórios. 

Além dos pacotes direcionados para as diferentes áreas técnicas, contendo suas respectivas bases 
de dados e disponíveis, inclusive, para a montagem de novos relatórios (de acordo com o 
entendimento e a demanda de cada equipe), foram elaborados 139 relatórios em 2018, cujas cargas 
são atualizadas periodicamente, e a emissão rotineira poderá constituir importante subsídio de 
informações estratégicas. Somados os relatórios já elaborados anteriormente, hoje o BI possui um 
total de 181 relatórios; destes, 45 relatórios são emitidos mensalmente, resultando em mais de 750 
relatórios, que possuem capilaridade, inclusive, para a análise de gestão por DRADS e Municípios. 

Para 2019, há previsão de renovação do contrato com a empresa Scala It, responsável pelo suporte e 
pelo desenvolvimento dessa ferramenta, tendo em vista a realização de novas operações assistidas 
para instrumentalizar servidores de outras áreas da SEDS para a utilização do BI, melhorar a 
articulação com outras coordenadorias e com as DRADS, também visando o uso da ferramenta, a fim 
de que consigam gerar os relatórios que necessitem para o desenvolvimento de suas ações. 

Geoprocessamento 

O Núcleo de Geoprocessamento é responsável pela produção de mapas temáticos e pelo 
georreferenciamento das variáveis da área para fins de monitoramento e avaliação, de apoio à ação 
social, de capacitação e de diagnóstico socioterritorial. Tem dentre suas atribuições, ainda, a 
produção de informação sistematizada e georreferenciada, não necessariamente destinada à 
produção de mapas, porém, apoiada em ferramentas próprias do geoprocessamento. 

Em 2018, com a incorporação de um novo sistema de informação geográfica, o Núcleo expandiu sua 
capacidade de mapear expressivos volumes de informação e elevar o nível de qualidade de sua 
produção, com reflexos altamente positivos para a gestão das políticas setoriais, à cargo das áreas-
fim.   

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/
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No período, foram elaborados 49 mapas e dois georreferenciamentos de dados cadastrais, 
distribuídos entre: 

 Atendimento a demandas das áreas ou dos programas e projetos da Pasta. 

 Atualização dos mapas publicados no site da SEDS. 

 Mapas produzidos como parte dos trabalhos desenvolvidos nas oficinas do “I Encontro Estadual 
de Vigilância Socioassistencial”, promovido pela CGE no mês de agosto de 2018. 

Organização e Análise dos Dados do Censo SUAS SP 

Os dados utilizados para publicação dos Cadernos do Censo SUAS, citados acima, são extraídos 
com recorte para o Estado de São Paulo da base disponibilizada anualmente pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS) e se relacionam aos seguintes temas: Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), Serviço de 
Acolhimento, Centro Dia, Família Acolhedora, Gestão e Conselhos Estadual e Municipal. Todos os 
temas apresentam dados referentes a identificação, estrutura física, serviços e recursos humanos.   

Em 2018, o Grupo de Monitoramento coordenou a elaboração de 9 Cadernos Censo SUAS 2016, 
com articulação de outras áreas. 

Além disso, foram geradas em SPSS 44 planilhas relacionadas a Acolhimento, Centro de 
Convivência, Centro Dia, Centro Pop, Conselho Estadual, Conselho Municipal, CRAS, CREAS, 
Família Acolhedora, Gestão Estadual e Gestão Municipal, e 33 planilhas foram formatadas abordando 
tais temas.   

Para 2019, o objetivo é capacitar mais técnicos da CGE para utilização do sistema SPSS, com o 
intuito de instrumentalizar à análise de dados. 

Sistema para Gestão da Assistência Social - SigSUAS 

O Sistema de Informações para Gestão do SUAS - SigSUAS é um sistema informatizado 
desenvolvido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social com o objetivo de subsidiar a 
gestão da Assistência Social no Estado de São Paulo. Foi concebido com a finalidade de 
acompanhar os fluxos, procedimentos e responsabilidades sobre o aprimoramento da gestão do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), além de registrar, organizar e sistematizar as 
informações obtidas através das visitas técnicas de supervisão realizadas pelas equipes das 
Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social aos municípios paulistas. 

É importante ressaltar a transparência trazida por essa ferramenta à gestão de soluções para 
situações de difícil resolução nas administrações municipais. O diferencial da gestão dos planos de 
providência e de apoio, feitos antes em papel, onde cada etapa era estanque em um setor, apoia-se 
no fato de que, no SigSUAS, as demandas devem ser acompanhadas e apoiadas por todos, 
necessitando de uma melhor articulação dessas atribuições, com a sistematização de um fluxo de 
acompanhamento participativo das etapas. 

Ações realizadas em 2018  

O funcionamento do primeiro módulo do SigSUAS iniciou-se em 1º de janeiro de 2018, envolvendo o 
monitoramento técnico do sistema e a articulação com o setor de tecnologia da informação para 
melhorias e correções. 

 Sua implantação envolveu constante apoio, orientação e capacitação dos novos usuários. 

 A equipe do GSUAS realizou seis capacitações junto às DRADS, não apenas para os técnicos 
estaduais, mas também para grupos de técnicos e gestores municipais para uso do sistema.   

 Orientação, articulação e consolidação dos fluxos de ação, procedimentos e atribuições dos entes 
envolvidos no uso da ferramenta. 

 Segundo balanço de um ano do sistema, registraram-se 79 situações irregulares em relação ao 
SUAS, em 21 municípios de 11 DRADS. O sistema vem permitindo, com maior rapidez, a 
identificação, o planejamento de soluções e o acompanhamento da resolução destas situações. 

Sistema dos Planos Municipais de Assistência Social Web - PMASweb 

O PMASweb é uma ferramenta essencial para a política de Assistência Social no Estado de São 
Paulo, pois oferece um fácil acesso a todos os planos municipais de assistência social dos municípios 
paulistas. 
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O PMASweb possibilita aos municípios o planejamento da política de Assistência Social, registrando 
dados sobre todos os seus serviços socioassistenciais, das organizações da sociedade civil, das 
ações necessárias ao aprimoramento da rede de proteção social, além de dados cadastrais de 
órgãos gestores e conselhos municipais de assistência social. Também é parâmetro para o repasse 
do cofinanciamento estadual aos 645 municípios paulistas através do sistema Fundo a Fundo. 

Outra função importante é a disponibilização dos relatórios de informações, uma das principais fontes 
de dados da assistência social no Estado, com uma quantidade significativa de dados estatísticos e 
cadastrais da gestão municipal de assistência social, dos serviços das redes socioassistenciais, dos 
recursos humanos, dos conselhos municipais de assistência social e outros conselhos municipais 
relacionados à Política de Assistência Social. 

O ano de 2018 foi marcado pelo primeiro ano de implementação da versão quadrienal do sistema, 
sendo necessários diversos ajustes tecnológicos e uma estreita articulação com os técnicos de 
Tecnologia da Informação, do Departamento de Normatização e Informática e também da Prodesp, 
responsável pela hospedagem do sistema. 

 A gestão do sistema envolve um ciclo anual de apoio aos usuários, gestão de senhas, 
monitoramento e adequações técnicas. Todas as 26 DRADS foram capacitadas, o que 
correspondente a, aproximadamente, 100 pessoas capacitadas diretamente pelo Grupo Estadual de 
Gestão do SUAS, que também desenvolve materiais e orienta as DRADS nas capacitações regionais 
junto aos gestores, técnicos e conselheiros municipais, resultando em mais de 2.000 pessoas 
capacitadas para inserção de informações no sistema em todo o estado de São Paulo. 

Além disso, a gestão do PMASweb desenvolve atividades continuadas que englobam o recebimento 
de solicitações dos municípios para as atualizações das informações registradas no sistema, a 
análise e a avaliação sobre a adequação das solicitações, a autorização para desbloqueio do sistema 
e o monitoramento sobre seu correto preenchimento. Em 2018, houve 309 desbloqueios para 
atualização de informações e 200 outros para registro da reprogramação de recursos não utilizados 
no exercício de 2017. 

Em 2018, o sistema foi apresentado aos Estados do Paraná e do Piauí, além do Departamento de 
Gestão do SUAS da Secretaria Nacional de Assistência Social, com fins de replicação em seus 
respectivos territórios de atuação. 

Aplicativos da Rede SUAS 

Entre as ações sob a responsabilidade do Grupo Estadual de Gestão do SUAS, destaca-se a 
coordenação do preenchimento do Censo SUAS no âmbito estadual, o monitoramento e o 
preenchimento – em níveis estadual e municipal – dos aplicativos da Rede SUAS referentes aos 
planos de ação e prestação de contas, além de possibilitar o acesso de todos os técnicos estaduais a 
esses e outros aplicativos, como CNEAS, SISC, BPC na Escola, PETI, aceites estaduais, etc. 

Outras ações continuadas que também ocorreram em 2018 foram a gestão estadual das senhas de 
acesso aos aplicativos da Rede SUAS para todos os técnicos do Estado de São Paulo e a 
atualização cadastral de todos os trabalhadores da Secretaria para permitir seu adequado acesso aos 
aplicativos da Rede SUAS. 

Monitoramento do Pacto de Aprimoramento 

O Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual é estabelecido para cada quadriênio entre o Governo 
Federal e os Estados brasileiros através de pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 
Para o quadriênio de 2016 a 2019, foram definidas 23 metas a serem cumpridas pelos Estados até 
dezembro de 2019. 

Tendo participado da elaboração inicial do marco situacional em relação a essas metas e do primeiro 
monitoramento, que ocorreram em junho e dezembro de 2017, respectivamente, a partir de 2018, o 
GSUAS responsabilizou-se diretamente pelo monitoramento do alcance das metas pelo Estado de 
São Paulo, tendo elaborado os monitoramentos que tiveram como referência os meses de junho e 
outubro de 2018. Estes foram apresentados e pactuados na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e 
mereceram deliberação favorável do Conselho Estadual de Assistência Social (Conseas) para que 
pudessem ser encaminhados à Secretaria Nacional de Assistência Social e à CIT. É importante 
salientar que o não cumprimento desses passos poderá incorrer em suspensão dos repasses 
financeiros do Governo Federal ao estado paulista, conforme legislação vigente. 
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O alcance das metas do Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual 2016-2019 por parte do Estado 
de São Paulo se apresenta como no quadro a seguir: 

 

     

em R$ 

Referência Metas cumpridas Metas em andamento 
Metas sem previsão de 

cumprimento 

Junho/2017 12 6 5 

Dezembro/2017 13 5 5 

Junho/2018 13 5 5 

Dezembro/2018 14 5 4 

 

Plano Estadual de Capacitação dos Novos Formulários do Cadastro Único para Programas 
Sociais   

 O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é um instrumento que 
identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo o conhecimento de sua realidade 
socioeconômica em todo o país. Seu gerenciamento é feito pelo Governo Federal, por meio do 
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), e cabe ao governo de cada Estado seu 
acompanhamento e a coordenação do processo de cadastramento, bem como o apoio às atividades 
de capacitação dos municípios. A CGE, por meio do Grupo Gestão de Cadastros (GCD), oferta 
anualmente capacitações para a formação de instrutores, entrevistadores e operadores do CadÚnico. 
Em 2018, foram capacitadas 40 turmas de entrevistadores de formulários, com 833 técnicos; 35 
turmas de operadores, com 733 técnicos; e três turmas com seis novos instrutores habilitados no 
Estado.  

Houve, ainda, a produção de relatórios analíticos dos 17 grupos populacionais tradicionais e 
específicos (indígenas, quilombolas, ciganos, pertencentes à comunidade de terreiro, extrativistas, 
pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados da Reforma Agrária, acampados, agricultores 
familiares, beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, atingidos por empreendimentos 
de infraestrutura, famílias de presos do sistema carcerário, catadores de material reciclável, 
resgatados do trabalho análogo ao de escravo, trabalho infantil) do estado de São Paulo. Foram 
homologados 26 relatórios referentes à quantidade de pessoas identificadas nesses grupos, tipo de 
saneamento dessas famílias, forma de coleta de lixo, tipo de iluminação, renda “per capita” familiar, 
grau de instrução e sexo do responsável familiar, entre outros. 

Por fim, realiza-se também a análise das inconsistências de duplicidades, dos dados incompletos e 
das divergências nas informações das famílias inscritas no CadÚnico nos 645 municípios, com 
posterior encaminhamento para correções da área técnica, e o acompanhamento mensal da Taxa de 
Atualização Cadastral (TAC) nos 645 municípios, analisando saldo em conta do recurso do IGDM 
(Índice de Gestão Descentralizada) e as dificuldades no repasse aos municípios. 

Sistema Pró-Social  

Consiste em um sistema informatizado destinado ao cadastramento de entidades e organizações de 
assistência social inscritas nos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS). Também realiza 
o cadastro de Programas, Projetos e Serviços da área da assistência social, com inscrição nos 
CMAS, ofertados por organizações de outras áreas de atuação.  

Instituído pelo Decreto nº 52.803/2008, Sistema Pró-Social Módulo/Instituições é utilizado por 
gestores e técnicos das Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social. A 
Coordenadoria de Gestão Estratégia é responsável pela gestão desse sistema, monitorando os 
dados cadastrais, informando e orientando as DRADS sobre a necessidade de correções ou 
alterações existentes.  

As entidades e organizações de assistência social, cadastradas no Sistema Pró-Social 
Módulo/Instituições, são beneficiadas pelo Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal (Resolução 
Conjunta SF/SEDS nº 1, de 21 de fevereiro de 2014) e por emendas parlamentares.  

Merecem destaque os atendimentos para operacionalização do Sistema Pró-Social 
Módulo/Instituições, bem como as orientações sobre a legislação do SUAS e das certificações das 
organizações de assistência social e de outras áreas de atuação, por meio do “fale conosco”, e-mail, 
ligações telefônicas e presenciais, e gestão de senhas de acesso ao sistema. 
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 No ano de 2018, foram emitidos 53 pareceres técnicos de processos encaminhados pelas Diretorias 
Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social, além de expedientes enviados por diferentes 
órgãos públicos. 

Em 1º de dezembro de 2018, segundo o banco de dados, estão cadastradas no Sistema Pró-Social 
Módulo/Instituições, 2.252 entidades e organizações de assistência social, e 810 Unidades 
Prestadoras de Serviços (UPS). 

No mês de abril de 2018, o Sistema Pró-Social Modulo/Instituições foi apresentado à DRADS Alta 
Sorocabana e, em agosto de 2018, à DRADS Bauru. Ambas as apresentações contaram com a 
participação de dois técnicos, com carga horária de oito horas. 

Ao longo do ano de 2018, técnicos do Grupo de Gestão de Cadastros fizeram parte do GT da 
Vigilância Socioassistencial, colaborando na realização do “I Encontro de Vigilância Socioassistencial 
para Técnicos da SEDS”, ocorrido nos dias 22 e 23 de agosto. Ainda nesse exercício, houve 
participação na Operação Assistida do BI, com acesso em ambiente de homologação para validação 
dos Relatório do Sistema Pró-Social Módulo/Instituições. 

O Grupo de Gestão de Cadastros conta com uma estagiária de Serviço Social (Simone Cardoso), que 
iniciou o estágio em maio de 2018, com atuação junto ao Sistema Pró-Social Módulo/Instituições; sua 
supervisão de campo fica a cargo de uma Assistente Social, responsável pela gestão do sistema. 

Portal Social 

O Portal Social foi desenvolvido com o objetivo principal de unificar os cadastros dos programas com 
a utilização dos dados do Cadastro Único, melhorando a gestão e a sistematização das informações, 
que servirão de base para a formulação e a implementação de políticas públicas que assegurem a 
proteção social das famílias com baixa renda, otimizando custos e ampliando o atendimento dos 
programas sociais no que se refere à rede conveniada, aos municípios e, principalmente, às famílias 
e pessoas em situação de extrema pobreza.  

A unificação do cadastro social no Estado também impactou positivamente na cobertura e na 
atualização cadastral, resultando em maior repasse de recursos do Governo Federal para o Estado e 
para os Municípios, calculado sobre o desempenho da gestão do CadÚnico, denominado Índice de 
Gestão Descentralizada Estadual e Municipal (IGDM).  

O Governo do Estado de São Paulo passou a utilizar o Cadastro Único como ferramenta de 
identificação e caracterização socioeconômica das famílias com renda familiar de até meio salário 
mínimo “per capita” ou renda familiar de até três salários mínimos, conforme artigos 1º e 2º da 
Resolução SEDS nº 13, de 3 de agosto de 2015. Atualmente, três programas sociais do Estado 
utilizam o Portal Social para escolha das famílias beneficiárias: os Programas Renda Cidadã, Ação 
Jovem e Viva Leite, que já beneficiaram um total de 180.894 pessoas por meio da seleção automática 
dos elegíveis. 

Para monitoramento dos programas no Portal Social, são feitas reuniões semanais com as equipes 
das Coordenadorias de Gestão Estratégica, Desenvolvimento Social, Departamento de Normatização 
e Informática e equipe de Especialistas de Políticas Públicas da Secretaria de Planejamento. 

 

Programa 0944 – Recomeço: Uma Vida sem Drogas 

O Programa Recomeço – Uma Vida sem Drogas, instituído pelo Decreto nº 59.164/2013 e 
reorganizado pelo Decreto 61.674/2015, é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que 
promove a prevenção do uso indevido de drogas, o controle e requalificação das cenas de uso 
degradadas em virtudes do uso de substância psicoativas, acesso à justiça e à cidadania, apoio 
socioassistencial e tratamento médico aos dependentes de substâncias psicoativas, suas famílias e 
comunidade.  

Atua na promoção, articulação e execução ações nos eixos temáticos. Prevenção, tratamento, 
reinserção social e recuperação, controle e requalificação dos territórios degradados, acesso à justiça 
e a cidadania. 

O Programa Recomeço conta com 119 equipamentos e 3.326 vagas destinadas ao atendimento de 
usuários de substancias psicoativas em todo Estado de São Paulo. Destas, 1.231 vagas são leitos 
para desintoxicação (hospitais), 1.961 vagas para acolhimento social de interesse de saúde e de 
interesse social (comunidades terapêuticas legalmente constituídas) e 134 vagas Acolhimento Social 
pós-tratamento (Casa de Passagem, República e Moradia Monitorada). 
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Termos de Adesão ao Programa Recomeço 

Foram realizadas 19 reuniões nas DRADS com os gestores das seguintes áreas: Assistência Social, 
Saúde, Educação, Segurança Pública, representantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça, 
Conselhos Tutelares e demais Conselhos de Direitos, com o objetivo de explicar o processo de 
adesão ao Programa Recomeço e todos os serviços ofertados. 

Ao longo de 2018, 184 municípios se comprometeram a aderir ao programa através de assinatura do 
Protocolo de Intenção, sendo que 11 municípios enviaram documentação para adesão.   

 

Ação 6186 – Atendimento Social em Comunidades Terapêuticas 

As Comunidades Terapêuticas de Interesse Social são serviços de acolhimento destinado a adultos 
com transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas, que subsidiam o processo 
de reorganização biopsicossocial em um espaço adequado e de referência, e oferecem suporte para 
o processo de recuperação e reinserção social. Da perspectiva social e psicológica, o modelo de 
acolhimento Comunidade Terapêutica é utilizado para facilitar a socialização e o crescimento 
psicológico dos acolhidos com a promoção da reintegração social e comunitária.  

No ano de 2017 foi lançado Edital de Chamamento Público – Programa Recomeço para selecionar 
uma organização da sociedade civil que ofertasse 1.335 vagas em acolhimento social e operasse na 
gestão, avaliação e monitoramento das organizações executantes. A Federação Brasileira de 
Comunidades Terapêuticas (FEBRACT), organização selecionada pelo referido edital por meio de 
Termo de Colaboração com Atuação em Rede, com 56 organizações, oferta 69 serviços destinados a 
homens e mulheres dependentes de substâncias psicoativas em todo Estado de São Paulo. 

Em 2018, foram acolhidas 5.374 pessoas, sendo 5.164 em Comunidades Terapêuticas de interesse 
Social e 210 em Repúblicas. 

 

Ação 6196 – Atendimento SocioAssistencial a Usuários de Substâncias Psicoativas e 
Famílias 

Recomeço Família 

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, em sua Coordenadoria de Políticas sobre Drogas 
(COED) desenvolveu, por um período de 15 meses (Resolução SEDS-6, de 31 de maio de 2016), um 
Grupo de Trabalho com o objetivo de sensibilizar os técnicos de CRAS para o atendimento às 
famílias com usuários de substancias psicoativas. A proposta consistiu no desenvolvimento de 
capacitações que apresentassem a esses técnicos o Recomeço Família da Política sobre Drogas e 
sua interface com a Política da Assistência Social – SUAS, abrangendo, inicialmente, seis municípios-
piloto.  

Mencionado Grupo de Trabalho discutiu o cuidado, na Política de Assistência Social, às famílias com 
usuários de drogas, e a metodologia desenvolvida baseou-se na perspectiva do Serviço de Atenção 
Integral às Famílias (PAIF). Tal metodologia, no ano de 2017, foi testada em seis municípios-piloto: 
Sorocaba (DRADS Sorocaba), Campinas (DRADS Campinas), Ribeirão Preto (DRADS Ribeirão 
Preto), Catanduva (DRADS São Jose do Rio Preto), Botucatu (DRADS Botucatu) e Marília (DRADS 
Marília). O ponto de partida do trabalho foi a realização de um diagnóstico, que mostrou a 
necessidade da construção de uma capacitação para os técnicos num formato mais interativo e com 
estratégias de sensibilização. Na fase piloto do projeto, foram capacitados 31 técnicos para o 
atendimento potencial de 1.825 famílias nos seis municípios-piloto.  

O projeto contou com a parceria da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo 
(Edesp) no processo de construção, execução e avaliação dos encontros. Outro parceiro a ser citado 
é a Associação Cultural Casa das Caldeiras com o Manual da Família, projeto financiado pelo 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca-SP). 

O grande desafio a ser enfrentado é o de capacitar todos os profissionais que atuam nos CRAS do 
Estado de São Paulo adotando a metodologia construída: Recomeço Família. Como estratégia, 
optou-se pela capacitação dos profissionais das Diretorias Regionais de Assistência e 
Desenvolvimento Social, para que estes técnicos, conhecedores da sua realidade territorial, planejem 
e executem as capacitações aos técnicos dos CRAS, sempre com o suporte da equipe COED. 
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No ano de 2018, foram capacitados 60 (sessenta) técnicos de DRADS na metodologia Recomeço 
Família, que, após o treinamento, elaborarão um plano de capacitação. Algumas DRADS iniciaram a 
capacitação no ano de 2018 e as demais optaram por iniciar as capacitações no ano de 2019. 

Casa de Passagem 

Em outubro de 2018, foi assinado o de Termo de Aditamento do chamamento público para execução 
do serviço, onde foram ampliadas as vagas de 24 para 30. Esse atendimento do Programa 
Recomeço atende homens acima de 18 anos usuários de substancias psicoativas em fase de 
recuperação e reinserção social, na modalidade Serviço de Acolhimento Institucional – Casa de 
Passagem. 

Os recursos repassados no período correspondem a R$1.009.800,00; foram atendidos 433 usuários 
de substâncias psicoativas através de acolhimento institucional. 

Recomeço Jovem 

No ano de 2018, foi desenvolvido o projeto Recomeço Jovem, que é uma ação de prevenção ao uso 
de drogas a adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos incompletos. Foram selecionados 10 
municípios de porte II, que possuem uma estrutura territorial de suporte, para receberem o piloto que 
será implantado no ano de 2019. O modelo proposto prevê repasse financeiro mensal ao adolescente 
que, em contrapartida, deverá participar de atividades socioeducativas, ações de cidadania e 
consciência comunitária e preparação para inserção no mercado de trabalho. Tanto o adolescente 
quanto a família receberão apoio psicossocial durante o período de participação no projeto.  

Coalizões Comunitárias de Prevenção 

Foram implantadas seis Coalizões Comunitárias no Estado de São Paulo, em parceria com a SEDS. 
A Coalizão Comunitária é fruto da iniciativa dos membros da sociedade civil organizada, com o 
objetivo de transformar suas próprias comunidades em um espaço seguro, saudável e livre de 
drogas. É uma organização formalmente constituída com representação intersetorial e segue 
METODOLOGIA própria de trabalho em rede, com foco na PREVENÇÃO ao uso de drogas. 

Comissão Estadual para Assuntos Referentes a Bens Apreendidos do Tráfico de Drogas - 
COMBAT 

O primeiro convênio foi celebrado em dezembro de 2002 entre o Estado de São Paulo e a União, e o 
início das atividades aconteceu em 2007, através da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. 
Em 2015, a COED integrou-se a esta Pasta, dando continuidade aos trabalhos através do Convênio 
de Cooperação. 

A COMBAT visa à concretização do objeto do convênio celebrado entre a União, por meio de sua 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) e o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e do Ministério Público de São Paulo, objetivando a 
capitalização do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) mediante destinação de valores obtidos com a 
venda de bens móveis apreendidos em decorrência do crime de tráfico ilícito de drogas e substâncias 
que causem dependência física ou psíquica, e declarados perdidos em favor da União por decisão 
judicial com trânsito em julgado, com a finalidade de executar os programas de combate ao 
narcotráfico e ao uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física e 
psíquica. 

Ações realizadas em 2018 

 Atuação em 81 municípios para recolhimento dos bens declarados perdidos em favor da União, 
em ação conjunta entre a equipes COMBAT/SENAD. Em Valinhos, foram levados a leilão 330 bens, 
entre eles VEÍCULOS, CAMINHÕES, SUCATAS, MOTOS E BENS PORTÁTEIS, resultando o valor 
de arrecadação R$ 2.361.510,00; em Diadema, foram levados a leilão 623 bens, entre eles 
AERONAVES, LANCHA, MOTOR NÁUTICO, JOIAS, BIJUTERIA, VEÍCULOS, CAMINHÕES, 
SUCATAS, MOTOS E BENS PORTÁTEIS, resultando o valor de arrecadação R$ 3.456.606,00. 

 Projeto de Lei (Processo SEDS nº 222/2017) para a criação do Fundo Estadual de Políticas sobre 
Drogas (FUNED): em andamento. Os resultados esperados são: disponibilização de maior número de 
lotes para os leilões; aumento do valor arrecadado nos leilões; manutenção do valor dos bens 
apreendidos, evitando a sua depreciação; liberação de espaços físicos na Coordenadoria e nos 
fóruns; finalização dos processos; aumento de credibilidade e confiabilidade no sistema COMBAT. 
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Outras Ações/Programas  

Coordenadoria de Gestão Estratégica 

Sala de Situação 

A Sala de Situação é o projeto da Secretaria de Desenvolvimento Social responsável pelo 
monitoramento e pelo apoio técnico do planejamento de programas, projetos e serviços previstos no 
Plano Estadual de Assistência Social (PEAS) 2016-2019. Para isso, coleta e processa os dados de 
execução das ações por ela monitorados e, sempre que necessário, auxilia os gerentes no 
planejamento dos seus projetos. 

O projeto vem em consonância com a missão de aprimorar a metodologia de gestão, associada ao 
monitoramento e à avaliação permanentes da política, dos programas e dos projetos sociais. A Sala 
de Situação, portanto, é o instrumento para monitorar todas ações previstas no PEAS 2016-2019 em 
todas as suas fases (agenda, concepção, formulação e implementação), garantindo, assim, os 
resultados esperados. Em decorrência, torna-se um mecanismo para fortalecer a governança, que é 
a capacidade gerencial de formular e implementar políticas públicas e a accountability da Pasta, ou 
seja, a obrigação ética, enquanto poder público, de prestar contas sobre o que é realizado, como é 
realizado e com quais recursos. 

Em 2018, semanalmente, os gerentes dos projetos exportaram a atualização das suas ações para a 
Sala de Situação, gerando relatórios gerenciais e situacionais que visam subsidiar as tomadas de 
decisão da Secretaria. Esses relatórios são disponibilizados pela intranet, imprimindo transparência 
ao andamento das ações para todos os servidores da Pasta. Ao todo, foram gerados 28 relatórios 
gerenciais, atualizados semanal e quinzenalmente, totalizando a produção de 850 relatórios 
gerenciais, dentre os quais se destacam os relatórios gerais (Gabinete), os relatórios temáticos (que 
agregam os projetos por tema) e os relatórios detalhados. 

Disseminação de Informações 

Além do Painel Social, a Disseminação de Informações elabora o Boletim Técnico da CGE, cujo 
objetivo é registrar e divulgar suas produções, além atualizar os servidores da SEDS a respeito dos 
programas, projetos e produtos referentes à Política de Assistência Social.  

Em 2018, foram publicados dois boletins. A 6ª edição, de novembro de 2018, abordou o convênio 
celebrado com a Fundação Seade e a Secretaria de Planejamento e Gestão, tendo em vista a 
utilização da base de dados do CadÚnico; a 7ª edição, de dezembro de 2018, discorreu sobre o “I 
Encontro de Vigilância Socioassistencial para Técnicos da SEDS”.  

As edições do Boletim Técnico estão disponíveis na intranet, para todos os servidores da Secretaria. 

Já o Boletim Informativo da Vigilância Socioassistencial é publicado sempre que há informações de 
extrema relevância para os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e tem por 
objetivo disseminar dados atualizados do SUAS. Sua primeira edição foi lançada em março de 2017 
e, em 2018, foi elaborado o relatório final do “I Encontro de Vigilância Socioassistencial”. O material 
completo pode ser acessado através do site da SEDS 
(http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/vigilanciasocioassistencial). 

Além disso, a CGE produz o Relatório Anual da Casa Civil, com ações, projetos e programas 
desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no ano decorrido, e o Relatório 
Anual de Atividades da Coordenadoria de Gestão Estratégica, com atividades desenvolvidas pelo 
setor. 

Coordenadoria de Desenvolvimento Social 

Programa Família Paulista 

O Programa Família Paulista foi instituído pelo Decreto nº 61.675, de 2 de dezembro de 2015, como 
uma estratégia de enfrentamento da extrema pobreza, por meio de um modelo de gestão integrada e 
colaborativa pela prática de redes intersetoriais. 

Por decisão governamental, o programa foi descontinuado e será encerrado. 

Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS  

Tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, 
considerando a família e seu contexto de vida. O público prioritário é formado por gestantes e 
crianças de até 36 meses e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), e crianças 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/vigilanciasocioassistencial
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de até 72 meses e suas famílias beneficiárias do Programa Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), afastadas do convívio familiar por medida protetiva.  

Para consecução dos objetivos do Programa, são preconizados os princípios de desenvolvimento 
integral e parentalidade, por meio das seguintes ações estratégicas: a) visitas domiciliares; b) 
qualificação da oferta dos serviços socioassistenciais e fortalecimento da articulação da rede e dos 
serviços de acolhimento; c) fortalecimento da intersetorialidade nos territórios; e d) mobilização, 
educação e capacitação permanente.  

Inicialmente, a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS/MDSA) tinha como meta o 
atendimento a 530.000 famílias no território nacional e a ampliação do número de municípios 
elegíveis. No estado de São Paulo, a meta para 2018 seria atender 39.450 indivíduos e ampliar o 
número de municípios elegíveis.  

O Estado de São Paulo recebeu, no final de novembro de 2018, via Fundo Estadual, a parcela única 
anual correspondente ao exercício de 2018, no valor de R$ 1.500.000,00, a fim de dar continuidade 
às ações de gestão, implementação, apoio técnico e capacitação dos munícipios. Já os municípios 
receberam, durante todo o ano de 2018, valores correspondentes às metas de atendimento definidas 
no momento da adesão e de acordo com a inserção de dados no Prontuário Eletrônico SUAS, 
conforme realização das visitas domiciliares, além da composição de equipe de supervisores e 
visitadores executantes. 

Ações realizadas em 2018 

Capacitação de Supervisores 

Módulo inicial Guia de Visita Domiciliar 

 Objetivos: capacitar os Supervisores Municipais sobre a estratégia da Visita Domiciliar, 
preparando-os para capacitar os visitadores municipais.  

 Síntese: foram concluídas cinco turmas, com um total de 101 supervisores capacitados. 

Módulo  Cuidados para o Desenvolvimento da Criança – CDC 

 Objetivos: capacitar os Supervisores Municipais, aprofundando conceitos e auxiliando na prática 
junto aos visitadores; detalhar o método CDC; aprofundar temas inerentes ao desenvolvimento 
integral da criança; compartilhar experiências do cotidiano dos supervisores; traçar estratégias de 
trabalho (ampliando perspectivas). 

 Síntese: foram concluídas dez turmas, com um total de 161 supervisores capacitados. 

 Ação de fortalecimento da rede intersetorial do Programa Criança Feliz 

Fóruns 

 Fórum Inaugural: realizado com o objetivo de apresentar o Programa e suas ações; estiveram 
presentes 110 pessoas (51 municípios do Estado, contando com diretores e técnicos das DRADS, 
coordenadores municipais do Programa, gestores da SEDS e coordenadores e mobilizadores do 
Senac São Paulo). 

 Fórum de Encerramento: seu objetivo foi o compartilhamento dos produtos e de experiências; 
estiveram presentes 120 pessoas (cerca de 40 municípios do Estado, incluindo diretores e técnicos 
das DRADS, coordenadores municipais do Programa, gestores da SEDS e coordenadores e 
mobilizadores do Senac São Paulo). 

Workshop 

Seu objetivo foi discutir questões específicas para aprofundar os seguintes temas: Redes e a 
importância da Intersetorialidade; Formação e articulação de Redes; Metodologia de redes e os seus 
principais agentes; Tipos de Rede; Intersetorialidade e mediação de grupos; A metodologia da 
mediação; Os desafios do desenvolvimento local. 

Como pós working, houve reuniões com coordenadores e técnicos das DRADS para distribuição de 
responsabilidades e produção. No total, foram realizados sete workshops. 

Encontros Regionais 

Estes tiveram por objetivo o compartilhamento de práticas, o levantamento de necessidades, o 
alinhamento de conhecimentos e o compartilhamento de práticas. Foram realizados cinco encontros 
regionais. 
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Oficinas Temáticas 

Com o intuito de construir conhecimentos com base na ação e na reflexão, relatando sucintamente as 
experiências de oficinas oferecidas aos coordenadores e supervisores nos municípios, em 2018, 
foram realizadas seis oficinas temáticas. 

Comitê Gestor Estadual 

O Comitê Gestor Estadual do Programa Criança Feliz foi constituído junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Social através do Decreto Estadual nº 62.492, de 23 de fevereiro de 2017, de 
caráter intersetorial, com a finalidade de planejar e articular as ações necessárias para alcançar os 
objetivos do Programa Criança Feliz – Primeira Infância no SUAS, instituído pelo Decreto Federal nº 
8.869, de 5 de outubro de 2016, contribuindo na promoção do desenvolvimento integral das crianças 
na primeira infância.  

Os entes participantes do Comitê Gestor no Estado de São Paulo são: Secretarias de 
Desenvolvimento Social, Saúde e Educação, além de representantes do Conselho Estadual de 
Assistência Social, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e representantes da 
Sociedade Civil Organizada, ligados à área de garantia de direitos à infância e maternidade, que 
realizaram oito reuniões em 2018. 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  - PETI é um programa federal de Enfrentamento ao 
Trabalho Infantil que visa a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos do 
trabalho precoce, e que, no âmbito do SUAS, compreende: inclusão de famílias em programas de 
transferências de renda, trabalho social com as famílias e oferta de serviços socioeducativos para 
crianças e adolescentes. 

A partir de 2013, passou a implementar um conjunto de ações estratégicas, tendo em vista a 
ampliação da mobilização social e a articulação de políticas públicas diante das novas configurações 
do trabalho infantil no Brasil. 

A SEDS, por meio de sua equipe técnica, é responsável pela coordenação, assessoria e apoio 
técnico aos municípios na execução do Programa. A Secretaria fiscaliza a execução do programa 
pelos municípios a partir da evolução dos indicadores de identificação de situação de trabalho infantil 
no Cadastro Único e da inserção de crianças e adolescentes no Sistema de Informação do Serviço de 
Convivência (SISC), em 483 municípios. 

O monitoramento do programa é mais detalhado junto aos 76 municípios de alta incidência que 
desenvolvem as Ações Estratégicas por meio de análise de instrumental próprio e mais recentemente 
pelo Sistema de Monitoramento do PETI (SIMPETI). 

Ações desenvolvidas em 2018 

 Apoio técnico aos 76 municípios que aderiram ao Cofinanciamento das Ações Estratégicas do 
PETI. 

 Participação efetiva no Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação de Trabalho Infantil 
(Coordenação Colegiada Reunião Ordinária), na Comissão Estadual do Emprego e Trabalho 
Descente – Reunião Ordinária – Grupos de Trabalho 1, 2 e 3 (10 reuniões no ano) e na Coordenação 
da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil (sete reuniões); 

 Elaboração do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 
Trabalhador. 

 Coordenação das nove Audiências Públicas Regionais para colher subsídios para a elaboração do 
Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. 

 Seminário de lançamento da versão preliminar do Plano Estadual de Erradicação Trabalho Infantil 
e Proteção ao Adolescente Trabalhador. 

Programas de Transferência Direta de Renda  

Os Programas de Transferência de Renda atuam na redução das desigualdades. O Governo do 
Estado de São Paulo participa da gestão descentralizada dos Programas Bolsa Família e Benefício 
de Prestação Continuada (BPC). 
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Programa Bolsa Família - PBF 

É um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em 
situação de pobreza e extrema pobreza com renda mensal por pessoa de até R$ 178,00. O Programa 
associa a transferência do benefício financeiro aos direitos sociais básicos: saúde, alimentação, 
educação e assistência social.  

O Estado de São Paulo participa da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família 
compartilhando responsabilidades com a União e com 645 municípios, atuando nas seguintes áreas: 
apoio técnico, monitoramento e capacitação para gestão de cadastro único e gestão do PBF.  

As famílias com crianças de zero a seis anos que, mesmo recebendo os benefícios financeiros do 
PBF e continuam em situação de pobreza extrema, também recebem o benefício para Superação da 
Extrema Pobreza na Primeira Infância (BSP); este perfaz o valor de R$ 89,00 mensais por pessoa.  

Em 2018, foram atendidas 1.576.967 famílias no Estado de São Paulo, que receberam valores que 
variam de R$ 89,00 a R$ 390,00, conforme o número de gestantes e nutrizes, crianças e jovens 17 
anos. 

Ações desenvolvidas em 2018 

 Orientações às DRADS e Municípios sobre o conteúdo técnico do Programa Bolsa Família. 

 Reuniões com a equipe técnica para acompanhamento e socialização dos programas e projetos 
da Coordenadoria de Desenvolvimento Social. 

 Reuniões com o Colegiado do PBF (Desenvolvimento Social, Saúde e Educação) para discussão 
das ações e atividades de condicionalidades de saúde e educação e do acompanhamento familiar 
dos beneficiários do programa.  

 Realização de capacitações em Gestão do PBF com apoio das Diretorias Regionais de 
Assistência e Desenvolvimento Social. 

 Organização das turmas para a capacitação do Sistema de Benefícios (SIBEC). 

 Encontros macrorregionais com gestores do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. 

 Participação dos coordenadores do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único nas mesas 
técnicas organizadas pela SENARC/MDS. 

 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC 

É um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 8.742/93 (Lei 
Orgânica da Assistência Social e pela Lei nº 12.435/2011, que altera dispositivos da LOAS, e pelos 
Decretos nº 6.124/2007, nº 6.564/2008, nº 7.617/2011 e nº 8.805/2016. 

O BPC assegura um salário mínimo mensal à pessoa idosa, com idade de 65 anos ou mais, e à 
pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimento, de longo prazo, de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, que comprove não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem 
tê-lo provido por sua família. Em ambos os casos, é necessário que a renda mensal bruta familiar per 
capita seja inferior a ¼ do salário mínimo vigente.   

Esse benefício integra a proteção social básica como segurança de renda, no âmbito da Política de 
Assistência Social do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

A gestão do BPC é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), por meio da Secretaria 
Nacional de Assistência Social (SNAS), que é responsável pela implementação, coordenação, 
regulação, financiamento, monitoramento e avaliação do benefício. É operacionalizado pelo Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS) e o Estado é responsável pela coordenação junto aos 
municípios, ofertando capacitação, apoio técnico e fortalecendo ações intersetoriais.  

A prioridade do BPC para o ano de 2018 foi o cumprimento da meta estabelecida no Decreto nº 
8.805/2016, que determinou a inclusão total dos seus beneficiários no CadÚnico até dezembro de 
2018; o percentual atingido foi de 73%. 

A totalidade de beneficiários do BPC, ao final de 2018, é de 350.868 pessoas com deficiência e 
399.452 pessoas idosas, e repasse total de R$ 8.453.160.507,14. 
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BPC na Escola 

Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das crianças e 
adolescentes até 18 anos com deficiência, beneficiárias do BPC.  

O objetivo é promover a qualidade de vida e dignidade das crianças e adolescentes com deficiência, 
garantindo-lhes acesso e permanência na escola por meio de ações articuladas entre as áreas da 
saúde, educação, assistência social e direitos humanos.  

No Estado de São Paulo, temos 77.266 beneficiários que atendem ao perfil indicado, 413 municípios 
aderiram ao programa, 350 formaram o Grupo Gestor Municipal, 36.807 questionários precisam ser 
aplicados e os municípios tem um saldo total de R$ 1.223.138,90 para utilização nas ações do 
programa. 

 

BPC Trabalho 

O Programa de Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do BPC à 
Qualificação Profissional e ao Mundo do Trabalho é uma iniciativa do Governo Federal, realizada pelo 
MDS, MEC, MTE e pela SDH/PR.  

O objetivo é promover o protagonismo e a participação social dos beneficiários com deficiência do 
BPC, por meio da superação de barreiras, fortalecimento da autonomia, acesso à rede 
socioassistencial e de outras políticas, à qualificação profissional e ao mundo do trabalho, priorizando 
a faixa etária de 16 a 45 anos. 

De acordo com o MDS, esse programa será reformulado a partir de uma consultoria. 

 

Atividades desenvolvidas em 2018 

 Reunião técnica realizada em março, em parceria com a Secretaria Nacional de Assistência 
Social, para as 26 DRADS (Diretores e Técnicos), Conselhos do Idoso, da Pessoa com Deficiência, 
da Assistência Social e INSS sobre o BPC no SUAS e no CadÚnico. 

 Encontros Regionais realizados pela SEDS conjuntamente com as DRADS e INSS, para orientar 
os municípios quanto às mudanças promovidas pela publicação do Decreto nº 8.805/2016, que tornou 
obrigatória a inclusão de todos os beneficiários do BPC no CadÚnico até dezembro de 2018. 

 Aplicação de um questionário em todo o Estado para diagnóstico da Gestão e Operação do BPC e 
do Programa BPC na Escola. 

 Campanha BPC no CadÚnico com produção e divulgação de vídeos, áudios, distribuição de 
40.000 cartazes e ofícios para toda a rede socioassistencial, da Saúde e Educação do Estado, com 
orientação para o cadastramento obrigatório dos beneficiários do BPC no CadÚnico. 

 Transmissão de uma videoconferência para todo o Estado sobre a obrigatoriedade de inclusão 
dos beneficiários do BPC no CadÚnico, com a presença de mais de 1.000 participantes de Diretorias 
Regionais, municípios, INSS e Conselhos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa. 

 Participação sistemática nos Conselhos Estaduais da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa, 
na Comissão Eleitoral do Conselho da Pessoa com Deficiência, biênio 2019-2021, e em reuniões com 
o INSS para fortalecimento das ações intersetoriais. 

 Contato sistemático com o INSS, SNAS, SENARC, Políticas de Saúde e Educação em todo o 
Estado para fortalecimento de ações intersetoriais. 

 Publicação de Portaria pela CIT, contemplando orientações para mutirão e busca ativa dos 
municípios, tendo em vista a inclusão dos beneficiários do BPC no CadÚnico. 

 Apoio técnico sistemático por telefone e e-mail às gestões municipais de assistência social e às 26 
DRADS. 

 Coordenação do Grupo Gestor Estadual do Programa BPC na Escola, que, neste ano, contou com 
10 encontros. 

 Discussão e elaboração de minuta para formalização do Grupo Gestor Intersetorial Estadual e 
Grupo Gestor Intersetorial Regional do BPC na Escola. 
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 Realização, em conjunto com a Secretaria Nacional de Assistência Social, de um Seminário e 
Oficina do Sistema BPC na Escola, em outubro de 2018, para 140 municípios, 26 DRADS, Grupo 
Gestor Estadual e Conselho da Pessoa com Deficiência. 

 Realização de Encontro Intersetorial do Programa na região do ABC com técnicos da Assistência 
Social, Educação e Saúde. 
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Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

       Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

47000 - Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

      
em R$ 

  

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de 
Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

45.555.596,00 44.492.589,00 39.386.235,87 0,00 39.386.235,87 40.561.421,40 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

4.533.087,00 5.021.087,00 4.993.942,64 0,00 4.993.942,64 4.915.282,44 

Juros e Encargos da 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

41.022.509,00 39.471.502,00 34.392.293,23 0,00 34.392.293,23 35.646.138,96 

Despesas de 
Capital 

1.615.370,00 4.835.611,00 361.016,56 0,00 361.016,56 1.136.451,56 

Investimentos 1.615.370,00 4.835.611,00 361.016,56 0,00 361.016,56 1.136.451,56 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 47.170.966,00 49.328.200,00 39.747.252,43 0,00 39.747.252,43 41.697.872,96 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

   

 
 
 

 
 

  Execução Orçamentária por Programa orçamentário 
47000 - Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 
     

em R$ 

  

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de 
Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

4700 - Gestão e 
Implementação da 
Política de Inclusão 
Social da Pessoa 
com Deficiência 

47.170.966,00 49.328.200,00 39.747.252,43 0,00 39.747.252,43 41.390.437,96 

Despesas Correntes 45.555.596,00 44.492.589,00 39.386.235,87 0,00 39.386.235,87 40.561.421,40 

Despesas de Capital 1.615.370,00 4.835.611,00 361.016,56 0,00 361.016,56 829.016,56 

 4702 - Fomento a 
Inclusão Esportiva e 
Lazer 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.435,00 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.435,00 

Despesa Total 47.170.966,00 49.328.200,00 39.747.252,43 0,00 39.747.252,43 41.697.872,96 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

 

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a primeira no Brasil foi criada pela 
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.038, DE 06 DE MARÇO DE 2008, regulamentada pelo DECRETO Nº 
52.841, DE 27 DE MARÇO DE 2008, que a organiza.  

À Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência cabe exercer funções que contribuam para a 
adequada condução das políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de vida das pessoas 
com deficiência e de suas famílias (Artigo 2º - decreto nº52. 841, de 27 de março de 2008), e tem 
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como missão garantir o acesso das pessoas com deficiência no Estado de São Paulo a todos os 
bens, produtos e serviços existentes na sociedade. Esta garantia deve atingir os 41.262.199 paulistas 
que segundo o censo do IBGE 2010, apresentam pelo menos uma deficiência (Quadro I). 

População com Deficiência - Censo de 2010*
1
 

 São Paulo % Brasil % 

População Total 41.262.199 100 % 190.755.799 100% 

Pessoa com Deficiência  9.344.109 22,6% 45.606.048 23,9% 

Deficiência Visual 7.344.037 17,8% 35.774.392 18,8% 

Deficiência Auditiva 1.893.359 4,6% 9.717.318 5,1% 

Deficiência Motora 2.561.856 6,2% 13.265.599 7% 

Deficiência Intelectual  502.931 1,2% 2.611.536 1,4% 

Nota: O percentual da pessoa com deficiência e das deficiências foram calculados utilizando-se a População Total de São 
Paulo e Brasil 

Fonte: Censo demográfico/IBGE/2010 - Coleta e Organização dos Dados: Assessoria Técnica de Dados/Informações - 
SEDPcD/SP 

A garantia dos Direitos Humanos, sobretudo os direitos sociais, a este segmento da sociedade é uma 
forma de concretizar a construção de uma sociedade para todos, e de reconhecer a Pessoa com 
Deficiência como um cidadão de direitos. Garantir os direitos civis, políticos, econômicos e sociais as 
pessoas com deficiência refletem o desejo de uma sociedade mais justa e igualitária. 

“O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos 
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. (Declaração 
Universal dos Direitos Humanos 1948). A SEDPcD é um instrumento estratégico de planejamento 
transversal e integrador dos vários atores e segmentos, tendo como objetivo atuar sobre as causas 
dos problemas e não apenas sobre os seus efeitos, estabelecendo-se dentro de um espaço que 
prioriza medidas supras, que tenham um maior impacto na melhoria da qualidade de vida do público 
a que se destina, sem a pretensão de que sejam as únicas intervenções neste campo. Em São Paulo, 
os direitos sociais das pessoas com deficiência estão sendo assegurados por ações de governo, por 
meio do fortalecimento dos movimentos sociais, comitês e conselhos, que, juntos, estabelecem a 
mais ampla rede de atendimento à pessoa com deficiência do país. 

Em adição, é preciso integrar perspectivas que ultrapassem, sem esquecer, as necessidades 
particulares das pessoas com deficiência e as suas “incapacidades”, em prol de uma compreensão 
dos fatores sociais de assimetria de poder e das adaptações necessárias, para assegurar uma 
igualdade de oportunidades.  

Objetivos 

Os principais objetivos da SEDPcD são: garantir que as pessoas com deficiência tenham seus 
direitos assegurados por meio de uma efetiva articulação com as demais pastas, promovendo uma 
real melhoria das oportunidades. Além disso, a Secretaria deve estimular o respeito aos direitos 
humanos, estender a discussão sobre a diversidade e garantir que as oportunidades para este 
segmento sejam ampliadas.     

Com a intenção de promover uma ação transversal e realmente eficaz, a Secretaria dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência assinou protocolos e realizou parcerias com outras Secretarias de Estado 
nas áreas da Educação, Habitação, Saúde, Emprego e Relações do Trabalho, Economia e 
Planejamento, além de acordos de cooperação com entidades ligadas à pessoa com deficiência e a 
iniciativa privada. 

O modelo sistêmico definido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que adotou 4 
pilares de sua atuação institucional: Articulação Intersetorial, Criação de Políticas Públicas, 
Participação Plena e Ampliação de Oportunidades, colocando no centro desses pilares a pessoa com 
deficiência e suas famílias, que são beneficiários e protagonistas das ações voltadas para a 
consolidação de uma existência plena de cidadania, oportunidades e justiça. 

Uma Secretaria Presente em Todas as Pastas 

Face ao intenso movimento de descentralização dos programas sociais ocorrido nas últimas décadas, 
a Intersetorialidade e Transversalidade são apontadas atualmente como tendências na gestão de 
políticas sociais.  
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Uma boa definição para Intersetorialidade é a busca de ações integradas da gestão e da prestação 
de serviços entre diferentes políticas públicas visando o bem-estar integral do cidadão, considerando 
em sua totalidade. É a “articulação de saberes e experiências no planejamento, realização e 
avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico em situações complexas visando ao 
desenvolvimento social, superando a exclusão social²”. 

O entendimento sobre as políticas “transversais” como ações que envolvem diferentes compromissos 
públicos entre Estado, Mercado e Organizações Comunitárias em direção a equidade, relevância e 
prioridade.

 
Especificamente no que se refere à pessoa com deficiência, as demandas passam a ser, 

cada vez mais, compatibilizadas e combinadas às exigências de trabalho, renda, alimentação, 
transporte, educação, saúde, lazer e cultura. Neste cenário, desenhos institucionais traduzidos em 
dispositivos intersetoriais capazes de garantir maior inserção e responsabilização de gestores e 
cidadãos, tendem a alcançar maior impacto na redução das desigualdades sociais e melhoria dos 
níveis de bem-estar. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SEDPcD, é 
uma Secretaria transversal, pois lida com assuntos e temas que perpassam diversas áreas de 
atuação governamental, como educação, transporte, cultura, saúde, esporte, entre outras. 

Mesmo com o avanço   das leis e construção de ambientes de socialização em espaços específicos, 
como o mercado de trabalho, a escola e as universidades, ainda há predominância de barreiras para 
as pessoas com deficiência, tais como: as atitudinais (não há compreensão do que é ser uma pessoa 
com deficiência, bem como suas limitações e possibilidades), a falta de ambiente acessível (a 
inclusão da pessoa com deficiência em certos espações que às vezes não leva em conta sua 
condição), a má vontade em efetuar acomodações razoáveis (as adaptações são feitas no cotidiano 
ou mesmo nunca são feitas; em termos arquitetônicos isso é bastante evidente), a falta de informação 
sobre recursos de reabilitação e técnicas de desenvolvimento (sobretudo ao se tratar de organização 
para o trabalho de público). Portanto, o principal papel da SEDPcD é sensibilizar a sociedade, 
articular as ações do governo para que o público de pessoas com deficiência seja atendido em suas 
distintas necessidades. Ao tempo que a sociedade se organiza na perspectiva de equidade e 
acessibilidade (atitudinal, comunicacional e arquitetônica) e na proteção dos direitos sociais, 
econômicos e políticos. 

Marco Legal 

O Estado de São Paulo construiu um arcabouço legal e de proteção ampla à pessoa com deficiência. 
Partindo da criação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Estado, por 
meio do Poder Legislativo, preocupou-se em consolidar legislações anteriores e desenvolver 
programas alicerçados em parâmetros internacionais, para assegurar direitos, fortalecer movimentos 
sociais, comitês e conselhos, estabelecendo a mais ampla rede de atendimento à pessoa com 
deficiência do país.  

A Constituição Federal, promulgada em 1988, garante a proteção e “integração” social das pessoas 
“portadoras” de deficiência; foi porém em 2008, por meio do decreto legislativo Nº 186, DE 09 DE 
JULHO DE 2008 com a aprovação do texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, 
complementado por meio do decreto Nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 fica estabelecido o direito no 
nível constitucional das pessoas com deficiência. A partir da internalização da Convenção, fica 
evidente a necessidade de revisar o marco jurídico nacional e adequá-lo aos princípios consagrados 
nesse importante documento de garantia de direitos. A definição de pessoa com deficiência presente 
na Convenção chancela essa nova percepção, pois demarca a importância e o papel das barreiras 
existentes no meio como fator limitador para plena inclusão. 

Conselhos 

O Estado de São Paulo é composto por 645 municípios
1
 dos quais 134

2
, ou 20,78%, contam com 

Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência. O Conselho Municipal representa a pessoa com 
deficiência junto a prefeitura, contribuindo para a elaboração e implantação de políticas públicas de 
interesse para esta população.  

Além dos conselhos municipais, o Estado de São Paulo, também conta com o Conselho Estadual 
para Assuntos da Pessoa com Deficiência, 1º Conselho de direitos criado no país, o que contribui, 
favorece e legitima a participação popular das pessoas e organizações sociais paulistas. 

                                                           

1 Fundação SEADE 

2 Lista completa dos conselhos em:  http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/rede-de-atendimento/conselhos-municipais - consultado em 
29 de dezembro de 2015. 

http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/rede-de-atendimento/conselhos-municipais


  

198 
 

Disposições Gerais  

Alinhado aos marcos federal e internacional, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
incorporou os princípios, definições e conceitos presentes na Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e do Relatório Mundial Sobre a Deficiência e aplicou esta filosofia a seus 
programas e ações, sempre em sintonia com as realidades presentes no Estado de São Paulo, 
articulando parceiros e propondo soluções inovadoras para as diversas áreas de atenção necessárias 
para as pessoas com deficiência.  

Princípios Gerais
3
 

 O respeito pela dignidade inerente, à autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as 
próprias escolhas, e a independência das pessoas;  

 A não discriminação; 

 A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 

 O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade 
humana e da humanidade; 

 A igualdade de oportunidades; 

 A acessibilidade; 

 A igualdade entre o homem e a mulher; e 

 O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das 
crianças com deficiência de preservar sua identidade. 

Pilares da Sustentabilidade 

 Compromisso para Sustentabilidade 

 Alavancagem da Sustentabilidade ao longo da cadeia de valor 

 Engajamento dos Stakeholders 

 Promoção do Consumo Sustentável 

 Conscientização e Comprometimento do Capital Humano 

 Performance Operacional 

 Performance Financeira Econômica 

 Capital Humano com foco no desenvolvimento das pessoas, constantemente analisando o 
cenário, adaptando tendências e implementando processo de melhoria nos programas e processos. 

 Capital Social periodicamente engajar os stakeholders para rever os Programas, Projetos e Ações 
de Política Pública com foco na Pessoa com Deficiência. 

 Diálogos com outros Órgãos Públicos / Redes Intersetorial é a nossa disposição para falar, 
aprender e ser receptivo com o “novo”, tendo como objetivo o desenvolvimento de ações de políticas 
públicas para promoção da qualidade de vida da Pessoa com Deficiência. 

 Atividades desenvolvidas com Parceiros executando Projetos e Ações de Política Pública, 
beneficiando as Pessoas com Deficiência, com promoção de desenvolvimento local em 645 Cidades 
do Estado de São Paulo. 

 

Projetos e Ações 

Instâncias - 43 Cidades Conselhos - 152 Cidades 

Caravana da Inclusão - 68 Cidades Bibliotecas - 55 Cidades 

Encontros – Violência - 31 Cidades Academias Adaptadas - 169 Cidades 

Memorial Itinerante - 51 Cidades Virada Inclusiva - 110 Cidades 

Rede Lucy Montoro - 12 Cidades – 18 Unidades Praia Acessível - 29 Cidades 

Ambulift - 07 Cidades Centro De Tecnologia e Inclusão - 03 Cidades 

Ações Inclusivas - 32 Cidades Moda Inclusiva - 53 Cidades 

Emendas Parlamentares - 15 Cidades Paradesporto - 87 Cidades 

 

 

 

                                                           
3 Decreto Nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007   Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.949-2009?OpenDocument
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2007-2010%2F2009%2Fdecreto%2Fd6949.htm&ei=AdMNU-iFMMeLkAfzzIDgDg&usg=AFQjCNEOVY1m-pT97fn_WBT9xfJ6XhpIzA
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Atividades 

O Relatório de Atividades 2018 representa a síntese do trabalho da Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência em suas diversas frentes de atuação, destacando algumas das principais 
ações desenvolvidas dentro do campo funcional que norteia sua atuação conforme o artigo 3º do 
Decreto 52.841 de 27.03.08. Nosso maior objetivo é trazer para o centro das políticas públicas 
estes 9,3 milhões de pessoas com deficiência e seus familiares. 

 Ademais, todos devem ter acesso e direito de exercer sua cidadania plena e a garantia de qualidade 
de vida, o que procede à sistematização de um conjunto de medidas para proporcionar às pessoas 
com deficiência a autonomia, a igualdade de oportunidades e a participação social a que têm direito 
como cidadãos.  

A inclusão de pessoas com deficiência se efetivou na sociedasde atual devido às ações e aos 
discursos políticos a partir doas nos 1990. O fato é que o assunto já é uma questão de direitos 
conclamados por ONGs, famílias, e pelas próprias pessoas com deficiência desde meados do século 
XX e que se consolidam, de modo mais específico, por meios legais.  

As questões da sustentabilidade da diversidade e da inclusão são decisivas para o futuro. Embora a 
desigualdade seja, historicamente, alta, persistente e se reproduza num contexto de baixa mobilidade 
social, é possível romper esse círculo vicioso - não com meras intervenções, mas com a 
implementação de políticas públicas de redução da desigualdade e de promoção de mudanças na 
política social. Portanto, as lacunas dos princípios da Participação, Inclusão e Acessibilidade, 
precisam ser preenchidas. 

Desta forma, possibilitando a este segmento populacional uma utilização plena de todos os espaços 
públicos e edificados, mas também dos transportes e das tecnologias de informação, o qual irá 
propiciar um aumento da sua qualidade de vida e a prevenção e eliminação de diversas formas de 
discriminação. Outro desafio, é a persistência de uma lógica assitencialista, em detrimento de uma 
lógica baseada no respeito pelos direitos humanos que colocaria no centro da escolha e do desenho 
da resposta a pessoa com deficiência, o que mitigaria situações de desrespeito pela diferença. 

 A ausência de uma cultura generalizada  de respeito pelos direitos humanos das pessoas com 
deficiência na sociedade, é ainda responsável pela incompreensão, reclamação e falta de civismo 
com que estas pessoas ainda se confrontam, quando pretendem usufruir dos direitos de priodidades 
que lhes assistem. Diante dessa perspectiva, elevar a conscientização e desafiar as atitudes 
negativas costumam ser os primeiros passos para a criação de ambientes mais acessíveis para as 
pessoas com deficiência. Os direitoas humanos são interdependentes e interrelacionados, por isso, é 
fundamental o trabalho articulado com as famílias das pessoas com deficiência, de maneira a 
propiciar, também a elas, proteção social. Assim, a sustentabilidade para uma sociedade inclusiva 
encontra-se nas pessoas individualmente consideradas nas organizações/empresas, e no papel do 
Estado, para a operacionalização de propostas metodológicas adequadas à diversidade, que se 
desdobra em várias dimensões, como a socioeconômica e cultural, que sejam inclusivas em sua 
totalidade e que incentivem o desenvolvimento das potencialidades dos participantes.  

Reconhecendo esta realidade, a geração e execução de Programas e Projetos e orientações políticas 
na promoção dos direitos das pessoas com deficiência desenvolvidos pela SEDPcD no ano de 2018, 
elegeu a temática “Autonomia e Qualidade de Vida” como uma das áreas-chave para o 
desenvolvimento de políticas sustentáveis capaz de impulsionar ação modernizadora e a 
responsabilidade de todos intervenientes, incluindo os próprios clientes do sistema, implicando num 
esforço coletivo e sustentável. 

O presente Relatório quantitativo e qualitativo é fruto de uma construção coletiva e inclue o 
desenvolvimento, implementação e monitoramento de padrões de acessibilidade; política e estratégia 
de igualdade; medidas de ação afirmativa; legislação e políticas relacionadas aos direitos das 
pessoas com deficiência; programas e atividades de conscientização; programas de capacitação; 
coleta e análise de dados; acompanhamento da educação inclusiva; processo de participação política 
nos níveis nacional, regional e internacional. 

Destarte, as  “ações” referenciadas no Portfólio de Programas e Projetos, analisam os diversos 
indicadores que permitem compreender a dimensão e contornos da discriminação com base na 
deficiência no Estrado de São Paulo, e abordam às áreas da educação, trabalho e emprego, saúde 
e reabilitação, cultura, cidadania e garantia de direitos, esporte, recreação e lazer, proteção, 
assistência social e moradia inclusiva, tecnologias e ações estratégicas, como fundamentos 
para o exercício dos direitos humanos e conquista da plena cidadania pelas pessoas com deficiência. 
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Portifólio de Programas e Projetos  

Programa 4700 – Gestão e Implementação da Politica de Inclusão Social da 
Pessoa com Deficiência. 

Ação 5963 - Formulação e Implementação de Programas e Projetos para a Pessoa 
com Deficiência 
 

Projeto: Equitação Adaptada 

Promover a Inclusão Social e o desenvolvimento biopsicossocial de Pessoas com Deficiência por 
meio da equitação adaptada.  
Resultados Alcançados: Atendimento de 110 pessoas com deficiência na prática de Equitação 
Adaptada, com o acompanhamento do seu desenvolvimento biopsicossocial. 
Parceiros: Instituto Anjos de Deus (IAD)   
Período: agosto/2018 a agosto/2020 

Projeto: Virada Inclusiva 

Fortalecer mecanismos capazes de articular e mobilizar pessoas e organizações para a causa da 
inclusão e da valorização da diversidade 
Resultados Alcançados: A 9ª edição da Virada Inclusiva, realizada de 1 a 3 de dezembro de 2018, 
contou com atividades variadas desenvolvidas em espaços públicos e em sedes das entidades 
parceiras e apoiadoras. A abertura ocorreu no dia 01 de dezembro no Auditório do Memorial da 
Inclusão, em São Paulo, com a apresentação da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, com um 
público de aproximadamente 300 pessoas. Nos dias 01 e 02 de dezembro, várias apresentações de 
rock, rap, samba e MPB, animaram as estações Sé e Tatuapé do Metrô e estação Barra Funda da 
CPTM por onde circularam cerca de 3.000 pessoas. No Parque da Água Branca, aconteceu a 
segunda edição da Virada Kids, com programação voltada exclusivamente para o público infantil em 
parceria com o Instituto Brinquedo Vivo e a Galápagos Jogos, totalizando 380 participantes. No 
Parque Villa-Lobos durante dois dias foram realizadas atividades diversas, das quais participaram 
cerca de 2.000 pessoas: Pedalada de Atitude, Forró dos Amigos, aula de dança estilo samba-rock 
inclusiva com instrutores do serviço de condicionamento físico da Rede Lucy Montoro. No dia 03 de 
dezembro, além da tradicional Bicicletada, na Avenida Paulista a animação ficou por conta do grupo 
de samba Só Vendo pra Crer, no palco externo da FIESP, assistido por cerca de 1200 pessoas. E 
finalizando as atividades desta edição, 960 pessoas compareceram ao Auditório Simón Bolívar, para 
a apresentação do cantor Zeca Baleiro e banda. 558 parceiros realizaram 393 atividades na capital e 
367 nos municípios no Estado de São Paulo.  
Parceiros: Governo do Estado de São Paulo; Prefeitura de São Paulo-Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida; ADEVA; Colégio Marista; CPTM; SPTrans; METRÔ; Instituto Tomie Ohtake; 
Instituto Unibes, Instituto Brinquedo Vivo Pinacoteca de São Paulo; Fundação Padre Anchieta; MAM; 
MIS, dentre outros.  
Período: dezembro/2018 

Projeto: VII Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência 

Identificar e premiar as melhores práticas inclusivas para pessoas com deficiência, segmento que, 
segundo o Censo do IBGE, soma mais de 9 milhões no Estado de São Paulo e 45,6 milhões no 
Brasil. 
Resultados Alcançados: Cidades que participam do Prêmio 2018, que contou com 150 inscrições e 
50 ações destacadas pela Comissão de Seleção, em 26 municípios no Estado de São Paulo: Barueri; 
Bauru; Bertioga; Campinas; Cubatão; Diadema; Dracena; Embu das Artes; Guaratinguetá; Guarulhos; 
Itanhém; Itatiba; Jundiaí; Lençóis Paulista; Limeira; Marília; Mogi das Cruzes; Peruíbe; Piracicaba; 
Santa Bárbara D’Oeste; São Bernardo do Campo; São Caetano do Sul; São José dos Campos; São 
Paulo; Sumaré; Tatuí  
Período: dezembro/2018 

Projeto: Festival Remama 

 Conscientizar a população quanto à necessidade de prevenir-se contra o câncer de mama, no mês 
do outubro Rosa. O projeto consiste em um festival/competição de remo, em embarcações 
denominadas Dragon Boats, com remadoras sobreviventes do câncer de mama.   
Resultados Alcançados: Participação de mais de 200 pessoas, além das equipes de instrução, 
organização e apoio. 
Parceiros: Instituto do Câncer de São Paulo Octavio Frias de Oliveira (ICESP), Yacht Club Paulista, 
Associação AEDREHC e Centro de Tecnologia e Inovação 



  

201 
 

Período: Dias 19 e 20 de outubro de 2018 
Projeto: Programa Memorial da Inclusão (Contrato de Gestão – Abaçaí) 
Gestão do Memorial da Inclusão, contemplando seus projetos e ações. 
Resultados Alcançados: Gestão do Memorial da Inclusão, bem como, o desenvolvimento dos 
seguintes projetos/ações: 
* Exposições Permanente e Temporária – 44.368 visitantes, Itinerante – 97.881 visitantes, Virtual -  
99.107 visitantes.  
* Virada Inclusiva 
* Ação Educativa e EAD; 
* Estudos e Pesquisas (Projeto memórias; Centro de Documentação; Seminários; Simpósios, Rede 
Brasileira e Publicação de Vídeos e Documentários). 
Parceiros: Organização Social ABAÇAÍ Cultura e Arte 
Período: agosto/2014 a agosto/2018 

Projeto: 9ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania 
A 9ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, realizada pela Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, tem como tema “O Ciclo das Políticas Públicas 
Inclusivas”, sendo abordados os principais aspectos para a elaboração, implementação e 
acompanhamento dessas políticas. 
Resultados Alcançados: Realização de ações coordenadas e complementares, objetivando a 
implementação e incorporação de políticas públicas definidas no eixo estratégico da SEDPcD na 
agenda dos municípios paulistas. As caravanas foram realizadas nas seguintes datas e municípios: * 
26/abril – Pederneiras; * 10/maio - Queluz ; * 25/maio - Francisco Morato; * 15/junho – Pirassununga; 
* 29/junho - Ribeirão Pires. 
Parceiros: CEAPcD - Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência                     
Período: abril/2018 a junho/ 2018 
 
Projeto: Custo da Reabilitação da Pessoa com Deficiência Física na Rede Lucy Montoro 
Objetivo: aplicar Metodologia de Avaliação do Preço dos Serviços de Reabilitação da Rede Lucy 
Montoro, investigando e determinando o custo padrão dos procedimentos de serviços de reabilitação 
de pessoas com deficiência física. Custo do paciente na Reabilitação por Macro- Processo. 
Resultados Alcançados: Custo da reabilitação de pessoas com deficiência física em nível 
ambulatorial e hospitalar: todos os levantamentos do custo do paciente pela função de produção; 
quantos procedimentos para cada atendimento; custo por procedimentos (área física, equipamentos, 
materiais, recursos humanos). A pesquisa foi feita em 5 locais: 4 unidades da RLM: Morumbi, 
Umarizal, Vila Mariana e São José dos Campos, e no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC – 
IOT. 
Parceiros: FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
Período: janeiro/2016 a outubro/2018 
 
Projeto: 7º Encontro Estadual de Gestores de Comunicação do Estado de São Paulo – por uma 
Comunicação Inclusiva 

O 7º Encontro Estadual de Gestores de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo apresenta 
aos profissionais que atuam na área ou prestam atendimento a pessoas com deficiência, estudantes 
e gestores públicos e privados informações atualizadas sobre comunicação inclusiva. O objetivo é 
esclarecer aos profissionais dos diferentes segmentos de atuação que os termos “pessoas especiais”, 
“necessidades especiais”, “deficientes” e “portadores” já se tornaram obsoletos e são incorretos para 
designar pessoas com deficiência. O diferencial deste ano é que serão três reuniões técnicas, em três 
datas diferentes, voltadas a nichos específicos da área da Comunicação: profissionais de mídia 
(rádio, TV, impressa e digital); profissionais de publicidade e propaganda (agências e 
propagandistas); e gestores públicos que prestam atendimento ao público. 
Resultados Alcançados: Em sua sétima edição, este ano o Encontro Estadual de Gestores de 
Comunicação trouxe um diferencial: foi configurado em três reuniões técnicas voltadas a nichos 
específicos da área da Comunicação: profissionais de mídia (rádio, TV, impressa e digital); 
profissionais de publicidade e propaganda; e gestores públicos e assessores que prestam 
atendimento ao público. 250 participantes, divididos em 3 Reuniões Técnicas:  
* Reunião Técnica sobre Inclusão para Profissionais de Comunicação - profissionais de mídia – rádio, 
TV, impressos e digitais 
Data: 25 de abril de 2018 -  9h às 12h 
 
A primeira reunião teve o objetivo de orientar sobre a utilização correta de termos referentes às 
pessoas com deficiência, além de trazer dicas a esses profissionais para tornar suas redes sociais e 
sites mais acessíveis. 



  

202 
 

* Reunião Técnica sobre Inclusão para Profissionais de Comunicação - profissionais de agências de 
publicidade e propaganda 
Data: 22 de maio de 2018 – 9h às 12h  
Os palestrantes apresentaram informações sobre o universo da publicidade e propaganda e do 
mercado de consumo. As pessoas com deficiência também são consumidoras em potencial e devem 
ser incluídas nas peças de propaganda e também consideradas nos itens de consumo. 
* Reunião Técnica sobre Inclusão para Profissionais de Comunicação - gestores públicos e 
profissionais que atendem ao público 
Data: 26 de junho de 2018 – 9h às 12h 
A ideia da última reunião foi passar informações sobre a abordagem e o atendimento de pessoas com 
deficiência.  
Período: abril a junho/2018 

Projeto: Mesas Redondas - Estudos sobre a Deficiência 
Incentivar, fomentar trabalhos, realizar debates e encontros entre especialistas e simpatizantes do 
tema a fim de agregar esforços para a construção de uma sociedade mais inclusiva.  Este ano, o 
encontro girou em torno do papel dos arquivos e centros de memória para conscientização dos 
direitos humanos e da deficiência e história da medicina. A ideia do encontro é fomentar trabalhos e 
agregar esforços para a construção de uma sociedade mais inclusiva. 
Resultados Alcançados: Realização de 2 mesas redondas tendo como temas “O papel dos arquivos 
e centros de memória para conscientização dos direitos humanos” e “Deficiência e História da 
Medicina”. Foi realizado no 04/06/2018 no Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
Período: junho/2018 
 
Projeto: Prêmio de Jornalismo Rui Bianchi 
O Prêmio de Jornalismo "Rui Bianchi" foi instituído pelo Decreto Estadual nº 58.904, de 22 de 
fevereiro de 2013, com objetivo de premiar autores de matérias jornalísticas que promovam a 
percepção das pessoas com deficiência em suas diferentes dimensões sociais, políticas e subjetivas, 
como cidadãos titulares de plenos direitos, em especial para tomar suas próprias decisões e influir em 
todas as instâncias da sociedade 
Resultados Alcançados: A premiação foi realizada no dia 12/12/2018, na sede da SEDPcD, com a 
Participação De 500 Pessoas. 
Período: dezembro de 2018 
 
Projeto: 10º Concurso Moda Inclusiva – Estimulo a Adoção do Desenho Universal na 
Modelagem e Conceito de Moda – Valorização de Diversidade 
Promover importante debate sobre “Moda Inclusiva”; Incentivar o surgimento de novas soluções em 
relação ao vestuário para PcD; Impactar o público por meio da união entre vanguarda temática, 
inclusive no plano internacional e responsabilidade social; Estimular o surgimento de um novo 
segmento de mercado 
Resultados Alcançados: Realização de desfile com aproximadamente 300 pessoas presentes no 
evento. Nesta edição tivemos 118 inscritos, contando com participantes finalistas: 18; Modelos 
participantes: 18; Modelos convidados e apresentadores: 7; Banca de Jurados: 9.  
Parceiros: CTI - Centro de Tecnologia e Inovação, Abepem, Estação das Letras e Cores, Abit, 
Sinditêxtil, Audaces, Carolina Cury, Ciça e Renata Bijoux, Casa de Criadores, Fcem, Lado B Moda 
Inclusiva, Mario Queiroz, Rede Lucy Montoro, Aria Moda Inclusiva, Tendere, Textília, Centro Cultural 
São Paulo, Vestindo Bem, Vicunha, Eye – Consultoria de Imagem por Eleonora Amaral, Mode 
Abepem, Inclusive, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. 
Período: janeiro a dezembro/2018 
Orçamento: CTI – Custos Evento Moda Inclusiva: R$ 287.739,44; Livro da Moda Inclusiva (produção 
+ impressão): R$ 49.500,00, para 1.000 exemplares.  
 
Projeto: Ii Prêmio Reconhecimento Global “Boas Práticas de Empregabilidade para 
Trabalhadores com Deficiência” 
O objetivo desta segunda edição do Prêmio Reconhecimento Global, é dar continuidade ao processo 
de identificação e destaque das boas práticas de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho em nível mundial, reconhecendo internacionalmente às iniciativas bem-sucedidas, de 
empresas que são exemplos positivos neste importante desafio de construir uma empresa inclusiva, 
pensada para todos. As empresas são premiadas simbolicamente com uma placa, e valorizadas por 
seus investimentos e estratégias utilizadas para incluir de maneira ética e responsável, os 
profissionais com deficiência em seu quadro de funcionários. É uma excelente oportunidade para se 
tornarem mais atrativas para os melhores talentos e de serem referência para outras empresas. 
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Resultados Alcançados:: 23 (vinte e três) 12 empresas brasileiras e 11 estrangeiras empresas 
selecionadas, dentre as 44 (quarenta e quatro) inscritas nesta segunda edição do Prêmio, 
compareceram à Cerimônia de Premiação na sede da Organização das Nações Unidas em Nova 
York, no dia 03 de dezembro de 2018, para receber o Prêmio Reconhecimento Global “Boas Práticas 
de Empregabilidade para Trabalhadores com Deficiência”.  Houve uma Mesa Redonda com a 
participação de um representante de cada uma das 23 Empresas premiadas, na Categoria em que se 
destacaram: Acessibilidade, Gestão, Cultura Organizacional, Protagonismo e Recrutamento e 
Seleção, e após o término, iniciou a Sessão de Premiação 
Parceiros: Centro de Tecnologia e Inovação PEFI 
Período: julho a dezembro de 2018, com Cerimônia de Premiação para o dia 03/12/2018, na sede da 
ONU em Nova York. 
 
Projeto: Workshop para Empresas: Protagonismo e a Inclusão do Profissional com Deficiência 

Os workshops oferecidos às empresas finalistas do V Prêmio Melhores Empresas para 
Trabalhadores com Deficiência, pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
por meio do CTI e de um consultor especializado. Tem como finalidade contribuir para o 
desenvolvimento profissional das pessoas com deficiência, por meio da realização de diálogos com 
gestores e com profissionais com deficiência, a fim de evidenciar a responsabilidade de cada um para 
uma inclusão de qualidade. 
Resultados Alcançados: Foram realizados 14 workshops ministrados, para Gestores / Profissionais 
de RH e Colaboradores com Deficiência de oito empresas (ECOLAB, SASAZAKI, HPE, CIANDT, 
SÃO MARTINHO, PwC, MCDONALD’S E IBM) escolhidas primeiramente, entre as 15 finalistas do V 
Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência. PARCEIROS: Centro de Tecnologia 
e Inovação 
Período: 20/09 a 20/10 - 4 workshops; 21/10 a 20/11 - 5 workshops e 21/11 a 06/12/2018 - 5 
workshops 
 
Projeto: 5º Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência 
Promover o trabalho decente para pessoas com deficiência. É esse o maior objetivo da criação, em 
2014, do Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência por iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(SEDPcD), e realizado em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), e apoio da 
consultoria iSocial. O Prêmio, que já está na quinta edição, objetiva valorizar e reconhecer 
publicamente as empresas que desenvolvem programas de inclusão profissional para pessoas com 
deficiência. O intuito do Governo do Estado de São Paulo é estimular mais organizações a 
aprimorarem seus processos com foco na construção e manutenção de um ambiente corporativo 
participativo, produtivo e igualitário, em que trabalhadores com e sem deficiência, juntos, contribuam 
para uma economia sustentável e humanizada. O governo do Estado de São Paulo, ciente de seu 
papel e da importância de estimular constantes melhorias nas iniciativas de inclusão profissional, 
criou o Prêmio para reconhecer a qualidade destes processos nas empresas, indo além do simples 
cumprimento das cotas em atenção à legislação brasileira. 
Nesta 5ª edição, o Prêmio contou com três categorias: Grandes Empresas (com 100 ou mais 
funcionários); Micro, Pequenas e Médias Empresas (com até 99 funcionários); Empreendedores com 
Deficiência; além do destaque para Boas Práticas.  
Resultados Alcançados: Grandes Empresas – inscritas 46 empresas, sendo que 15 se tornaram 
finalistas, e três delas receberam os troféus dos três primeiros lugares;  
1º LUGAR: IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, 2º LUGAR: SENAC 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, 3º LUGAR: MC DONALDS – ARCOS 
DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
Boas Práticas -  além das acima mencionadas, mais três grandes empresas receberam o Prêmio de 
Boas Práticas, pelo destaque de seus programas de empregabilidade para pessoas com deficiência; 
Itau Unibanco Holding S.A.; Monsanto Do Brasil Ltda; Sansung Eletrônica Da Amazônia Ltda 
Micro Pequenas e Médias Empresas: inscritas 02 empresas, e ambas receberam troféus pelas boas 
práticas apresentadas em seus programas de inclusão. 
1º LUGAR: SPECIALISTERNE BRASIL; 2º LUGAR: CASINHA PEQUENINA MINIATURAS 
Empreendedores com Deficiência: inscritas 09 empresas, sendo que 05 foram finalistas e 03 delas 
receberam os troféus pelo destaque, originalidade e boa qualidade de seus programas de 
empregabilidade de pessoas com deficiência. 
1º LUGAR: CHAVEIRO MARTINS; 2º LUGAR: FUENTESAL – DIVERSIDADE & TALENTOS 
SERVIÇOS LTDA; 3º LUGAR: ARQUITETOS DA CRIATIVIDADE, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
LTDA 
Parceiros: Centro de Tecnologia e Inovação e iSocial. 
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Período: janeiro a agosto/2018, com a Cerimônia de Premiação realizada em 14/08/2018, no Museu 
da Casa Brasileira.  
 
Projeto: Programa Estadual de Atendimento às Pessoas com Deficiência Intelectual “São 
Paulo pela Igualdade de Direitos” - Decreto Nº 58.658, de 4 De Dezembro de 2012 

Promover ações capazes de desenvolver atividades que viabilizem medidas de prevenção à 
deficiência intelectual, defesa de direitos e atendimento à pessoa com deficiência intelectual, com a 
adoção de providências que auxiliem na conscientização da sociedade e na proteção desse grupo 
social. 
Resultados Alcançados: *Assinatura e Publicação em 15/02/2013 a Resolução Conjunta que defini 
e adota os princípios e diretrizes do Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência 
Intelectual.  
* De 22/02 à 24/03/2013 foi colocado em Consulta Pública os princípios e diretrizes que nortearão o 
Programa Estadual de Atendimento a Pessoa com Deficiência Intelectual. 
* 2015 - Realização de Evento "Balanço Geral do Programa Estadual de Atendimento às pessoas 
com deficiência intelectual" com o objetivo de dar visibilidade às ações de atendimento às pessoas 
com deficiência intelectual, contribuindo para a inclusão social dessa parcela da sociedade. 
* 2016 - Realização do Evento "Balanço Geral do Programa Estadual de Atendimento às pessoas 
com deficiência intelectual”, junto com a abertura do Setembro Verde, com o objetivo de dar 
visibilidade às ações de atendimento às pessoas com deficiência intelectual, contribuindo para a 
inclusão social dessa parcela da sociedade. 
* 2017 – Realização do "I Seminário do Governo do Estado de São Paulo    sobre as Pessoas com 
Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista". A Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de São Paulo realiza este Seminário no auditório da SEDPcD, em São 
Paulo, em 06 de novembro. Contou com a participação de 300 pessoas entre profissionais, 
estudantes e gestores.  
*1.307 pessoas se envolveram e 830 pessoas se deslocaram fisicamente para participar dos eventos. 
Parceiros: Secretarias de Estado da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social, do Emprego e 
Relação de Trabalho, do Esporte, Lazer e Juventude, da Cultura e do Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia e APAE. 
 

Projeto: 6º Encontro de Gestores Municipais da Área da Pessoa com Deficiência 

Propiciar espaço para debate sobre as políticas públicas e boas práticas de inclusão e acessibilidade 
desenvolvidas nos municípios paulistas  
Resultados Alcançados: O evento contou com a participação de 60 pessoas, abordando os 
seguintes temas: • Acessibilidade física e arquitetônica/rotas acessíveis/calçadas; • Saúde e 
Reabilitação; • Habitação e Residência inclusiva; • Trabalho e Empregabilidade / Servidor com 
deficiência; • Cultura, Lazer e Esporte; • Educação; • Transporte e mobilidade; • Assistência Social; • 
Fontes de financiamento / Fundo Estadual / estímulo a novas instâncias municipais  
Período: 29/11 e 06/12/2018 
 
Projeto: Aprimoramento do Modelo de Gestão de Contratos e de Parceria 

 Aprimoramento do modelo de gestão de contratos e parcerias, mediante estudos e aplicação de 
metodologia em 5 ações específicas: CTI/PEFI; CTI/Jd. Humaitá; CTPB; Delegacia (Casa de Isabel) e 
Memorial da Inclusão (Abaçaí).  
Resultados Alcançados: Identificação e Implementação de Melhorias a partir da revisão dos eixos, 
projetos, ações e metas, em atendimento ao novo enfoque de trabalho que requisitou a estruturação, 
manutenção e padronização dos indicadores de resolutividade e de efetividade relacionados aos 
projetos realizados.  
Parceiros: FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas  
Período: novembro/2017 a fevereiro/2019 
 
Projeto: Surdocegos em Ação para Melhorar a Qualidade de Vida, Resgate de Autoestima, 
Qualificação e Requalificação Profissional - AHIMSA 
Definir as necessidades de jovens e adultos com surdocegueira e pessoas com deficiências múltiplas, 
promovendo a capacitação de 100 pessoas com surdocegueira para organização de cooperativas e 
também a padronização de programas educacionais, vocacionais e profissionalizantes, com a 
realização de oficinas. 
Resultados Alcançados: Atendimento de 100 pessoas, com a realização de oficinas e cursos. 
Parceiros: AHIMSA (Associação Educacional para Múltipla Deficiência) 
Período: julho/18 a julho/2019 
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EDUCAÇÃO 
Projeto: Ensino Medio Inclusivo – 2ª Edição 

Formação continuada de professores e gestores da rede pública de ensino do Estado e 
conscientização de estudantes com e sem deficiência e suas famílias sobre direitos e princípios 
legais e atitudinais da educação inclusiva. 
Resultados Alcançados: Apoio às Secretarias de Estado em consonância com o Programa Estadual 
sobre o tema Educação Inclusiva e a formação de facilitadores, de tal forma, que essas ações se 
mantenham ativas com ou sem a participação do Instituto. Realização de curso semipresencial, em 
plataforma AVA, com 742 vagas, abrangendo 14 Diretorias de Ensino, de São Paulo e Grande São 
Paulo. 
Parceiros: Secretaria de Estado da Educação – SEE, Instituto Rodrigo Mendes e CTI/PEFI. 
Período: junho/2017 a junho/2019 
 
Projeto: Capacitação e Desenvolvimento de Startups de Pessoas com Deficiência 
Capacitar empreendedores com deficiência no desenvolvimento de startups com modelos de negócio 
voltados para demandas próprias das pessoas com deficiência. O foco é empoderar as pessoas com 
deficiência e, potencializar seu protagonismo.  
Resultados Alcançados: 4 startups capacitadas, com um negócio voltado principalmente para a 
deficiência visual, dois outros negócios voltados exclusivamente para a deficiência física, e um 
negócio voltado para todas as deficiências. Todas as startups capacitadas, fizeram sua apresentação 
no Seminário Internacional, realizado no dia 23/11.  
Parceiros: Instituto I-Corps 
Período: junho a setembro de 2018 

Projeto: Programa de Oportunidades Econômicas Através da Tecnologia para as Américas 
(Poeta) 
Promover a inclusão social e econômica para pessoas com deficiência, por meio de cursos de 
Desenvolvimento Humano, Oportunidades Econômicas, Tecnologia da Informação e Comunicação, e 
outros cursos específicos. Início em 2016, parceria com a Trust for the Américas, através do POETA 
Acessível. 
Resultados Alcançados: 1.975 usuários atendidos, destes 40% com deficiência totalizando 6.564 
atendimentos  
Parceiros: Organização dos Estados Americanos (OEA) e Trust for the Americas, Microsoft, CISCO 
Período: Janeiro a Dezembro de 2018 
Orçamento: R$ 353.369,16 (Contrato CTI-PEFI) 
31.Projetos: Gestão nas Organizações Sociais - GESC 
Objetivo: Capacitar Organizações da Sociedade Civil (OSCs), para o fortalecimento de sua gestão, 
atuação e governança, a fim de garantir sua profissionalização e perpetuidade 
Resultados Alcançados: 12 entidades capacitadas e 24 líderes dessas unidades (2 líderes para 
cada unidade) – último grupo capacitado dentro do projeto 
Parceiros: Instituto GESC e Fundação Instituto de Administração (FIA) da USP 
Período: janeiro da julho de 2018 
 
Projetos: Diversos – Livros Acessíveis e Inclusivos (incluindo participação e apresentação do 
projeto na Bienal do Livro e evento de lançamento do livro na Biblioteca de São Paulo) 

Produzir e difundir livros acessíveis nos seus mais variados formatos, a fim de propiciar o acesso de 
pessoas com deficiência ao mundo da literatura, infantil e infanto-juvenil, e, desta forma, contribuir 
com o fortalecimento das políticas, programas e projetos relativos aos direitos das pessoas com 
deficiência e a equiparação de oportunidades. 
Resultados Alcançados: 13 livros em formatos acessíveis e inclusivos disponibilizados no site – 
www.cti.org.br . Mais de 635 acessos entre junho e setembro de 2018 – período em que os livros 
subiram para o site. 31/10 Seminário: Livro e Leitura para Todos e Lançamento do Projeto Diversos + 
Vivência Escolar com um Livro Acessível e Inclusivo, com crianças da rede pública de ensino – livros 
acessíveis e inclusivos em parceria com a prefeitura de Santos 
Parceiros: Associação Mais Diferenças 
Período: Janeiro a Setembro de 2018 

Projetos: Programa de Enfrentamento da Violência 
Mobilizar os atores da rede de proteção e defesa dos direitos para identificar e intervir em situações 
de violência e violação de direitos contra crianças e adolescentes com deficiência em municípios do 
Estado de São Paulo e elaborar “Planos de Ação” relativos às realidades destes municípios. 
Resultados Alcançados: 2 Municípios (Mogi das Cruzes e Jundiaí) e 2 Planos de Ação. Entre os 2 
municípios tivemos um total de 80 pessoas capacitadas nos cursos e 300 nos seminários. 

http://www.cti.org.br/
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Parceiros: APAE de São Paulo, Municípios do Estado de São Paulo  
Período: outubro a dezembro de 2018 
 
Projeto Financiado pelo Fundo Estadual de Defesa dos Interesses DIFUSOS – FID 
Projeto: Acessibilidade em Bibliotecas 
Equipar bibliotecas públicas do Estado de São Paulo com recursos de acessibilidade para pessoas 
com deficiência visual e motora. Garantir que todos equipamentos públicos sejam acessíveis para as 
pessoas com deficiência 
Resultados Alcançados: As 62 Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo receberam 
equipamentos acessíveis, distribuídos em dois Kits. O Kit Tipo 1 contém computador, ampliador 
automático, scanner leitor de mesa, teclado ampliado, mouse estacionário e software de voz 
sintetizada para atuação com o software leitor de tela NVDA. O Kit 2 contém todos os elementos do 
Kit 1 e acrescenta um display braile e impressora braile. 
Parceiros: FID - Fundo de Interesses Difusos 
Período: abril/2015 a dezembro/2018 
 

Ação 6249 -  Atendimentos às Pessoas com Deficiência, Familiares e Profissionais 
Projeto: Centro de Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência Visual – Jd. Humaitá 
(Contrato de Gestão) 
 

Contribuir com a inclusão dos deficientes visuais, objetivando minimizar as restrições na participação 
e estimular as atividades por meio de métodos compatíveis com o desenvolvimento da pessoa com 
deficiência visual, aspectos cultural e social, além de interação com fatores pessoais e ambientais.  O 
presente projeto desenvolve ações para a promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência 
visual, contemplando, também, atividades de sensibilização, de orientação e/ou apoio, no âmbito da 
participação social das Pessoas com Deficiência Visual e seus familiares. 
Resultados Alcançados: Realização de atendimentos às pessoas com deficiência visual e seus 
familiares. De janeiro a novembro/2018 foram realizados 4.540 atendimentos. 
Parceiros: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
Período: julho/2016 a julho/2020 
 

Projeto: Gerenciamento das Atividades do Centro de Tecnologia e Inovação no Parque Fontes 
do Ipiranga - PEFI  

O Centro se posiciona como um espaço inovador, polo de desenvolvimento tecnológico, de 
conhecimento, qualificação e formação profissional de recursos humanos, com estratégias 
inovadoras, estabelecendo parcerias e alianças, compartilhando competências e viabilizando nessas 
relações intersetoriais a convergência entre atores sociais, para um efetivo desenvolvimento do 
processo de inclusão. O Centro de Tecnologia e Inovação está centrado na missão da Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, em ser referência na articulação, 
implementação e monitoramento das políticas de inclusão social das pessoas com deficiência. 
Resultados Alcançados: No Centro de Tecnologia e Inovação são desenvolvidas atividades com 
foco em 4 vertentes:  
Programa de Empoderamento das Pessoas com Deficiência – nº atendimentos – 5.326 nº de pessoas 
atendidas – 2.402 
Programa Educação Continuada para Profissionais na Área da Deficiência - nº atendimentos – 4.257 
nº de pessoas atendidas – 2.043 
Programa de Promoção a Inclusão - nº atendimentos – 2.780 nº de pessoas atendidas – 2.141 
Programa Tecnologias para a Inclusão - nº atendimentos – 222 nº de pessoas atendidas – 783 
TOTAL:   nº atendimentos – 12.585      nº pessoas atendidas 7.369 
Além disso o CTI redireciona seu posicionamento para um espaço de empoderamento das Pessoas 
com Deficiência, para que sejam protagonistas do seu papel na sociedade por meio dos seguintes 
pilares: Polo de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; Disseminação do Conhecimento com 
Programas, Cursos e Palestras; Acessibilidade Comunicacional. 
Parceiros: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM 
Período: dezembro/2013 a dezembro/2018 

Projeto: Gestão do Centro de Apoio da Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência 
(Contrato de Gestão) 

 Gestão do Centro de Apoio da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência. 

Resultados Alcançados: Operar, gerir e executar os serviços de atendimento ou promoção 
de direitos das pessoas com deficiência no Centro de Apoio da 1ª Delegacia de Polícia da 
Pessoa com Deficiência, a serem desenvolvidos na estrutura da Policia Civil do Estado de 
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São Paulo, subordinada à 1ª Delegacia Seccional de Polícia do Departamento de Polícia 
Judiciaria da Capital - DECAP. Atendimentos realizados 2018: 1.283 
Parceiros: Casa de Isabel (Organização Social) 
Período: junho/2014 a junho/2019 

Obs.: A 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, que foi criada por meio do Decreto nº 
60.028/2014, foi implantada em maio de 2014. 
 

Ação 6252 - TIME SP 
Projeto: Time São Paulo Paraolímpico - CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) 

Planejar, organizar, executar, controlar e avaliar ações de suporte ao desenvolvimento esportivo de 
atletas paraolímpicos de alto nível, vinculados ao Estado de São Paulo, que apresentem potencial de 
bom desempenho nos Campeonatos Mundiais.  
Pagamento de bolsa à 62 atletas e 6 atletas guia de alto rendimento integrantes do Time SP, em 10 
modalidades esportivas: Atletismo, Bocha, Ciclismo, Halterofilismo, Judô, Natação, Tênis de Mesa, 
Tiro Esportivo, Paratriathlon, Paracanoagem. 
Resultados Alcançados: As metas para os atletas atendidos são estabelecidas de maneira global, 
considerando os atletas de todas as modalidades, tendo como parâmetro o posicionamento no 
ranking mundial. 
Parceiros: Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) 
Período: dezembro/2016 a dezembro/2018 
 
Projeto: Paralimpíadas Escolares – 2018 
 Aumentar a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em atividades 
esportivas de todas as escolas públicas e privadas do território nacional, promovendo ampla 
mobilização em torno do esporte. 

Resultados Alcançados: Participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual em 
dez modalidades: atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, bocha, futebol de 5, futebol de 7, 
goalball, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e voleibol sentado. 
Alunos/Atletas: 989  
Parceiros: Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Esporte Lazer e Juventude, Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Ministério 
do Esporte e Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). 
Período: novembro/ 2018 
 

Ação 6253 - Manutenção do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro 
Projeto: Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro – CTPB 
O objetivo do Centro de Treinamento é fomentar o paradesporto brasileiro, criando condições para 
que seus atletas se destaquem nas competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais, 
dando ênfase às técnicas avançadas e novas tecnologias a serem desenvolvidas a partir dos 
laboratórios de pesquisa e avaliação contribuindo com a ciência e tecnologia do paradesporto. O 
CTPB implantou um novo modelo de treinamento, concentrando em um único local 15 modalidades 
paraolímpicas, atendendo aos requisitos e recomendações das Federações Internacionais 
Paraolímpicas e aos Comitês Paraolímpicos Nacionais. 
Resultados Alcançados: Treinaram em 2018 17 seleções Brasileiras, além da Participação das 
Seleções Argentina e Egípcia. Foram atendidas 42 entidades/associações esportivas para pessoas 
com deficiência. Ademais, o Centro foi palco de competições regionais, nacionais e internacionais, 
abrigando os atletas durante os períodos de aclimatação no Brasil e, sobretudo garantindo a 
concentração e aperfeiçoamento do pensamento esportivo, na busca por melhores resultados.  
Treinamento Paradesportivo: 8.869 
Competição/Eventos: 23.863 
Curso/Seminário: 2.345 
Instituição Visitante/Público: 10.662 
Parceiros: Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB 
Período: outubro/2017 - outubro/2022 - 60 meses de vigência. 
Gráfico do Portifólio de Projetos 
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Resultados Ouvidoria 

A Ouvidoria da SEDPcD no contexto da inclusão, sinaliza uma vontade institucional de fortalecer as 
estratégias de gestão participativa, ampliando o processo de controle social e trazendo para dentro 
das gestões as avaliações, as opiniões e as ideias geradas pelas Pessoas com Deficiência.               
 

Tipo Quantidade 

Denúncia 43 

Reclamação 94 

Solicitação de Informação 188 

Sugestão 03 

Outros 24 

Total 352 

Forma de Contato 

Tipo de Manifestação 

 

Quantidade 

 Presencial 1 

Telefone 67 

E-mail 42 

Correspondência 0 

Sistema 242 

Total 352 

 

Resultados Comunicação Institucional – Midias Sociais 

Houve um intenso esforço e empenho da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência em mobilizar e sensibilizar a sociedade sobre os conceitos e direitos das pessoas com 
deficiência. Constatamos que, o desempenho dos perfis da SEDPcD-SP nas redes sociais evoluiu de 
forma exponencial e positiva em 2018. O principal veículo de comunicação nas mídias sociais é o 
Facebook. A página está com 391.200 seguidores no Facebook.  
O sucesso da página deve-se ao estilo, linguagem e conteúdo das publicações, além da criação 
própria dos banners com terminologias, pensamentos, informações sobre direitos e ações da 
Secretaria, incentivos às atitudes inclusivas que sempre geram alto grau de envolvimento e também 
os vídeos semanais de Libras, voltado ao público surdo, que tem dificuldade de comunicação.  
No perfil da SEDPcD no Twitter, os posts da fanpage do Facebook foram republicados de forma mais 
concisa e interativa com links, hashtags e conteúdo em tempo real. O perfil possui 10.168 seguidores 
no Twitter.  
Ademais, algumas mudanças também foram realizadas no Instagram, acrescentando mais fotos 
visuais e hashtags relacionadas a Secretaria. Hoje contamos com 6.874 seguidores no Instagram. 

 

Cultura; 19% 

Educação; 12% 

Esporte; 6% 

Estratégico 
Secretaria; 34% 

Lazer; 3% 

Tecnologia; 13% 

Trabalho ; 13% 

PROJETOS POR SEGMENTO 



  

209 
 

 

 

 

 

 

Publicações SEDPcD SP 

40 publicações entre cartilhas, livros e guias 

Guias: 02 ; Cartilhas: 26 ; Livros: 12 

 

SITE SEDPcD-SP 

www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br 

1,2 milhão de visitas ao ano - (um milhão e duzentos mil acessos - outubro 2018) 
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2018

2017

2016

2015

Dados Instagram 

391.200 

345.704 

227.584 

104.913 

46.570 

17.019 
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2014
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Dados FACEBOOK 

10.168 

10.040 
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8.997 
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Dados Twitter 

834 

744 

518 

360 

150 

2018

2017

2016

2015

2014

Dados YouTube 

http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/
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700 mil visitantes 

 

Resultados Assessoria de Imprensa 

Assessoria de Imprensa da SEDPcD, sempre atenta para colaborar com a pauta de maneira positiva 
e informativa. Isso sem falar de ser PROPOSITIVA, levando sempre aos jornalistas sugestões 
originais, noticiosas e criativas de abordagens. Ademais, a SEDPcD participou em mais de 89% das 
reportagens sobre deficiência no ano de 2018. 

 

Reportagem por Tipo de Veículo 

 

 

Assuntos mais Abordados 

 

 

 

CT Paraolímpico Brasileiro, Time São Paulo Paralímpico, Paralimpíadas Escolares, Praça Paradesportiva e Centro 
Paradesportivo de Mogi das Cruzes. 

** Centro de Tecnologia e Inovação, Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência e TOM 
São Paulo. 

**Programa Estadual de Prevenção e Combate à Violência contra Pessoas com Deficiência, Delegacia de Polícia da Pessoa 
com Deficiência, Encontros e Fóruns Regionais sobre Violência, contra Pessoas com Deficiência e Seminários Estaduais 
contra Pessoas com Deficiência. 

 

 

 

Rádio 
261 

TV 
323 

Impresso 
1099 

WEB 
4321 

Paradesporto; 2.531 

Rede Lucy Montoro; 
1302 

Memorial da 
Inclusão; 369 

Concurso Moda 
Inclusiva; 347 

Praia Acessível; 109 

Tecnologia ; 55 

Virada Inclusiva; 131 Prêmio Melhores 
Empresas para 

Trabalhadores com 
Deficiência; 163 

Prêmio Ações 
Inclusivas; 34 

Violência contra a 
Pessoa com 

Deficiência; 52 
Caravana da 
Inclusão; 38 
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Regiões Administrativas 

 

*Região Metropolitana de São Paulo 

**Araraquara e São Carlos 

 

Recursos Humanos 

O Centro de Recursos Humanos é órgão Setorial do Sistema de Administração de Pessoal, da 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

No ano de 2018, a SEDPCD com seu quadro de pessoal, 63 servidores lotados na Sede, distribuídos 
entre as diversas áreas, voltados à projetos em desenvolvimento, na administração e ainda atuando 
nas parcerias existentes com a Secretaria. 

Contamos também com a colaboração dos 26 estagiários, com bolsas vinculadas ao ensino médio e 
superior, orientados por supervisores de estágio compromissados na formação dos jovens, onde 
surge a oportunidade para retribuir o apoio que os estagiários necessitam no início de sua carreira, 
unindo complemento teórico à pratica, nas respectivas áreas de atuação.  Ademais, fez  necessário 
atualizar, treinar e aperfeiçoar os servidores com Cursos in Company, Cursos Técnicos e 
Preparatórios para atuação na gestão de convênios por meio da ferramenta SICONV, passando por 
toda a operação e funcionalidades, na utilização adequada da ferramenta  de uso obrigatório, tanto 
para os órgãos concedentes de recursos, quanto para os proponentes/convenentes, demonstrando 
de modo prático as técnicas e mecanismos referentes aos aspectos da consulta aos programas 
disponíveis, elaboração e envio do plano de trabalho, registro da execução financeira do convênio e 
prestação de contas. Cabe ressaltar que, o curso  teve como objetivo capacitar na utilização da 
funcionalidade do SICONV denominada OBTV - Ordem Bancária de Transferências Voluntárias, 
utilizada para o pagamento das despesas de convênio e contrato de repasse. 

Face ao exposto, tivemos a importância do investimento feito na capacitação dos recursos humanos, 
com 100% de aproveitamento e aprovação dos gestores que de uma forma participativa, aplicando 
seus conhecimentos técnicos diante das demandas inesperadas, buscaram a melhoria contínua, 
assegurando a transparência dos atos. 

De 63 colaboradores da pasta foram feitas 48 capacitações, construindo redes sinergéticas de 
relacionamentos, de gerenciar restrições de recursos, de oxigenar processos de trabalho e de buscar 
soluções inovadoras, conferindo assim um novo sentido para o exercício da administração. As 
atividades estruturadas do Centro de Recursos Humanos, decorrentes do exercício, constituem-se 
em atribuições relacionadas ao Sistema de Administração de Pessoal, estabelecidas por meio do 
Decreto 52.833 de 24 de março de 2008, e constituídas de tarefas cotidianas de gerenciamento do 
fluxo documental e burocrático inerente aos diversos processos existentes em RH. 

Dentre os processos existentes na área de RH, continuamos em destaque referente a economia na 
utilização de papel e agilidade na solicitação e programação de férias feita por meio de aplicativo, via 
intranet, possibilitando que a solicitação do período escolhido seja encaminhada diretamente ao RH, 

Nacional; 986 Campinas; 302 

S. J. dos Campos; 221 

Sorocaba; 219 

S. J. do Rio Preto; 200 

Baixada Santista; 200 

Bauru; 88 

Central**; 82 

Marilia; 78 

Araçatuba; 49 

Ribeirão Preto; 37 
Pres. Prudente; 33 

Barretos; 25 Franca; 19 Registro; 7 

RMSP*; 2.141 

Outros Estados; 1.488 
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sem a utilização de papel, ou seja, é impresso somente após revisão final, evitando a impressão 
desnecessária de formulários com erro, reduzindo o retrabalho e gasto excessivo de papel. Da 
mesma forma também o processo de Avaliação de Desempenho Individual, feito por meio de 
formulários totalmente on-line, sendo impressos uma única vez, isto é, somente após cumpridas 
todas as etapas existentes, oportunidade de realização do trabalho com economia, responsabilidade 
com o meio ambiente e com o crescimento da Instituição. 

Em adição, o Programa de Qualidade de Vida, com a utilização de cartão magnético VR, traz grande 
satisfação aos colaboradores, pois podem fazer suas refeições nos restaurantes de sua escolha. 
Além disso, o volume de informações gerenciadas pelo CRH, requer o registro, protocolo, arquivo e 
emissão constante de diversos tipos de documentos. Com o aumento das atividades prioritárias, se 
fez necessário a criação de outras áreas que pudessem fazer frente às novas demandas que foram 
surgindo, de forma que as políticas públicas pudessem ser melhor implantadas e implementadas. 
Diante deste cenário, foi sugerido a reorganização estrutural, mantendo a mesma carga horária e o 
mesmo quadro de colaboradores, sem onerar a folha de pagamento, reduzindo os custos associados 
à realização e ao controle do método de trabalho. Face ao exposto, estamos sempre a contribuir para 
o alcance dos resultados organizacionais, propondo políticas, diretrizes e práticas de gestão de RH 
alinhados aos objetivos estratégicos desta Pasta, e que também dignifiquem a relação do homem 
com o seu trabalho. 

O caráter contingencial ou situacional do CRH, não se compõe de técnicas rígidas e imutáveis, mas 
sim de técnicas altamente flexíveis e adaptáveis, sujeitas a um dinâmico desenvolvimento. O caráter 
multivariado e contingencial do CRH reside no fato de que, tanto as organizações quanto as pessoas 
são diferentes. Diante disso, é possível dizer que a busca por qualidade e por resultados cada vez 
melhores são incorporados às novas práticas públicas, pautadas em transparência, confiança e apoio 
entre o Estado e a sociedade. 

Modelo de Gestão de Contratos e de Parcerias 

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SEDPcD, necessitava fortalecer e 
melhorar sua capacidade de controle e avaliação da execução dos Contratos, por meio da 
qualificação das informações de prestação de contas e melhorias nos instrumentos de apoio às 
funções gestoras da Pasta. O momento era o de focar em como consolidar a eficiência e 
transparência dos contratos, por meio de um processo continuado de aprimoramento dos 
instrumentos e processos de acompanhamento e avaliação, para garantir melhores resultados à 
população alvo com qualidade, transparência e sustentabilidade.  

O Desafio lançado foi o de aprimorar o “Modelo de Gestão de Contratos e de Parcerias”, mediante 
estudos e aplicação de metodologia em 5 ações específicas, relacionadas aos programas e projetos 
vinculados à temática da pessoa com deficiência promovidos pela SEDPcD: CTI – PEFI; CTI-
Humaitá; Memorial da Inclusão; Centro de Treinamento Paraolímpico (CTPB); e, 1ª Delegacia de 
Polícia da Pessoa com Deficiência. 

Impactos Positivos 

Em 2018 iniciou-se a aplicação da metodologia voltada ao aprimoramento do monitoramento, 
avaliação e de melhoria contínua dos Programas e Projetos promovidos pela SEDPcD. Esta etapa 
serviu a adequação de conceitos, métodos e procedimentos requisitados à difusão da solução para 
os projetos promovidos pela SEDPcD e à implantação dos ciclos de análise crítica periódicos de 
desempenho e resultados que visam estabelecer momentos de análise, reflexão e discussão conjunta 
sobre o desempenho e resultados da execução dos programas, projetos e ações; com exposição das 
razões do não cumprimento ou superação de metas, destacando-se os problemas enfrentados e as 
iniciativas tomadas na correção de rumos e no compartilhamento de lições aprendidas.  

As reuniões de análise crítica servem à avaliação de indicadores de desempenho e efetividade e ao 
fortalecimento das relações de parcerias e proposição de ações benéficas (como oportunidades de 
melhorias) relativas à execução dos serviços, condução dos planos de trabalho e ao aperfeiçoamento 
dos processos operacionais e gerenciais do parceiro e da SEDPcD.  

A prestação de serviço técnico especializado, prestado pela FIPE em 2018, serviu ao aprimoramento 
do “modelo de gestão de contratos e de parcerias”, mediante estudos e aplicação de metodologia em 
cinco ações específicas, relacionadas aos programas e projetos vinculados à temática da pessoa 
com deficiência promovidos pela SEDPcD, quais sejam: CTI – PEFI; CTI-Humaitá; Memorial da 
Inclusão; Centro de Treinamento Paraolímpico (CTPB); e, 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa 
com Deficiência. 



  

213 
 

A nova metodologia implantada requisitou o envolvimento intensivo dos parceiros e da equipe técnica 
da SEDPcD na definição de indicadores de resolutividade e de efetividade, na revisão das metas de 
seus planos e métodos de trabalho e na realização de reuniões periódicas de análise crítica de 
desempenho e resultados, sob um novo enfoque gerando os seguintes impactos e resultados 
positivos para a SEDPcD: 

• Mobilização e Alinhamento das Equipes dos Parceiros e da SEDPcD em torno do novo método de 
trabalho proposto pela FIPE. 
• Padronização de Procedimentos de Monitoramento e Avaliação de Desempenho e Resultados. 
Firmou-se um compromisso com o Ritual de Análise Crítica e Ampliação da Participação e do Diálogo 
entre às Partes Interessadas 
• Identificação e Implementação de Melhorias - a partir da revisão dos eixos, projetos, ações e 
metas, em atendimento ao novo enfoque de trabalho que requisita a estruturação, manutenção e 
padronização dos indicadores de resolutividade e de efetividade relacionados aos trabalhos 
realizados. 
• Organização da coleta e tratamento de dados relevantes - para geração de bons indicadores – 
base para a melhoria contínua dos trabalhos realizados. 
• Melhoria da capacidade da SEDPcD na análise das informações contidas nas prestações de 
contas dos parceiros -  com vistas à identificação de oportunidades de adequações e ajustes na 
execução e gerenciamento dos programas promovidos pela Secretaria.  
• Incorporação de métodos e técnicas eficazes aos processos de trabalho voltados ao controle, 
monitoramento e avaliação dos contratos para todos os atores envolvidos, incluindo os gestores das 
organizações parceiras corresponsáveis pelas implementações de ações de melhorias nas 
prestações de serviços.  
• Aprimoramento dos métodos de análise das informações, assim como dos indicadores de 
desempenho e de resultados das prestações dos serviços por parte das contratadas que contribuem 
para a melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços prestados à população alvo.   
• Aferição de como os programas promovidos pela SEDPcD são avaliados pelo público alvo, 
apurando a efetividade (impacto) dos trabalhos junto às pessoas com deficiência, familiares, 
profissionais e entidades públicas, e privadas.  
 
Painéis e Relatórios Gerenciais e Operacionais 

Um conjunto de painéis e relatórios gerenciais e operacionais são instrumentos utilizados nas 
reuniões de análise critica do desempenho e de resultados dos programas promovidos pela SEDPcD 
e executados por parceiros.  

O conteúdo desses painéis e relatórios serve ao adequado monitoramento e avaliação da evolução 
dos atendimentos, da execução dos planos de trabalho e de indicadores relevantes à tomada de 
decisão dos gestores contribuindo para análise de gargalos e identificação de oportunidades de 
melhoria contínua dos processos de trabalho e dos projetos em desenvolvimento.  

Apresenta-se a seguir uma síntese dos painéis e relatórios gerenciais e operacionais atualizados 
mensalmente e que servem ao monitoramento e avaliação dos programas promovidos pela SEDPcD:  

Exemplos de Relatórios Gerenciais:  

Visão Geral dos Atendimentos dos Programas Promovidos pela SEDPcD; 
Histórico de Atendimento dos Programas Promovidos pela SEDPcD; 
Mapeamento da Origem dos Usuários Cadastrados nos Programas Promovidos pela SEDPcD. 
Gestão à Vista – Plano de Trabalho. 
Exemplos de Relatórios Operacionais: 
Relatórios de Indicadores de resolutividade; 
Relatórios de Indicadores intermediários (internos e relevantes para a gestão); 
Relatórios de indicadores de efetividade. 
 
Esses relatórios apoiam a adoção de um procedimento padrão para monitoramento e avaliação 
envolvendo todos os programas promovidos pela SEDPcD (CTI-PEFI, CTI-Humaitá, Memorial da 
Inclusão, Centro de Treinamento Paralimpico Brasileiro e Centro de Apoio à 1ª Delegacia de Policia 
da Pessoa com Deficiência). Dessa forma, todos esses programas possuem indicadores de 
resolutividade, indicadores intermediários e indicadores de efetividade e são submetidos ao mesmo 
ritual de análise crítica e resultados, em reuniões mensais promovidas pela SEDPcD - com a 
participação dos gestores das entidades parceiras – executoras dos programas. 
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Considerações Gerais 
As atividades desenvolvidas em 2018 tiveram papel norteador para a Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência. Em meio a fortes transformações no setor público, e 
principalmente no que tange o segmento das Pessoas com Deficiência, constatamos que os Projetos 
supracitados tiveram como principal objetivo garantir a implementação de políticas públicas de apoio 
às pessoas com deficiência, via ações articuladas com outras Pastas do Governo do Estado de São 
Paulo.  
Cabe ressaltar que, é condição “sine qua non” refletir sobre as ideologias e modelos analíticos 
subjacentes a algumas orientações políticas nesse domínio, procurando perspectivar de que modo, 
por via da linguagem e das percepções que as políticas traduzem, como a deficiência se constrói e, 
como tal, também pode se desconstruir social e politicamente. Partindo desses resultados, a SEDPcD 
continuará a criar alicerces no modelo de gestão por resultados, visando o aumento global da 
eficiência, da qualidade, da sustentabilidade e da satisfação das Pessoas com Deficiência referente 
aos serviços prestados, fruto da participação popular e do diálogo democrático estabelecido entre 
sociedade e Governo. 
Nesta ótica, os Programas, Projetos e Ações implementados e gerenciados por esta Secretaria 
mantém em seu escopo alguns desafios fundamentais em consonância com a Convenção da ONU, 
objetivando eficácia de medidas específicas a favor da inclusão, garantindo o exercício de cada um 
dos direitos reconhecidos nesta Convenção. Ressaltando a importância de trazer questões relativas à 
deficiência ao centro das preocupações da sociedade, como parte integrante das estratégias 
relevantes de desenvolvimento sustentável. Tal como contextualizado neste Relatório, a 
acessibilidade deve ser considerada de forma global, integrada e sistêmica em todos os domínios da 
ação política (construção, saúde, segurança no trabalho, tecnologias da informação e da 
comunicação, concursos públicos, para aquisição de equipamentos, estudos ou trabalhos, educação, 
recreação, lazer, etc.) e deve concretizar-se em coordenação com todos os agentes envolvidos (da 
política social, do planejamento urbano, das tecnologias da informação e das comunicações, da 
construção civil, dos transportes e outros).  Participação e inclusão na sociedade, igualdade de 
oportunidades, acessibilidade e não discriminação são temas inerentes aos direitos humanos e 
representam aspectos do respeito e da valorização da diversidade humana. Pessoas com deficiência 
são facetas deste mosaico de diferenças humanas, e apresentam particularidades, incongruências 
fraquezas e fortalezas, como qualquer outra pessoa. A mutação do paradigma de compreensão da 
deficiência de uma perspectiva biológica e individualizada (associada a ideias de incapacidade e de 
anormalidade) para uma perspectiva de construção social e simbólica, decorrente, quer da conexão 
estreita entre deficiência e práticas discriminatórias, quer da perpetuação de uma linguagem 
opressiva e desempoderante, contribuiu para maior politização e conscientização sobre o fenômeno 
nas últimas duas décadas.  Preconiza-se, pois, o desenvolvimento de políticas públicas e de inserção 
verdadeiramente promocionais, não paternalistas, mas humanistas, prospectivas, e não 
setorializadas. A promoção de uma igualdade de oportunidades substancial é, em suma, 
necessariamente multidimensional, envolvendo compromissos entre exigências múltiplas e princípios 
diversos que deveriam ser debatidos e reconstruídos num espaço público deliberativo no qual as 
pessoas com deficiência fossem parte integrante.  
Destarte, as reflexões decorrentes da análise do ano de 2018 apontam para formulação de políticas 
públicas voltadas para a garantia dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência que está, 
por conseguinte, sendo progressivamente incorporada à agenda política e, consequentemente, o 
acesso a bens e serviços para todos, com equiparação de oportunidades, tornou-se uma demanda 
evidente dos agentes políticos.  
Em adição, é preciso integrar perspectivas que ultrapassem, sem esquecer, as necessidades 
particulares das pessoas com deficiência e as suas “incapacidades”, em prol de uma compreensão 
dos fatores sociais de assimetria de poder e das adaptações necessárias, para assegurar uma 
igualdade de oportunidades.  
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Secretaria da Educação 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

08000 - Secretaria da Educação 

 
     

em R$ 

  Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não Processados 
(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

22.635.651.048,00 23.129.294.189,00 22.425.180.505,15 393.899.640,39 22.819.080.145,54 22.469.531.968,74 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

11.681.470.777,00 11.101.739.059,00 11.064.531.086,28 0,00 11.064.531.086,28 10.940.839.871,32 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

10.954.180.271,00 12.027.555.130,00 11.360.649.418,87 393.899.640,39 11.754.549.059,26 11.528.692.097,42 

Despesas de 
Capital 

223.200.050,00 364.688.578,00 157.747.736,28 194.722.871,60 352.470.607,88 178.060.326,25 

Investimentos 223.200.050,00 364.688.578,00 157.747.736,28 194.722.871,60 352.470.607,88 178.060.326,25 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 22.858.851.098,00 23.493.982.767,00 22.582.928.241,43 588.622.511,99 23.171.550.753,42 22.647.592.294,99 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

       

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

08000 - Secretaria da Educação 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos   Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

0000 - Encargos 
Gerais 

6.400.000.000,00 7.070.000.000,00 6.922.476.076,94 0,00 6.922.476.076,94 6.922.476.076,94 

Despesas 
Correntes 

6.400.000.000,00 7.070.000.000,00 6.922.476.076,94 0,00 6.922.476.076,94 6.922.476.076,94 

0800 - Gestão 
Pedagógica da 
Educação Básica 

12.095.257.824,00 11.449.818.295,00 11.313.985.667,83 13.139.475,86 11.327.125.143,69 11.191.129.652,50 

Despesas 
Correntes 

12.095.257.824,00 11.449.818.295,00 11.313.985.667,83 13.139.475,86 11.327.125.143,69 11.191.125.285,50 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.367,00 

0801 - Parceria 
Educacional 
Estado-Município 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.546,22 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.546,22 

0805 - Parceria 
Escola, 
Comunidade e 
Sociedade Civil 

36.000.000,00 60.877.961,00 40.743.268,72 16.759.227,98 57.502.496,70 41.662.667,70 

Despesas 
Correntes 

36.000.000,00 60.877.961,00 40.743.268,72 16.759.227,98 57.502.496,70 41.662.667,70 
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0808 - 
Formação 
Continuada dos 
Profissionais 
da Educação 

269.251.071,00 328.699.299,00 302.381.981,71 3.005.836,92 305.387.818,63 294.491.734,46 

Despesas 
Correntes 

269.251.071,00 328.699.299,00 302.381.981,71 3.005.836,92 305.387.818,63 294.491.734,46 

0814 - 
Expansão, 
Melhoria e 
Reforma da 
Rede Física 
Escolar e 
Administrativa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.928.719,88 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.299,04 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.917.420,84 

0815 - 
Manutenção e 
Suporte da 
Educação 
Básica 

4.040.299.453,00 4.567.446.599,00 3.986.200.633,23 555.717.971,23 4.541.918.604,46 4.168.767.379,12 

Despesas 
Correntes 

3.817.099.403,00 4.202.758.021,00 3.828.452.896,95 360.995.099,63 4.189.447.996,58 4.008.995.652,93 

Despesas de 
Capital 

223.200.050,00 364.688.578,00 157.747.736,28 194.722.871,60 352.470.607,88 159.771.726,19 

0816 - Apoio 
Administrativo 
e Suporte 
Técnico à 
Educação 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.266,00 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.266,00 

2826 - 
Comunicação 
Social 

18.042.750,00 17.140.613,00 17.140.613,00 0,00 17.140.613,00 10.769.252,17 

Despesas 
Correntes 

18.042.750,00 17.140.613,00 17.140.613,00 0,00 17.140.613,00 10.769.252,17 

Despesa Total 22.858.851.098,00 23.493.982.767,00 22.582.928.241,43 588.622.511,99 23.171.550.753,42 22.647.592.294,99 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

 

O relatório a seguir apresenta as informações gerenciais sobre as ações, projetos e programas 
desenvolvidos pela Secretaria da Educação e por suas entidades vinculadas em 2018

1
, executadas 

conforme os instrumentos de planejamento público definidos na Lei n° 16.082/2015, Lei nº 
16.511/2017 e Lei n°16.646/2018.  

A Educação Pública no estado visa a concretizar objetivos estratégicos definidos no Plano Plurianual 
2016-2019 (PPA) pela execução de programas governamentais, quais sejam 0800 - Gestão 
Pedagógica da Educação Básica; 0805 - Parcerias Escola, Comunidade e Sociedade Civil; 0808 - 
Formação e Qualidade de Vida dos Profissionais da Educação; 0815 - Manutenção e Suporte da 
Educação Básica; 0000 – Encargos Gerais e 2826 – Comunicação Social, em atendimento às 
mudanças almejadas pela sociedade. Esses programas se desdobram em produtos (bens ou 
serviços), viabilizados por recursos alocados em ações que integram a programação orçamentária. O 
monitoramento desses produtos é realizado pela apuração periódica de indicadores que aferem a 
execução física, conforme a previsão de metas. Nesse sentido, este documento está estruturado de 
modo a apresentar informações gerenciais sobre essas ações, seus produtos e indicadores.  

No que diz respeito às entidades vinculadas, integra a estrutura da Secretaria da Educação o 
Conselho Estadual de Educação – CEE/SP e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - 
FDE.  

O CEE/SP atua como órgão normativo, deliberativo e consultivo do sistema educacional público e 
privado paulista. É responsável pelo estabelecimento de regras para todas as escolas das redes 

                                                           
1
 Sua elaboração baseou-se nas orientações contidas no Ofício Circular GS nº 01/2019, da Secretaria da 

Fazenda e Planejamento. 
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estadual, municipal e particular, de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Profissional, seja presencial ou à distância. Cabe ao CEE/SP orientar as instituições de ensino 
superior públicas do Estado, bem como credenciar seus cursos; sua natureza e função é orientar a 
comunidade - população, escolas, instituições mantenedoras, profissionais da educação - sugerindo, 
acompanhando e avaliando políticas, descentralizando decisões. As atividades desta entidade 
vinculada são executadas na programação orçamentária por meio da ação de suporte administrativo 
6178 - Gestão e Modernização da Secretaria da Educação/Programa 0815. 

A FDE, criada em 1987, é responsável por executar as políticas educacionais definidas pela 
Secretaria. Importante destacar a publicação recente do Decreto nº 63.615/ 2018 e da Resolução SE 
55/2018, que dispõe sobre a execução dos programas e ações da Secretaria da Educação pela FDE 
por intermédio de dotações orçamentárias próprias da Fundação. Entre suas principais atribuições 
estão construir escolas; reformar, adequar e manter os prédios, salas de aula e outras instalações; 
oferecer materiais e equipamentos necessários à Educação; desenvolver pesquisas voltadas ao 
aprimoramento do sistema pedagógico aplicado ao ensino e ferramentas e equipamentos 
educacionais disponíveis à rede pública, incluindo recursos didáticos e de informática, entre outros, 
visando sempre à melhor qualidade do ensino e à aplicação apropriada das políticas educativas 
definidas pelo Estado.  As atividades executadas pela FDE por integrarem os produtos da Pasta são 
descritas conjuntamente. Na programação orçamentária a atuação da Fundação corresponde às 
ações abaixo listadas:  

 Ação 5146 – Escola da Família; 

 Ação 2494 - Construção e Ampliação da Rede Física Escolar; 

 Ação 2569 – Conservação, Manutenção e Reparos em Prédios Escolares; 

 Ação 5740 -  Transporte de Alunos da Educação Básica;  

 Ação 6172 -  Fornecimento de Alimentação Escolar aos Alunos da Educação Básica; 

 Ação 6173 - Modernização e Manutenção Tecnológica nas Unidades Escolares; 

 Ação 6174 - Operação da Rede de Ensino Básico; 

 Ação 6178 - Gestão e Modernização da Secretaria da Educação.  

 

Programa 0000 – Encargos Gerais 

Ação 5696 – Contribuição do Estado à Educação Básica - FUNDEB 

O FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, é um fundo especial criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e 
regulamentado pela Lei 11.494/2007. Conta com recursos provenientes de impostos e transferências 
dos estados, Distrito Federal e Municípios e com parcela de recursos federais para assegurar que o 
valor de investimento por estudante alcance o mínimo estabelecido para cada unidade da federação. 

Todo o recurso gerado no fundo é redistribuído aos entes federados para aplicação exclusiva na 
educação básica, com base no número de matrículas nas escolas da rede pública, apuradas no 
último censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep/MEC).  

O repasse do recurso é feito por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
atendendo a educação básica nos seguintes seguimentos: creche, pré-escola, ensino fundamental, 
educação de jovens e adultos, educação profissional integrado, ensino médio, educação quilombola e 
atendimento educacional especializado em âmbito estadual, municipal e distrital

2
. 

Na programação orçamentária, a ação 5696 contém o registro da diferença entre o valor das 
contribuições e o das devoluções do FUNDEB ocorridas no âmbito do Estado de São Paulo. Na 
tabela 1, observam-se os valores que o estado de São Paulo depositou no fundo (contribuição) no 
período de 2016 a 2018 e o total que retornou à rede pública estadual, via transferência 
constitucional. 

FUNDEB – ESTADO 2016 2017 Total 2018 

Contribuição 21.121.739.897 22.231.232.460 23.460.071.584 

Retorno 15.593.878.084 16.002.630.806 16.558.668.863 

Resultado  - 5.527.861.813 - 6.228.601.654 -6.901.402.721 

 Valor da Contribuição, Retorno e Resultado do FUNDEB 
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; FNDE/MEC -  Centro de Gestão do FUNDEB. Acesso em 29/01/2019. 

                                                           
2 Fonte pesquisada: http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb. 



 

 

220 

 

Programa 0800 - Gestão Pedagógica da Educação Básica 

O objetivo do Programa 0800 é assegurar o ensino de qualidade a todos os alunos da rede estadual, 
com vistas ao pleno desenvolvimento de suas habilidades e competências, de valores culturais e 
éticos, contribuindo para sua constituição como pessoa e cidadão, qualificado para o mercado de 
trabalho e capaz e gerar valor para a sociedade.  

O Programa congrega as ações pedagógicas que visam assegurar a todos os alunos o acesso à 
escola e a sua permanência. Compreende desde a remuneração dos servidores; os esforços de 
alfabetização do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e a continuidade dos estudos; a provisão de 
material didático pedagógico e atividades complementares alinhados à política pedagógica definida 
no Currículo do estado de São Paulo, até as avaliações de aprendizagem e do sistema, para 
evidenciar as necessidades de ajustes no processo ensino – aprendizagem. Inclui ações 
desenvolvidas no contexto da tecnologia educacional e da política de educação integral. 

Para garantir a equidade a todos, o programa contempla a política de inclusão educacional para 
alunos público alvo da educação especial, a saber: alunos com deficiência, transtornos do espectro 
autista – TEA e com altas habilidades ou superdotação, quanto à garantia do atendimento 
educacional especializado; e públicos específicos da educação de jovens e adultos, da população 
indígena e quilombola, do sistema prisional e daqueles que cumprem medidas socioeducativas.  

Do ponto de vista da qualidade da educação, durante o ano de 2018, é importante destacar a 
implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC no estado de São Paulo. A BNCC 
explicita os direitos de aprendizagem de todos os alunos da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental e serve de referência para a construção dos currículos de todas as redes públicas do 
país. Esse processo foi iniciado no estado a partir da homologação da BNCC pelo Conselho Nacional 
de Educação e da adesão ao Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum 
Curricular do Ministério da Educação. A implementação da BNCC foi concretizada com a construção 
do Currículo Paulista no território, em regime de colaboração entre a Secretaria Estadual de 
Educação - SEE/SP e os municípios, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação – UNDIME/SP.  

A construção do documento curricular à luz da BNCC com a sociedade paulista envolveu as etapas 
de consulta pública online, com 2.557.779 participações e 103.425 sugestões, e de encontros 
regionais com 29.786 participantes representantes da rede estadual e de 582 municípios. O Currículo 
Paulista foi entregue ao Conselho Estadual de Educação em 19/12/2018 e aguarda homologação.  

Para que o Currículo Paulista seja utilizado nas salas de aula serão necessárias  a partir de 2019 
adequações dos materiais de apoio ofertados aos alunos e professores, das avaliações de processo 
e de sistema, e também oferta de formação continuada aos professores, entre outras. 

A seguir estão descritas as principais conquistas e avanços da Secretaria no contexto do Programa 
0800 no ano de 2018. 

 

Ação 5160 - Desenvolvimento e Gestão do Ensino Fundamental – Servidores – FUNDEB 

Ação 5161 – Desenvolvimento e Gestão do Ensino Fundamental – Profissionais do Magistério - 
FUNDEB 

Ação 5757 - Desenvolvimento e Gestão do Ensino Médio – Profissionais do Magistério – 
FUNDEB 

Ação 5759 - Desenvolvimento e Gestão do Ensino Médio – Servidores – FUNDEB 

Esse conjunto de ações registra as despesas com profissionais do quadro do magistério (professores, 
diretores de escola e supervisores de ensino), funcionários e servidores em efetivo exercício na rede 
estadual. Essas ações se relacionam com a política salarial e de carreira e pela adequação do 
quadro de pessoal.  

O módulo de pessoal é estimado em função do atendimento aos alunos e às escolas, assim 
estabeleceu-se como um dos produtos do Programa 0800 o atendimento ofertado aos alunos do 
ensino fundamental e médio. Nesse sentido, o monitoramento se dá pelo número de matrículas da 
rede estadual, sendo as metas para 2018 de 1.752.000 de alunos matriculados no ensino 
fundamental e 1.578.000 de alunos matriculados no ensino médio. Na data base de dezembro/2018, 
2.014.276 de alunos estavam matriculados no ensino fundamental e 1.359.686 de alunos no ensino 
médio. 
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No que diz respeito à política salarial, foi sancionada, no dia 22 de março de 2018, a Lei 
Complementar 1.317/2018, que reajustou os vencimentos do Quadro do Magistério em 7%, e dos 
demais servidores em 3,5%. 

Sobre a carreira, no que se refere ao Quadro do Magistério, é importante destacar que até 
novembro/2018, 1.295 professores de educação básica (PEB I e II), supervisores de ensino e 
diretores de escola foram favorecidos pelo mecanismo de melhoria de remuneração chamado 
evolução funcional pela via acadêmica e 15.655 profissionais pela via não acadêmica. Foi iniciado o 
processo de Promoção

 
referência 2016 e 2017 com realização das provas em dezembro de 2018 e 

fevereiro de 2019, respectivamente; e específico para Supervisor de Ensino em abril de 2019. 

Para os servidores do Quadro de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE) a 
progressão na carreira se dá por meio dos processos de Promoção e Progressão. O processo de 
promoção para o QAE está em andamento, as provas foram realizadas em dezembro de 2018. A 
promoção do QSE, processo unificado 2017, beneficiou 287 servidores. 

Quanto às progressões, para o QAE, houve a regulamentação por meio da publicação do Decreto 
63.471/2018. Para o QSE, está sendo elaborado o Edital para o processo de progressão referente a 
2015. Posto que a primeira progressão ocorre ao término do estágio probatório, 1.236 servidores 
titulares dos cargos de Oficial Administrativo, Executivo Público, Analista Administrativo e Agente de 
Organização Escolar foram beneficiados em 2018. 

No que se refere a política de adequação de quadros, em relação ao Quadro do Magistério, 2.715 
docentes foram nomeados para o cargo de Professor de Educação Básica II (PEB II) em 2018, 
perfazendo o total de 56.466 docentes nomeados entre os anos de 2014 e 2018. Em relação ao 
cargo de Professor de Educação Básica I (PEB I), em 2018 foi realizada a 4ª etapa de escolha de 
vaga, ocasião em que 2.165 docentes foram nomeados, totalizando, portanto, 8.929 nomeados 
durante a vigência do certame.  

Para o cargo de Diretor de Escola, o concurso realizado em 2017 resultou na nomeação de 1.838 
servidores na 1ª etapa, com exercício iniciado a partir de janeiro/2018. Por sua vez a 2ª etapa de 
escolha de vaga deste certame foi realizada em novembro/2018 com ingresso de 397 servidores a 
partir de janeiro/2019. 

Foi autorizada a abertura de concursos públicos para os cargos de Professor Educação Básica II e 
Supervisor de Ensino, visando ao provimento de 15.000 cargos e 372 cargos, respectivamente. Para 
o cargo Supervisor de Ensino, a publicação do edital de abertura de inscrições foi em 23/11/2018, 
com previsão de ingresso dos novos servidores no ano de 2019. 

No que diz respeito ao Quadro da Secretaria da Educação (QSE), foram nomeados 249 candidatos 
para o cargo Analista de Tecnologia, sendo 199 para a área de Informática e 50 para a área de obras. 
Também, foi autorizada a abertura de concurso público para preenchimento de 167 cargos Oficial 
Administrativo com edital publicado em 23/11/2018 prevendo ingresso dos novos servidores no ano 
de 2019. 

Quanto ao Quadro de Apoio Escolar, está em curso a realização do concurso público para provimento 
de 1.495 cargos de Agente de Organização Escolar, cujo ingresso está previsto para o início de 2019. 
Foi publicada em DOE 03/07/2018 a autorização governamental para contratação temporária de 550 
Agentes de Organização Escolar, mediante Processo Seletivo Simplificado, sob responsabilidade das 
Diretorias de Ensino Regionais. 

A Secretaria da Educação tem implantado também um conjunto de ações de otimização do quadro 
docente, entre as quais: (i) Aprovação da Lei Complementar 1.331, de 13 de dezembro de 2018, em 
que fica reduzido para 40 (quarenta) dias o prazo para a contratação por tempo determinado e do 
Decreto nº 63.739/2018 que viabiliza a reposição automática de contratos das classes de docentes; 
(ii) Reformulação da legislação de atribuição de classes e aulas, otimizando o processo com fins de 
reduzir o número de aulas sem atribuição, permitir aos docentes a permanência em uma única sede 
de classificação, e consequente melhoria na qualidade do ensino; (iii) Levantamento Mensal de 
docentes contratados pela LC 1093/2009 (Categoria “O”), que se encontram em Interrupção de 
Exercício, visando a participação nas sessões regulares do processo de atribuição; (iv) Utilização de 
mecanismos que favoreçam a atuação em substituições eventuais; e (v) A distribuição dos contratos 
autorizados de PEB I e PEB II, realizada depois de criterioso estudo e acompanhamento junto às 
Diretorias de Ensino.  

Os profissionais da rede estadual também são beneficiados pelo Programa de Qualidade da 
Escola, por meio da avaliação anual de cada escola estadual. A partir do cumprimento das metas do 
IDESP - Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, as escolas fazem jus ao 
recebimento do bônus por desempenho. Em 2018, o Governo do Estado de São Paulo pagou o 
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bônus por mérito, referente a 2017, a 188,5 mil servidores da Secretaria da Educação do Estado, 
correspondendo a um montante de R$ 315,3 milhões.   

 

Ação 5156 – Atendimento Especializado a Alunos da Educação Básica e Inclusão de 
Públicos Específicos  

O aluno tem direito à educação de qualidade, igualitária, inclusiva e centrada no respeito à 
diversidade humana. A rede estadual de ensino garante o atendimento a alunos da educação 
especial e públicos específicos por meio da oferta de recursos de apoio à permanência, materiais 
didáticos e equipamentos específicos e parcerias firmadas por termos de colaboração com entidades 
de atendimento especializado.  

A meta de atendimento para 2018 foi de 81.000 matrículas de alunos público-alvo da educação 
especial na rede estadual e em escolas parceiras.  Foram efetivamente matriculados na rede 
estadual 80.314 alunos portadores de deficiência. No ensino regular, foram atendidos 
aproximadamente 56.756 alunos de todos os tipos de deficiência, e deste total, 21.826 frequentaram 
as salas de recursos e 114 as classes regidas por professor especializado. Em função de seu 
comprometimento, há alunos cujo atendimento educacional requer condições e recursos 
especializados.  Para esses casos, a atuação especializada acontece por meio de parcerias firmadas 
com instituições e pelo credenciamento de escolas. Em 2018, as escolas contratadas atenderam 
2.382 alunos e 21.062 alunos frequentaram as instituições parceiras. 

As 91 Diretorias de Ensino - pela atuação de suas equipes de Supervisores, Professores 
Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos (PCNPs) e Professores Especializados - e os 15 CAPEs 
regionais garantem as condições para que o atendimento pedagógico especializado se materialize 
para além da sala de aula, nas salas de recursos, nas classes regidas por professores 
especializados, no serviço itinerante e nas 35 classes hospitalares. A secretaria oferta o suporte ao 
processo de inclusão escolar por meio da contratação de cuidadores para pessoas com deficiência 
física e graves deficiências múltiplas, além de professores interlocutores para alunos com surdez. Há 
ainda, um plano de adaptação de prédios escolares, com o objetivo de proporcionar acessibilidade 
que será tratado mais adiante. 

Na modalidade de públicos específicos, a SEE atende em todo o Estado 1.556 alunos de 
comunidades indígenas entre as séries dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e do 
ensino médio. Atualmente, são 40 escolas equipadas com infraestrutura específica voltada aos 
estudantes das etnias Guarani Mbya, Guarani Ñadeva, Terena, Kaingang e Krenak. Com base nas 
orientações do Currículo, nas escolas indígenas, as disciplinas são trabalhadas a partir da cultura de 
cada etnia e os educadores são membros das comunidades nas quais as escolas estão locadas.  

Assim como ocorre na Educação Indígena, o Currículo é referência na modalidade de Educação 
Quilombola. No Estado de São Paulo, existem 26 escolas quilombolas (02 estaduais e 24 
municipais). Além dessas unidades que ficam em território quilombola, há 11 escolas estaduais que 
recebem alunos oriundos das comunidades quilombolas, principalmente no ensino médio. No total, 
atualmente, há cerca 211 alunos quilombolas matriculados no ensino fundamental, ensino médio e 
educação de jovens e adultos. 

A saber, a meta de atendimento para 2018 foi de 1.750 matrículas de alunos de populações indígena 
e quilombola, sendo 1.767 matrículas realizadas. 

Faz parte dos públicos específicos os jovens que estejam cumprindo medidas socioeducativas em 
meio aberto e em privação de liberdade. Para eles, o atendimento educacional é garantido em 
classes vinculadas a uma escola pública estadual e segue a proposta pedagógica do Currículo 
Oficial. Os objetivos desse atendimento incluem proporcionar aos alunos meios para a permanência 
no sistema educacional e o direito de acesso à Educação Básica. Em 2018, foram atendidos cerca de 
7.160 alunos. 

Outra ação a ser destacada quanto à promoção da inclusão é a Educação para a Diversidade Sexual 
e de Gênero. O Currículo Oficial inclui competências e habilidade trabalhadas a partir do estudo sobre 
as relações de gênero, sexualidade e a diversidade sexual. Nas Ciências da Natureza ganha 
relevância um conjunto de habilidades e competências relacionadas à saúde, entre outras temáticas. 
As Ciências Humanas trazem para o cotidiano dos alunos o debate sobre as dimensões éticas, 
culturais, históricas e políticas que envolvem os gêneros e as sexualidades, a exemplo os 
conhecimentos relativos a produção cultural de marcadores sociais da diferença, a desigualdade de 
gênero, a problemática da violência contra a mulher, a construção da cidadania, os movimentos 
feministas e LGBT e o reconhecimento de direitos.  
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Ação 5743 - Ler e Escrever  

A Secretaria implementa iniciativas nos anos iniciais do ensino fundamental para garantir a 
alfabetização dos alunos por meio da formação de docentes, acompanhamento das práticas de 
ensino/aprendizagem, gestão escolar, elaboração/impressão de materiais pedagógicos, avaliação em 
Língua Portuguesa e Matemática e elaboração de orientações curriculares. Neste âmbito se constitui 
o Programa Ler e Escrever.  

A meta do Ler e Escrever é alfabetizar todas as crianças até os sete anos de idade, entendendo que 
o domínio da escrita alfabética é fundamental para o processo de aprendizagem futuro. No entanto, 
suas ações vão além da “Leitura e Escrita”, o programa também contempla a aquisição dos conceitos 
matemáticos (“EMAI – Educação Matemáticas para os Anos Iniciais”) e das demais disciplinas que 
integram o Currículo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Ciências da Natureza e Humanas, 
Educação Física e Arte).  

Entende-se que a intervenção pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental é produto do 
Programa Ler e Escrever, monitorado pelo número de alunos atendidos.  A meta para 2018 foi de 
2.000.000 alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental e o atendimento realizado 
neste período foi de aproximadamente 1.900.600 alunos. Em dezembro/2018, destaca-se que foram 
atendidos 1.271.690 alunos da rede municipal de ensino em 487 municípios conveniados. Ao todo, 
foram entregues 7.212.816 cadernos do professor e do aluno, materiais de apoio às aprendizagens 
do Programa Ler e Escrever/EMAI.  

O estado de São Paulo ao aderir PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
compromisso assumido em regime de colaboração com os entes federados, implementa ações para 
alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. O 
programa é gerido pelo Comitê Gestor Estadual instituído pela Resolução SE nº 69/2017. O objetivo é 
auxiliar o professor a ganhar autonomia ao trabalhar estratégias e recursos didáticos, além de um 
olhar voltado para a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, analisando seus indicadores e 
trabalhando com as maiores defasagens dos alunos. 

 

Ação 5745 – Atendimento a Jovens e Adultos na Educação Básica – EJA 

Ofertada pela Secretaria da Educação, a todos aqueles que não concluíram seus estudos na idade 
própria, a Educação de Jovens e Adultos-EJA é uma modalidade de ensino que integra a educação 
básica. O produto dessa ação é a oferta de atendimento educacional a esse público nas escolas da 
rede estadual e em classes que funcionam nos prédios das unidades do sistema prisional, prevendo 
realização de exames para certificação, parcerias com demais esferas de governo, órgãos e 
instituições públicas e privadas.  

É importante destacar as especificidades do trabalho pedagógico com jovens e adultos ao atender 
alunos trabalhadores com diferentes perfis, faixas etárias e ritmos de aprendizagem. Sendo assim, o 
atendimento é organizado nas três formas descritas a seguir. Na EJA Presencial (presença 
obrigatória), o aluno participa diariamente das aulas específicas oferecidas nas escolas regulares da 
rede estadual. A EJA de Presença Flexível é ofertada nos Centros Estaduais de Educação de 
Jovens de adultos CEEJA; nesse formato, a matrícula é por disciplina e a duração depende da 
disponibilidade de tempo e ritmo de aprendizagem do aluno. Há também o EJA no Sistema 
Penitenciário, cujas salas de aula estão em unidades prisionais, mas são vinculadas a uma escola 
regular da rede estadual.   

Considerando o atendimento a jovens e adultos, incluindo população do sistema penitenciário, a meta 
para 2018 foi de cerca de 203.000 matrículas na EJA nas escolas regulares da rede estadual, nos 
CEEJAS (centros de educação de jovens e adultos) e nas classes do sistema penitenciário. 
Especificamente para esta última forma de oferta, a meta foi de 1.261 classes de EJA no sistema 
prisional. Os atendimentos realizados em 2018 foram aproximadamente 249.000 alunos matriculados 
no EJA distribuídos em: (i) classes mantidas nas 1.147 escolas estaduais, de presença obrigatória e 
diária para os alunos; (ii) 36 CEEJA, com atendimento individualizado e presença flexível e (iii) 139 
unidades prisionais com 953 classes multisseriadas e frequência semipresencial.  

 

Ação 5998 – Centro de Estudos de Línguas – CELs. 

Os Centros de Estudos de Línguas - CELs possibilitam aos alunos da rede estadual de ensino o 
aprendizado de uma língua estrangeira como forma de expressão linguística, enriquecimento 
curricular e conhecimento de outras culturas. Os estudantes ampliam sua formação cultural, 
explorando nas aulas os costumes de outros países. Assim, aumenta as chances de inserção 



 

 

224 

 

profissional do aluno no mercado de trabalho. O público alvo dos CELs são os alunos a partir do 7º 
ano do Ensino Fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA), além daqueles 
matriculados no ensino médio das escolas vinculadas ao Centro Paula Souza.  

Atualmente são ofertados cursos nos seguintes idiomas: alemão, espanhol, francês, inglês, japonês e 
italiano disponibilizados em função da demanda da região. A execução é descentralizada, conta com 
estabelecimento de parcerias com demais esferas de governo, órgãos e instituições públicas e 
privadas e as Diretorias de Ensino são responsáveis pela gestão dos 205 CELs.  

O produto desta iniciativa é o ensino de idiomas oferecido aos alunos do ensino fundamental e médio 
da rede estadual da Secretaria da Educação, monitorado pelo número de matrículas nos CELs. A 
meta para 2018 foi de 56.000 matrículas, sendo de fato realizadas aproximadamente 54.100 
matrículas.  

 

Ação 6136 – Educação em Tempo Integral 

Garantir educação integral aos alunos significa, segundo o Currículo Paulista, investir no 
desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e socioemocionais, como as capacidades de resolver 
problemas, de trabalhar em grupo, de continuar aprendendo e de agir de modo cooperativo em 
situações complexas. Nessa perspectiva, a SEE tem investido na ampliação de jornada de modo a 
contribuir para a garantia de educação integral do aluno. 

A educação pública estadual paulista, atualmente conta com dois modelos de escolas com ampliação 
de jornada diária de escolarização dos estudantes, a saber: Escola de Tempo Integral (ETI), criado 
em 2005, e abrange escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, o Programa de 
Ensino Integral (PEI), criado em 2012, primeiramente para escolas do Ensino Médio, a partir do ano 
de 2013 ampliou-se para escolas do Ensino Fundamental – Anos Finais e em 2015 também para as 
escolas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais.  

Atualmente são 223 Escolas de Tempo Integral, que atendem a um universo de aproximadamente 
47.600 alunos.  A escola tem autonomia para a definição da matriz curricular, que deve estar em 
sintonia com sua proposta pedagógica e atender às expectativas e aos interesses educacionais 
locais. As aulas da Parte Diversificada têm como temática para os anos iniciais e anos finais a Leitura 
e Produção de Texto e Experiências Matemáticas; Língua Estrangeira Moderna. Nos anos iniciais 
Educação Socioemocional, Linguagens Artísticas, Cultura do Movimento, Orientação de Estudos e 
nos anos finais Projeto de Vida e Disciplinas Eletivas. 

Já o Programa Ensino Integral (PEI) foi criado com o objetivo de assegurar a formação de jovens 
autônomos, solidários e competentes por meio de um novo modelo de escola. Entre outras 
características, prevê jornada integral de alunos e professores, currículo integrado, matriz curricular 
diversificada, Regime de Dedicação Plena e Integral dos educadores e infraestrutura que atenda às 
necessidades pedagógicas do Programa. Essa estrutura visa proporcionar aos estudantes as 
condições necessárias para planejarem e desenvolverem seu Projeto de Vida e tornarem-se 
protagonistas de sua formação. No que diz respeito aos Anos Iniciais do ensino fundamental, o 
Programa se baseia em princípios educativos e premissas que orientam as ações da escola com 
vistas ao desenvolvimento integral do educando, por meio de uma formação humanística e cultural 
que propicie aprendizagens para que estes possam atuar autonomamente na escola e na sociedade, 
orientados por valores como respeito, solidariedade, tolerância e perseverança.  

Em 2018, o Programa Ensino Integral foi expandido para mais 56 escolas de ensino médio, na 
parceria com o governo federal pelo Programa de Fomento às Escolas em Tempo Integral, 
totalizando 364 escolas no estado com cerca de 158.000 alunos matriculados. A previsão é que em 
2019 ingressem no Programa 53 novas escolas. Importante considerar que do ponto de vista 
pedagógico houve a consolidação da replicabilidade de metodologias do PEI para as Escolas de 
Tempo Integral (ETI) e para escolas regulares da rede estadual, são elas: semana de apoio às 
aprendizagens, acolhimento, tutoria e mentoria (anos finais do ensino fundamental), disciplinas 
eletivas e projeto de vida. 

A fim de ampliar a oferta de educação com jornada ampliada a SEE firma parcerias para implementar 
iniciativas que agregam o ensino profissionalizante. Uma delas se refere ao programa VENCE 
integrado que busca articular o Ensino Médio à educação profissional. É voltado aos concluintes do 
Ensino Fundamental que cursam a 1ª série do Ensino Médio na Rede estadual; nas duas séries 
seguintes, o aluno tem sua formação básica e sua formação técnica sob uma única matriz curricular. 
Essa modalidade é oferecida em parceria com o Centro Paula Souza e o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em 2018, 2.386 alunos estavam matriculados no 
programa VENCE integrado. 
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Outra iniciativa foi a parceria com o governo federal para desenvolver o Programa Novo Mais 
Educação em 2.285 escolas de ensino fundamental, atendendo 12.855 alunos matriculados na data 
base de dezembro/2018 (Fonte Plataforma PDDE Interativo), colaborando com as condições 
definidas em legislação específica para que se desenvolvam atividades complementares no 
contraturno das aulas regulares. Ressalta-se que nas escolas que executam o Novo Mais Educação, 
apenas parte dos alunos participam das atividades em jornada estendida e não a totalidade dos 
alunos matriculados. 

Em suma, esse conjunto de iniciativas tem como produto a educação em tempo integral oferecida aos 
alunos, mensurado pelo número de escolas que possuem jornada de 07 horas ou mais e pelo número 
de matrículas nos programas ETI, PEI e Mais Educação. A meta definida para 2018 foi de oferta dos 
programas de jornada ampliada em 2.403 escolas, atendendo cerca de 1.600.000 alunos. O realizado 
foi de 2.872 escolas atendendo cerca de 1.910.000 alunos. Esse total inclui os alunos matriculados 
nas escolas que aderiram ao Programa Ensino Médio Inovador –ProEMI do Governo Federal que 
permite ampliar a jornada ofertando atividades que promovam a educação científica e humanística, a 
valorização da leitura, da cultura, o aprimoramento da relação teoria e prática, da utilização de novas 
tecnologias e o desenvolvimento de metodologias criativas e emancipadoras.  

 

Ação 6168 – Provisão de Materiais Didáticos e de Apoio Pedagógico para a Educação 
Básica 

Para a implementação do Currículo Oficial, a Secretaria de Educação desenvolve iniciativas no 
contexto do Programa São Paulo faz Escola, para a elaboração, impressão e distribuição de materiais 
didáticos, textos legais e guias de apoio ao planejamento a fim de subsidiar a ação dos professores e 
disponibilizar aos alunos o apoio pedagógico para o acompanhamento das aulas.  

Como produto dessas iniciativas tem-se os Cadernos do Professor e do Aluno em que são 
apresentadas “situações de aprendizagem” ou “sequências didáticas”, organizadas por componente 
curricular, bimestre, ano e série. Há Cadernos para o Gestor que orientam o professor coordenador e 
o supervisor de ensino para a gestão da aprendizagem em sala de aula, oferecendo sugestões de 
metodologias e estratégias de trabalho para as aulas, experimentações, projetos coletivos, atividades 
extraclasse e estudos interdisciplinares e, ainda, sugestões para a avaliação e a recuperação.  

Em 2018 foram distribuídos 55.321.305 cadernos do aluno para a rede estadual e municípios 
conveniados. Para os professores, foram entregues, 1.057.408 cadernos do professor. O Programa 
de Integração Estado/Município SPFE atendeu a rede municipal em 64 prefeituras, com a 
disponibilização de 1.042.250 cadernos do aluno. A meta para 2018 foi para que 100% das escolas 
recebessem o caderno do aluno no 1º mês de aula do semestre, que vem sendo cumprida desde o 
início do Plano Plurianual 2016-2019. 

Ressalta-se em termos de materiais uma ação de suporte administrativo que tem impacto na política 
pedagógica. Trata-se do Programa Sala de Leitura, instituído em 2009, que tem como objetivo 
principal oferecer aos alunos de todos os cursos e modalidades de ensino da rede um espaço 
privilegiado de incentivo à leitura como fonte de informação, prazer, entretenimento e formação de 
leitor crítico, criativo e autônomo. As Salas de Leitura são espaços equipados com mobiliário, 
computadores e acervo de obras nacionais e estrangeiras - como livros, revistas, jornais, folhetos, 
catálogos, vídeos, DVDs e CDs - que dialogam com todas as áreas do Currículo. Atualmente, contam 
com 1.672 professores que prestam o apoio necessário aos alunos que as frequentam. Em 2018, 474 
escolas foram contempladas com o programa (Comunicado publicado no D.O. em 05/06/2018), 
totalizando 3.609 escolas que contam com Salas de Leitura instaladas e atendem o ensino 
fundamental dos anos finais, o ensino médio e EJA - educação de jovens e adultos, abrangendo 
cerca de 2.600 mil de alunos. 

 

Ação 6169 – Provisão de Recursos para Realização de Atividades Pedagógicas 
Complementares 

São ofertadas aos alunos da rede estadual atividades complementares de enriquecimento curricular. 
São iniciativas que promovem a participação dos alunos em atividades como visitas a museus, ida ao 
teatro e atuação em olimpíadas, visando o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem; 
viabilizadas com a disponibilização de transporte, alimentação e aquisição de materiais de apoio. O 
produto desta provisão de recursos é a participação dos alunos nas atividades complementares de 
enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem, monitorado número de alunos participantes. A 
meta definida para o ano de 2018 foi de 920.000 alunos participantes em projetos de enriquecimento 
curricular. A participação realizada foi de 1.922.261 alunos, especialmente em jogos escolares do 
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estado de São Paulo, nas Feiras de Ciências e nas ações do Programa Cultura Ensina, instituído por 
meio da Resolução SE 47, de 25 de julho de 2018, e Portaria Conjunta SEE/SEC/FDE, de 16 de julho 
de 2018. 

Especificamente o Programa Cultura Ensina visa desenvolver ações voltadas à inserção social, ao 
respeito às diversidades individuais e ao protagonismo juvenil. Integra o conjunto de ações definidas 
pela SEE e pela FDE, para concretização de sua política educacional, a fim de propiciar melhor 
qualidade de ensino à escola pública estadual, seja no sentido de atender aos desafios do mundo 
moderno, seja em relação à função de transmissão do saber para inserção social de seus alunos e 
comunidade. O Programa é composto por três ações: visitas a espaços expositivos e a instituições 
culturais, museus, salas de cinema e locais de apresentações de artes cênicas (dança, circo e teatro), 
de espetáculos musicais e de eventos literários; instalação de salas de cinema nas unidades 
escolares, com conteúdo (acervo de filmes) disponibilizado por parceiros e entidades do audiovisual; 
e promoção da arte e cultura das diversas expressões artísticas e da produção cultural, no âmbito 
escolar. Na primeira etapa, estavam previstas 300 mil visitas para o segundo semestre, sendo 100 mil 
visitas a salas de cinema, 150 mil visitas a exposições culturais e museus e 50 mil visitas a 
espetáculos. Também estão previstas 800 atrações em até 250 escolas no Estado de São Paulo. 

  

Ação 6177 – Avaliação e Monitoramento do Sistema Educacional Paulista 

A iniciativa destina-se a instituição de mecanismos integrados de monitoramento e avaliação de 
projetos e programas de suporte ao ensino oferecidos pelo sistema educacional público, Censo 
Escolar e avaliação do rendimento escolar de alunos da rede estadual e municipal, por intermédio de 
diferentes instrumentos e metodologias, que permitam aferir os resultados da ação educativa, os 
benefícios promovidos e as oportunidades de melhorias. O produto desta ação é a avaliação e 
monitoramento regular da rede estadual, monitorado pelo percentual de alunos que realizam a prova 
do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP.  

No SARESP, é avaliado o domínio das competências e habilidades básicas em Língua Portuguesa e 
Matemática. Participam alunos do 3º, 5º, 7º  e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino 
médio.  Na edição de 2018 do SARESP, participaram efetivamente 894.242 alunos da rede estadual 
de ensino; 21.926 alunos do Centro Paula Souza; 160.144 alunos das 204 redes municipais, 35.816 
alunos das Escolas SESI e 3.051 alunos das 178 escolas particulares, totalizando 1.115.179 alunos. 
O indicador deste produto contabiliza alunos apenas dos 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª 
série do ensino médio. De um total de 861.255 alunos da rede estadual nestas séries, 735.364 
(85,4%) realizaram a prova em 2018. 

O desempenho dos alunos no SARESP e o fluxo escolar (aprovação, reprovação e abandono) 
compõem o IDESP que é um indicador de qualidade dos anos iniciais e finais do ensino fundamental 
e do ensino médio. Os resultados do IDESP de 2018 publicados em 2019 foram superiores aos de 
2017 sendo 5,55 para os anos iniciais do ensino fundamental; 3,35 para os anos finais do ensino 
fundamental e 2,46 para o ensino médio. Importante considerar que o IDESP é o indicador do 
Programa 0800. 

Ao longo do ano letivo, para permitir o acompanhamento do desenvolvimento do currículo e da 
aprendizagem, subsidiando as escolas e os docentes nos processos de planejamento e ações de 
intervenção pedagógica, foram também aplicadas as Avaliações da Aprendizagem em Processo 
(AAP). Trata-se de instrumentos investigativos da aprendizagem dos alunos, em termos das 
competências e habilidades desenvolvidas em Língua Portuguesa e Matemática. A AAP é elaborada 
com base nas Matrizes de Avaliação Processual e seus resultados consolidados são divulgados pela 
Plataforma Foco Aprendizagem.  São avaliados os alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e 
da 1ª à 3ª série do ensino médio de toda a rede estadual de ensino ao final dos 1º, 2º e 3º bimestres. 
Em 2018, foram envolvidos 3.665.000 alunos, por aplicação.  

Os processos avaliativos e seus resultados são de fundamental importância, permitindo, por um lado, 
que os alunos e seus responsáveis conheçam e acompanhem o desenvolvimento da aprendizagem; 
e, por outro, que os professores revejam e aperfeiçoem sua prática docente.   

Uma iniciativa importante da Secretaria para fortalecer a cultura de gestão por resultados na rede 
estadual, prevista no Decreto nº.57.141/2011, é o Método de Melhoria de Resultados (MMR), que 
tem como foco a melhoria contínua da aprendizagem dos alunos, e foi concebido como uma 
ferramenta tecnológica educacional que tem como essência a construção participativa de soluções 
dos problemas. O método propõe a identificação do problema, definição de causa raiz e a elaboração 
um Plano de Melhoria nas Diretorias de Ensino e escolas a partir dos resultados do SARESP/IDESP 
e das metas previstas para o ano seguinte. Há sistemática de acompanhamento nos três níveis de 
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gestão da Pasta que possibilita correções de rumo no processo a partir dos resultados das AAPs. O 
projeto piloto foi iniciado em 2016 na Diretoria de Ensino-Leste 4, envolvendo o Dirigente Regional, 
supervisores de ensino e 77 Diretores de Escola.  Em 2017 o MMR foi implantado nas 13 Diretorias 
da Capital – beneficiando 1081 escolas e 997.930 alunos. Em 2018, 39 Diretorias da Grande São 
Paulo e Interior foram contempladas – beneficiando 2.299 escolas e 1.577.910 alunos. Para 2019 
está prevista a expansão para 39 Diretorias de Ensino restantes, totalizando mais 1.715 escolas. A 
apropriação do MMR pela rede se dá por meio de formações e reuniões de trabalho desenvolvidas 
pelo órgão central, não havendo uma ação orçamentária específica para esta execução.  

Ter acesso sistemático aos resultados das aprendizagens dos alunos é condição essencial para que 
se possa colocar em prática um dos eixos das diretrizes da política educacional da SEE, segundo o 
qual se reafirma a importância da progressão continuada para garantir que todos os alunos aprendam 
ao longo do percurso escolar. Na implementação das iniciativas de reforço e recuperação a SEE 
considerou que quanto maior o tempo e a diversidade das estratégias e recursos utilizados pelo 
professor em sua prática docente, maior serão as possibilidades de aprendizagens dos alunos serem 
bem sucedidas; e quanto maior a flexibilidade assegurada na organização desses tempos, maior será 
o tempo disponível para a adequação e diversidade das estratégias e recursos a serem selecionados 
e o atendimento às necessidades, ritmos e estilo de aprendizagem dos alunos.  Em 2018, destacam-
se as atividades intensivas de recuperação de aprendizagem que ocorreram nos meses de fevereiro 
para todas as escolas da rede estadual para a retomada de habilidades e competências dos 
semestres que as antecederam. 

 

Ação 6208 - Currículo+ e Acessa Escola 

Ao utilizar a tecnologia a favor da aprendizagem, são disponibilizadas plataformas, materiais, 
conteúdos e recursos pedagógicos digitais articulados ao Currículo Oficial; e a elaboração de 
materiais de apoio ao professor e modelos de infraestrutura de TI (Acessa Escola e novos modelos 
de acesso móvel em sala de aula) à rede estadual.  

Destaca-se a iniciativa Currículo+, como recurso pedagógico e uso de tecnologia para inspirar 
práticas inovadoras em sala de aula a fim de promover maior motivação, engajamento e participação 
dos alunos com o processo educativo. Trata-se de uma plataforma com conteúdos digitais (vídeos, 
videoaulas, jogos, animações, simuladores e infográficos), articulados com o Currículo do Estado de 
São Paulo e disponibilizados por meio de um processo de curadoria realizado por uma equipe 
composta por Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico (PCNPs) de diversas Diretorias de 
Ensino e representantes de todos os níveis de ensino. A plataforma pode ser acessada por qualquer 
dispositivo conectado à internet, principalmente nas 4.234 escolas da rede estadual que têm os 
espaços das salas ambiente. Desde o seu lançamento em 2014 até dezembro de 2018, foram 
registradas 4.691.088 sessões no Currículo + e 16.602.103 páginas visualizadas, somando 1.991 
objetos digitais de aprendizagem e 40 atividades. Os recursos tecnológicos são tidos como produto 
desta ação e o monitoramento é dado pelo número de Acessos à Plataforma Currículo+, cuja meta 
para 2018 foi de 1.000.000 de acessos, sendo realizados 1.530.826 acessos. 

Outra iniciativa para estimular a educação à distância dos alunos, mesmo que já tenham concluído os 
estudos na rede estadual é a EVESP - Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São 
Paulo, destinada a oferecer programas educacionais regulares, especiais e de capacitação em 
situações que requeiram atendimento a necessidades de grupos específicos da população. São 
quatro os cursos existentes: Curso de Inglês Online, Curso de Libras Online, Cursinho Pré-
Universitário Online e Curso de Defesa Civil: A Aventura. Atualmente, está sendo realizada a 
migração da plataforma de hospedagem, incluindo adequações no módulo do sistema de gestão de 
aprendizagem. 

 

Programa 0805 - Parcerias Escola, Comunidade e Sociedade Civil 

O Programa 805 tem por objetivo promover parcerias e ações de cooperação, tendo como base o 
Currículo Oficial, integrando escolas, comunidades e diversos segmentos da sociedade civil, 
especialmente instituições de ensino superior, para a execução de projetos que concorram para a 
redução das vulnerabilidades das comunidades intra e extraescolares, visando a autonomia das 
escolas e a melhoria da qualidade da educação básica.  
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Ação 5146 – Escola da Família 

A iniciativa a que se refere esta ação é o Programa Escola da Família que promove a abertura das 
escolas públicas estaduais aos finais de semana para que jovens, adultos e crianças envolvam-se em 
atividades como oficinas de jogos, dança, artesanato, sessões de cinema, teatro, rodas de leitura, 
que contemplam quatro eixos de interesse: Cultura, Esporte, Saúde e Trabalho. O produto deste 
programa é monitorado pelo número de escolas abertas à comunidade com meta, para o ano de 
2018, de 1800 escolas participantes. Nesse período, o realizado foi de 2.299 escolas estaduais que 
desenvolveram o programa (44.6% das escolas da rede estadual). 

 Na realização das atividades estão envolvidos cerca de 9.140 voluntários e 10.500 universitários de 
153 instituições de ensino superior conveniadas que, como bolsistas, envolvem-se no esforço de 
tornar as escolas que hoje participam do Programa em local privilegiado para construção de uma 
cultura de paz e de inclusão social. Em diversas regiões do Estado, as escolas públicas constituem o 
principal, ou, muitas vezes, o único equipamento público comunitário, especialmente nas localidades 
em que há pouca ou nenhuma opção de lazer e cultura. Os espaços escolares, normalmente ociosos 
aos finais de semana, passam a ser ocupados com atividades endereçadas à comunidade, 
possibilitando-lhe o direito de conquistar e fortalecer sua identidade. Assim, responsavelmente, essa 
comunidade, apropriando-se desses espaços, agrega ao seu cotidiano valores essenciais para a 
edificação de uma cultura participativa.  

Para consolidar o Programa 0805 a Secretaria conta com iniciativas como o projeto Gestão 
Democrática, a atuação do professor mediador e o fortalecimento dos Grêmios Estudantis, Conselho 
de Escola e Associação de Pais e Alunos.  

O Projeto Gestão Democrática, iniciado em 2016, após mobilização da sociedade resultou em um 
Projeto de Lei que dispõe sobre a implementação da Gestão Democrática. Está prevista para 2019 
uma última etapa de consulta pública. 

Quanto aos colegiados, os Grêmios Estudantis são agremiações que representam os interesses dos 
estudantes e criam oportunidade para que os alunos discutam, desenvolvam e fortaleçam ações tanto 
no próprio ambiente escolar como na comunidade. O Grêmio é também importante espaço de 
aprendizagem, cidadania, convivência, responsabilidade e de luta por direitos. Atualmente há, na 
Rede 4.826 escolas com Grêmios atuantes. Em setembro/2018, foi realizado no Memorial da América 
Latina o 2ᴼ Encontro Paulista de Grêmios, com a participação de aproximadamente 1,8 mil 
estudantes de diversas regiões do Estado e teve como objetivo promover o intercâmbio entre líderes 
estudantis, de forma a compartilharem as suas experiências e criarem novas iniciativas. O encontro 
ocorreu em dois formatos: presencial e online, via streaming. 

Instituído em todas as escolas, o Conselho de Escola é um colegiado de caráter decisório em relação 
às ações a serem executadas na unidade escolar, nos aspectos pedagógicos, administrativos e 
técnicos. Exige a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, para efetivar seu poder 
de decisão e a corresponsabilidade na gestão escolar, com papel determinante na análise e 
aprovação da Proposta Pedagógica da unidade escolar. A SEE vem desenvolvendo ações de 
fortalecimento desses Conselhos de Escola, enquanto ferramenta de gestão democrática, para uma 
atuação integrada com as ações dos Grêmios Estudantis e das Associações de Pais e Mestres. 

A Associação de Pais e Mestres - APM - é uma instituição auxiliar da escola que tem a finalidade de 
colaborar no aprimoramento do processo educacional e na integração família-escola-comunidade. 
Recebe verbas públicas estaduais e federais e doações que podem contribuir para a conservação do 
prédio e de suas instalações. As atividades da APM estão previstas no Plano Anual de Trabalho, 
aprovado pelo Conselho de Escola. 

As escolas têm recebido também um grande apoio de docentes que atuam como Professores 
Mediadores nas relações interpessoais internas e com a comunidade externa. Trata-se de função 
criada em 2011 e que privilegia práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar, a partir da 
análise e do entendimento dos fatores de vulnerabilidade e de risco a que possam estar expostos os 
alunos. Atualmente são cerca de 1.850 profissionais exercendo esta atividade na rede estadual que 
recebem formação continuada para tal. Em 2018, o novo projeto de mediação foi implantado em 
todas as escolas da rede, tendo o vice-diretor como articulador das ações de mediação e envolvendo 
todos os servidores nas ações de resolução dos conflitos escolares. 

No âmbito dessas iniciativas há outros dois produtos: (i) orientação e suporte ao funcionamento de 
colegiados escolares, monitorado pelo percentual de escolas com grêmios, conselhos de escola e 
associação de pais e mestres em funcionamento - atualmente  são 95,2% os colegiados em 
funcionamento, considerando a meta para 2018 de 80%; e (ii) prevenção e proteção da comunidade 
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escolar, monitorado pelo percentual de escolas de ensino fundamental – anos finais e ensino médio 
com professor mediador e meta definida para 2018 de 40%, sendo 44,2% o realizado. 

 

Programa 0808 – Formação e Qualidade de Vida dos Profissionais da 
Educação 

O programa busca realizar a expansão de competências e habilidades dos profissionais, incentivando 
o aprendizado e a implementação de metodologias pedagógicas e práticas de gestão inovadoras e 
adequadas ao contexto dos alunos, para a evolução da qualidade da educação. Nesse sentido, o 
Programa é monitorado ao número de profissionais da educação capacitados por iniciativa da SEE. 
Em 2018, a rede estadual capacitou aproximadamente 87.300 profissionais da educação 
pertencentes aos quadros QM, QAE e QSE da SEE por meio das ações de formação continuada, 
sendo: presenciais, semipresenciais e EAD, ofertadas via EFAP, sendo a meta para o ano próxima a 
78.000 capacitações. 

Esse Programa contempla o benefício – Educação e o desenvolvimento de projetos e ações para 
saúde e qualidade de vida dos profissionais, através de parcerias com secretarias de estado e 
instituições afins. A SEE implementa Iniciativas de Promoção à Qualidade de Vida dos Educadores 
por meio de ações para promoção de saúde e prevenção de agravos dos profissionais da educação 
como: Minuto Saúde, Minuto CGRH, Momento Qualidade de Vida (suspenso temporariamente), 
Projeto Interação, Aferição de Pressão, Dia Zen, Ações de Qualidade de Vida nas Diretorias de 
Ensino (suspenso temporariamente), Radio Taissô, Lian Gong, Ginástica Laboral, Perfil 
Profissiográfico Previdenciário. 

 

Ação 5426 – Gerenciamento do Benefício - Educação 

Trata-se do número de servidores beneficiários para disponibilização de auxílio alimentação.  
Segundo o indicador do produto, em 2018 foram beneficiados 148.885 servidores e a meta prevista 
para o período foi de 150.000 servidores que fariam jus, ou seja, que recebem até 147 UFESPS 

(Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – R$ 25,70).  

 

Ação 6175 – Formação dos Profissionais da Educação 

A formação dos profissionais da educação é realizada pela EFAP - Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, caracterizada por uma base articulada de 
tecnologias, dispositivos técnicos, processos, práticas e metodologias de formação, informação e 
capacitação, capazes de criar um sistema de trabalho interativo de largo alcance. Conta com a Rede 
do Saber, composta por ambientes físicos e virtuais, soluções tecnológicas e processos que 
suportam à operacionalização das ações de formação de professores e demais iniciativas da Pasta. 
Dentre os ambientes físicos incluem-se auditórios e salas para atividades presenciais, estúdios de 
geração para a transmissão de videoconferências e streaming, ambientes descentralizados para a 
recepção de conteúdos e atividades locais, central de operações para o gerenciamento centralizado 
de todas as atividades. A estrutura considera, ainda, solução de web conferência e ambiente virtual 
de aprendizagem. 

Faz parte desta ação: 1) a formação adequada de profissionais da Secretaria da Educação (QM-
Quadro do Magistério; QAE-Quadro de Apoio Escolar e QSE-Quadro Secretaria da Educação), com o 
objetivo de desenvolver e aperfeiçoar as competências, inclusive em relação ao perfil de liderança; 2) 
a concessão de bolsas de estudos aos ocupantes de cargo efetivo; 3) o desenvolvimento de estudos 
avançados em formação continuada lato e stricto sensu e demais ações de apoio aos programas que 
garantam a formação adequada; e 4) a implementação de programas de acompanhamento e 
avaliação da gestão administrativa e pedagógica para fins de promoção. No PPA, o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento profissional de educadores é monitorado pelo número de participações nas 
capacitações ofertadas por Iniciativa da SEE com meta para 2018 estimada em 64.560 participações. 
Foram registradas nos meses de novembro e dezembro de 2018, respectivamente, cerca de 51.616 e 
36.086 participações dos servidores nas ações formativas realizadas via EFAP, em cursos auto 
instrucionais, presenciais, em parcerias com outras instituições de ensino. Ressalta-se que nesse 
quantitativo um mesmo profissional poderia ter mais de uma participação. 

Das inciativas formativas, é válido destacar aquelas que foram desenvolvidas no sentido de fortalecer 
as políticas pedagógicas da SEE:  
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Curso Específico de Formação aos Ingressantes nas Classes Docentes do Quadro do 
Magistério – PEB I e PEB II: É parte integrante do estágio probatório com o objetivo de potencializar 
a ação educadora dos professores da Rede Pública Estadual de Ensino Básico com estudos 
referentes ao seu campo de atuação conforme a Resolução SE 52, de 15/08/2013.  

 Introdução aos Direitos Humanos e ECA para Educadores 1ª Edição 2018: Tem o objetivo de 
disseminar e formar os educadores da rede estadual de educação, nos temas essenciais de Direitos 
Humanos com referência ética, jurídica e política para a construção de uma sociedade justa, fraterna, 
democrática e solidária. Destina-se a: todos os servidores da SEE-SP em exercício em quaisquer 
categorias, cargos ou funções dos três quadros da SEE-SP: Quadro do Magistério (QM), Quadro de 
Apoio Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE). 

 Introdução à gestão democrática e participativa: diálogos e inclusão educacional: É uma 
iniciativa fruto da cooperação entre a SEE-SP e o Ministério Público do Estado de São Paulo que 
pretende contribuir no desenvolvimento competências e habilidades, de modo que o cursista seja 
capaz de introduzir e disseminar as bases, os princípios norteadores e as garantias legais a respeito 
da gestão democrática e participativa, promovendo reflexões sobre os principais dilemas e desafios 
para sua efetiva construção. Aborda conteúdos e questões práticas que tratam dos temas relativos à 
gestão democrática e participativa, promovendo reflexões sobre os principais dilemas e os desafios 
da área. Destina-se a: todos os servidores da SEE-SP em exercício em quaisquer categorias, cargos 
ou funções dos três quadros da SEE-SP: Quadro do Magistério (QM), Quadro de Apoio Escolar 
(QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE).   

 Curso Específico de Formação aos Ingressantes Diretores de Escola: É parte integrante do 
estágio probatório e tem como objetivo potencializar a ação dos diretores de escola da Rede Pública 
Estadual Paulista. O curso é oferecido pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 
do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP) em parceria com a Coordenadoria de 
Gestão da Educação Básica (CGEB).  

 Avaliação Educacional: Tem como objetivo proporcionar aos educadores a formação continuada 
referente ao estudo, à reflexão, à análise e à compreensão a respeito da Avaliação Educacional por 
meio dos indicadores das avaliações externas e internas, para as Diretorias de Ensino (DE) e as 
Escolas promoverem reais intervenções e acompanhamento do processo de aprendizagem. Destina-
se a: aos servidores dos seguintes quadros: Quadro do Magistério (QM) e Quadro da Secretaria da 
Educação (QSE). 

 Introdução à Mediação Escolar e Comunitária: Tem como objetivo, promover, com propósito de 
formação continuada, a sensibilização acerca da necessidade de incorporar-se valores da cultura 
democrática no contexto da gestão do ensino público. Destina-se a: aos servidores dos três quadros 
da SEE-SP (Quadro do Magistério – QM, Quadro de Apoio Escolar – QAE e Quadro da Secretaria da 
Educação – QSE). 

 Curso de Formação em Gestão Democrática: Conselheiros de Escola: Tem por objetivos 
promover a reflexão e o diálogo sobre Gestão Participativa e Democrática com os segmentos que 
compõem o Conselho de Escola; sensibilizar os conselheiros e dar oportunidades a eles com a 
formação específica quanto à importância do seu papel; e fortalecer as estratégias de gestão escolar 
e a construção da cidadania, com o compartilhamento de boas práticas, que conduzirão à melhoria 
do ensino e da aprendizagem. Destina-se: aos servidores dos três quadros da SEE-SP (Quadro do 
Magistério – QM, Quadro de Apoio Escolar – QAE e Quadro da Secretaria da Educação – QSE). 

Além dos cursos, a EFAP oferece oportunidades formativas em nível de pós-graduação como o 
Programa Mestrado & Doutorado, que permitem aos profissionais da rede não apenas melhorar seus 
conhecimentos pedagógicos – sejam eles de ordem prática ou teórica – mas também investir no 
campo da gestão: 

 Programa Mestrado & Doutorado: Trata-se de um programa da Secretaria Estadual de 
Educação (desde 2003) voltado à qualificação, atualização e aperfeiçoamento dos profissionais da 
Rede. O Programa fornece auxílio financeiro aos educadores em cursos de pós-graduação stricto 
sensu, voltados à disciplina que ensina, ao desenvolvimento de metodologias de ensino e 
aprendizagem, à gestão e à supervisão escolar. As inscrições de novas bolsas estão suspensas 
desde 2015. Em 2018 o Programa beneficiou 15 bolsistas e está em fase de aprimoramento com a 
publicação de nova regulamentação, por meio do Decreto 63.803, de 13-11-2018, onde o Programa 
de concessão de bolsa de estudo passa a ser intitulado Programa de Auxílio ao Doutorado e 
Mestrado (PADME).   

Em termos de ações formativas, destacam-se no ano de 2018 as ações desenvolvidas no âmbito das 
Competências Socioemocionais. Em atendimento ao artigo 3º da Resolução SE 60, de 18-10-2018, 
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que dispõe sobre o Programa de Formação dos Profissionais da SEE-SP em Educação Integral, com 
foco no desenvolvimento de Competências Socioemocionais foram ofertados os cursos de formação 
“Competências Socioemocionais para Educadores”, envolvendo os servidores do órgão central, 
professores coordenadores do núcleo pedagógico das 13 Diretorias de Ensino - DE da Capital, 
inclusive as DE Itaquaquecetuba e Suzano e os professores coordenadores de escolas destas 
regiões. Estes cursos têm como objetivos compreender a natureza do fenômeno emocional e sua 
relação com as diversas dimensões humanas; ampliar a autoconsciência e a gestão emocional; 
instruir e mobilizar o desenvolvimento das competências emocionais voltadas ao contexto 
educacional. 

Outra iniciativa de destaque em 2018, foi a inauguração, em setembro, do Edulab-SP Inovação; 
primeiro Laboratório de Inovação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O espaço está 
localizado na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza - EFAP, e tem como uma das principais funções ofertar ferramentas para 
que os educadores encontrem soluções inovadoras para tratar os desafios diários enfrentados nas 
escolas. O espaço é propício à realização de atividades e dinâmicas utilizando abordagens 
inovadoras, como o Design Thinking, que permite a cocriação e prototipagem de soluções para 
problemas reais. O espaço, de 94 m² e com capacidade para cerca de 40 pessoas, possui mobiliário, 
que permite o agrupamento em diferentes formações, lousa digital, tablet, impressora 3D, 
equipamentos de videoconferência e webconferência. Além disso, as paredes foram revestidas com 
placas de aço cerâmico, permitindo a escrita com todos os tipos de marcadores para quadro branco. 
O Edulab-SP Inovação é resultado da união entre a SEE-SP, por meio da EFAP, a Coordenadoria de 
Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional (CIMA), e a FDE. 

Por fim, a partir do ano de 2018 iniciou-se a oferta de ações formativas aos Municípios do Estado de 
São Paulo. Tal oferta deu-se no bojo da alteração do Decreto n° 54.297, de 5 de maio de 2009, que 
cria a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo “Paulo 
Renato Costa Souza” por meio do Decreto nº 63.537, de 3 de julho de 2018; além da alteração, por 
meio do Decreto nº 63.538, de 3 de julho de 2018, do Regimento Interno da EFAP, aprovado pelo 
Decreto nº 56.460, de 30 de novembro de 2010. Com essas alterações normativas foi possível 
estender a oferta de ações de formação continuada às redes municipais de educação do Estado de 
São Paulo. 

Com vistas a viabilizar a oferta de cursos já programados pela EFAP para o segundo semestre de 
2018 os servidores das redes municipais de ensino puderam se inscrever nas vagas remanescentes 
em cinco cursos auto instrucionais, a saber: “Introdução à Mediação Escolar e Comunitária – 2ª 
Edição/2018”; “Conselheiros de Escola – 1ª Edição/2018”; “Introdução à Gestão Democrática e 
Participativa: Diálogos e Inclusão Educacional”; Projeto EMAI – Educação Matemática nos Anos 
Iniciais – Curso 1 – 2ª Edição/2018” e “Avaliação Educacional”. 

  

Programa 0815 – Manutenção e Suporte da Educação Básica 

O programa 0815 visa a propiciar condições adequadas de funcionamento da escola para que o 
direito à educação se concretize por meios e instrumentos garantidores do acesso à educação de 
qualidade e da permanência dos alunos nas unidades escolares, tais como infraestrutura, transporte 
e alimentação de alunos e recursos tecnológicos.  

Considerando o acesso e permanência do aluno, os indicadores utilizados para monitorar os 
resultados do Programa foram as taxas de escolarização líquida do ensino fundamental de 9 anos e 
do ensino médio. Referente ao ano de 2018, a taxa de escolarização líquida do ensino fundamental 
de 9 anos resultou em 88.12% de crianças na faixa etária de 6 a 14 anos frequentando esta etapa, 
sendo a meta 90%. A taxa de escolarização líquida do ensino médio foi de 81.51% de jovens na faixa 
etária de 15 a 17 anos frequentando a etapa, sendo a meta 80%. Esses indicadores consideram os 
alunos que estão cursando a escola na idade compatível com o ano/série. 

As ações do Programa 0815 contam com apoio importante da Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação – FDE. A Secretaria da Educação planeja a expansão, as reformas e as manutenções da 
Rede física escolar, cujas execuções ficam a cargo da Fundação. A FDE elabora estudos técnicos 
para viabilização das obras a serem feitas, contrata e analisa os projetos executivos completos, 
elabora os orçamentos e executa as obras públicas junto às empresas do setor de construção. 
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Ação 2494 – Construção e Ampliação da Rede Física Escolar  

O dimensionamento da rede física para acomodar a demanda de matrículas envolve a construção de 
novos prédios escolares, a ampliação de salas de aula em prédios existentes, reformas em prédios 
escolares que requerem serviços de engenharia e responsabilidade técnica, inclusive obras de 
adequação para acessibilidade, para combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas 
em prédios e salas.  

O objetivo da melhoria dessas condições de infraestrutura é possibilitar o atendimento escolar dentro 
dos moldes pedagógicos preconizados na política educacional vigente. O produto desses serviços é a 
rede física escolar ampliada e modernizada, monitorado pelo número de obras, reformas, ampliações 
e adequações realizadas. Em 2018, a meta foi de 800 unidades e o realizado de 1.109 unidades com 
obra concluída. Entre os principais tipos de obras realizadas destacam-se: 

 Expansão da rede (construção e ampliação de escolas), aumentando a capacidade de 
atendimento onde necessário; 

 Manutenção dos prédios existentes, incluindo os restauros de edificações tombadas pelo 
patrimônio histórico e cultural; 

 Substituição de prédios e salas; 

 Adequação das edificações para atender a programas específicos, como as Escolas de Ensino 
Integral; 

 Melhorias dos prédios (adequação dos prédios quanto à acessibilidade e segurança contra 
incêndio, bem como a construção de ambientes que não sejam salas de aula, como por exemplo 
cozinhas e refeitórios); 

 Cobertura das quadras de esportes. 

O Quadro de intervenções, em 2018, apresenta-se da seguinte forma: 

Obras FDE Licitação Em andamento Concluídas Total 

Obras Novas 3 6 1 10 

Ampliação 0 0 2 2 

Acessibilidade 1 12 28 41 

Cobertura de quadra 8 3 6 17 

Reforma 120 90 1072 1282 

Total 132 111 1109 1352 

Quantidade de Obras  
Fonte: FDE – dez. /2018 

 

Ação 2569 – Conservação, Manutenção e Reparos em prédios escolares3 

Ainda com relação à adequação da infraestrutura, há serviços de conservação, manutenção, reparos 
e reformas que não demandam serviços de engenharia, mas são necessários para manter os prédios 
escolares em condições satisfatórias de utilização. São exemplos as intervenções saneadoras, a 
remoção e a substituição de partes danificadas de prédios escolares.  O produto desses serviços é a 
estrutura predial escolar adequada, monitorado pelo percentual de serviços de manutenção - 
pequenos reparos - atendidos no total dos serviços solicitados no ano. Em 2018, a meta definida foi 
100% das solicitações de serviços atendidas e o realizado foi 75%.  

Esses serviços ocorrem de maneira direta nas unidades escolares e Diretorias de Ensino. Os 
recursos financeiros destinados às escolas foram readequados para reforçar a atuação das Diretorias 
de Ensino, otimizando os serviços contratados, gerando assim economia, em razão do maior volume 
contratado. Para atender essas atividades, as Diretorias de Ensino e unidades escolares receberam 
os seguintes recursos: 

 Manutenção Preventiva (Trato na escola) – Recurso para Manutenção Preventiva repassado às 
Associações de Pais e Mestres – APMs das escolas, até o final do mês de outubro, por meio de 
convênio entre as APMs e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, para realizar 
pequenos reparos de manutenção, pintura e pequenos serviços. Em 2018 foi disponibilizado à rede 
estadual de ensino o montante de R$ 25.421.133,00.  

                                                           
3 Esta ação estava contemplada na LOA 2017 com numeração 6138. 
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 Crédito Direto – Recursos repassados às Diretorias de Ensino para atendimento às unidades 

escolares, por meio de contratações efetuadas por pregão eletrônico ou dispensa de licitação 
devidamente qualificada. Foi disponibilizado à rede estadual de ensino, para o ano de 2018, o valor 
de R$ 6.323.204,11 e houve a utilização de R$ 6.279.117,64 do valor total disponibilizado. 

  PDDE – Cada unidade escolar também recebe, anualmente, recursos do Programa Dinheiro 

Direto na Escola – PDDE, também repassados às APMs das escolas, pelo Governo Federal, 
utilizados prioritariamente em reparos de pequenos portes em instalações físicas e equipamentos. 

Desta forma, as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino estão atendidas com recursos e 
instrumentos para suprir suas demandas, inclusive aquelas emergenciais, de acordo com as 
prioridades de cada unidade escolar. 

 

Ação 5740 – Transporte de Alunos da Educação Básica 

O transporte escolar consiste em uma política assegurada pela Constituição Federal de 1988, em seu 
artigo 208, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no artigo 4, e pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 54, com o objetivo de promover o acesso do 
alunado às escolas, condição básica para a garantia do direito à educação. A existência de diferentes 
realidades regionais no que diz respeito à disponibilidade do transporte público e a necessidade de 
atender ao público que não consegue utilizar o sistema regular tornam ainda mais complexa a gestão 
do deslocamento dos estudantes.  

Para ofertar o transporte de alunos da educação básica, as duas principais formas de investimento 
acontecem por meio de repasse de recursos e da aquisição de veículos para cessão às prefeituras 
conveniadas, de modo a atender a legislação. O produto desses bens e serviços é o transporte 
escolar regular e especializado garantido, monitorado pelo percentual de alunos da rede estadual 
transportados. Em 2018, a meta de alunos a serem transportados foi de 10% e o realizado de 9.5%.  

O transporte nesse período foi viabilizado pela celebração de convênios com prefeituras ou pela 
contratação direta por parte das Diretorias de Ensino. Assim, aproximadamente, 374.000 alunos 
foram transportados por dia em todo o estado de São Paulo, data base dezembro/2018. Os números 
são apresentados na tabela a seguir:   

Forma de Execução N° de alunos 

Convênios com os municípios 259.746 

Convênio com a EMTU 4.649 

Serviços contratados pelas Diretorias de Ensino para aluno regular 79.549 

Serviços contratados pelas Diretorias de Ensino para aluno com deficiência 4.018 

Passe escolar contratado pelas Diretorias de Ensino 26.256 

Número de alunos atendidos nas diferentes modalidades de execução 
Fonte: Secretaria Escolar Digital – SED 

Cabe o esclarecimento de que o convênio com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de 
São Paulo – EMTU diz respeito ao Serviço Especial LIGADO, que oferece transporte adaptado para 
alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, ao custo, para 12 meses, de R$ 123 milhões.  

Sobre os convênios com os municípios, atualmente são 598 Prefeituras que participam do programa 
de transporte escolar estadual gratuito à luz do decreto nº 48.631, de 11 de maio de 2014, que 
“Autoriza a Secretaria da Educação a, representando o Estado, celebrar convênios com Municípios 
Paulistas, objetivando a transferência de recursos financeiros destinados a auxiliar a manutenção de 
Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino” de forma homogenia e igualitária.  

A tabela a seguir trata dos convênios com os municípios, nos quais a SEE faz o repasse do valor e a 
Prefeitura complementa sob forma de contrapartida.  

SEE/Prefeitura Porcentagem 

Repasse SEE 69,01% 

Contrapartida das Prefeituras 30,99% 

Valor Total 100% 

Percentual relativo ao transporte de alunos –repasses 
Fonte: Secretaria Escolar Digital – SED 
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A contratação descentralizada nas Diretorias de Ensino apresenta os seguintes quantitativos: 

Modalidade Número de alunos 

Transporte regular* 109.492 

Transporte especial 3.912 

Número de alunos transportados – modalidade 
*Transporte regular (Passe Escolar + Fretamento)  

 

Na área de Transporte, destacaram-se as seguintes ações no ano de 2018:  

 Revisão dos critérios de elegibilidade e regras que disciplinam o transporte escolar da rede 
estadual, de forma a consolidar a política, dando maior clareza e coerência à prestação do serviço e 
atendimento ao aluno que dele necessita. 

 Levantamento dos dados e informações fundamentais acerca do transporte escolar no estado de 
São Paulo pulverizados em sistemas não integrados, com o objetivo de sanar conflitos e 
discrepâncias e proporcionar visão global do serviço prestado aos gestores da SEE. 

 Realização de estudos para melhorias do atual modelo de convênio de transporte escolar 
estabelecido entre a SEE e os 598 municípios, considerando a redução de intervenientes político-
econômicos e utilização de critérios mais objetivos para distribuição equitativa de recursos aos 
municípios. 

 Desenvolvimento de ferramentas sistêmicas para auxílio na gestão do transporte escolar, como: 
Criação do Menu na plataforma SED para Gestão dos Serviços (a princípio Manipulação, Limpeza e 
Transporte), com objetivo de controlar vigências, tramitação processual e controle de informações 
dos procedimentos contratuais (Licitação), com integração aos sistemas financeiros da Secretaria de 
Estado da Educação. 

 

Ação 5810 – Cooperação Estado - Município para Construções Escolares 

Para garantir o acesso à escola e a permanência dos alunos, é importante a conjugação de esforços 
nos territórios da federação. Com relação às condições de infraestrutura, a colaboração entre o 
Estado e os Municípios, de acordo com as diretrizes fixadas pela Secretaria da Educação, objetiva-se 
a construção, ampliação, reforma e/ou adequação de prédios escolares da rede pública, 
contemplando inclusive creches e demais iniciativas.  

A colaboração se concretiza pela implementação de dois programas. Primeiramente, o Programa de 
Ação Cooperativa Estado-Município para Construções Escolares - PAC

4
 -  é desenvolvido pela ação 

integrada do Governo do Estado com as Prefeituras, por meio de convênios em regime de trabalho 
solidário no emprego de recursos para a melhoria da escola pública. Tem por objetivo contribuir para 
a expansão e melhoria do ensino e propiciar a todas as crianças condições reais de acesso à escola, 
assim como nela garantir sua permanência e progressão.   

Já o, segundo, Programa Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil – PAEM
5
-  consiste 

na realização de convênios com municípios do Estado de São Paulo, mediante parceria, com vistas a 
propiciar às crianças atendimento em creches, com condições para prosseguimento na pré-escola e 
no ensino fundamental, tem por finalidade precípua viabilizar a construção de prédios da rede pública 
municipal, que se destinarão a abrigar unidades de educação Infantil, bem como à aquisição de 
equipamentos e materiais de natureza permanente. 

A meta para esta ação é definida pela assinatura de novos convênios PAC (Programa Ação 
Cooperativa Estado-Município para Construções Escolares) ou PAEM (Programa Ação Educacional 
Estado-Município - Educação Infantil). Os dados encontrados nos instrumentos orçamentários (PPA, 
LDO, LOA), tiveram como base a série histórica de assinatura de convênios dos últimos anos. Por 
uma opção de política pública da Pasta, houve uma priorização para a ação de construção de 
creches (PAEM) no último exercício em relação aos anteriores, tendo como objetivo minimizar o 
déficit de vagas da educação infantil no estado de São Paulo. Portanto, a distorção provocada entre 
uma meta definida por série histórica e uma execução exponencialmente superior a esta, justifica-se 
neste redirecionamento de prioridade da ação dada pela política pública adotada no exercício de 
2018. 

                                                           
4
 O Decreto nº 36.546/1993 institui o Programa de Ação Cooperativa Estado-Município para Construções Escolares 

5
 Decreto nº 57.367/ 2011 institui o Programa Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil 
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O produto da cooperação estado-municípios para construções escolares é monitorado pelo número 
de parcerias firmadas. A meta para 2018 considerava 11 parcerias, com a priorização desta iniciativa, 
o realizado foi 107 municípios conveniados que resultaram na quantidade de obras apresentadas na 
tabela a seguir. 

Obras Prefeituras Licitação Em andamento Concluídas Total 

Obras Novas 0 1 2 3 

Ampliação 0 1 4 5 

Adequação 0 0 1 1 

Creches 13 180 68 261 

Total 13 182 75 270 

Obras junto às Prefeituras em quantidades 
Fonte: FDE – dez. /2018 
 

Ação 6172 – Fornecimento de Alimentação Escolar aos alunos da Educação Básica  

A alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, contribui para o 
crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar. O 
fornecimento de alimentação escolar adequada aos alunos, busca suprir no mínimo o equivalente a 
20% das recomendações nutricionais diárias. O objetivo é atender às necessidades nutricionais dos 
alunos no período em que permanecem na escola, além de contribuir para a promoção de hábitos 
alimentares saudáveis, e respeitar cultura alimentar e vocação agrícola de cada região.  

Este fornecimento envolve a compra e distribuição de gêneros alimentícios, repasse de recursos por 
convênio para o enriquecimento da alimentação e demais ações, tais como, logística, estocagem, 
contratação de terceirizados e locação de armazéns. O produto desse conjunto de ações é a 
alimentação escolar oferecida aos alunos da rede estadual, monitorado pelo número de alunos 
atendidos pelo serviço de alimentação escolar. A meta definida para 2018 foi de atendimento para 
3.270.000 alunos e o realizado foi de 2.704.222 alunos.  

Justificativa: A meta executada, atingiu 82,70% da programada por conta dos fatores externos como 
a magnitude geográfica, a diversidade cultural e regional do estado, fazendo com que a taxa média 
de comensais sofresse variação em relação ao planejado. Além disso, há de se considerar a retração 
no crescimento da população na faixa etária em idade escolar, resultando no decréscimo de 
matriculas ao longo dos anos. A meta baseia-se no número de alunos registrados no censo/mec 
2017, e considera as gestões centralizadas e descentralizadas do programa. 

A Secretaria da Educação é responsável pelo gerenciamento direto ou indireto do fornecimento de 
refeições para os alunos de educação básica da rede pública estadual, com uma cobertura de 645 
municípios. Conforme diretrizes gerais do Governo Federal e diretrizes específicas da Secretaria da 
Educação, é executado o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) através de dois 
sistemas: Centralizado e Descentralizado. 

Sistema Descentralizado 

O formato descentralizado se realiza pela assinatura de convênio entre a SEE e o município e implica 
o repasse de recursos financeiros, tanto do Governo Federal (através do Fundo Nacional para o 
Desenvolvimento da Educação – FNDE), quanto do Governo Estadual, sendo a Prefeitura Municipal 
responsável pelo gerenciamento direto do Programa (inclusive para as escolas da Rede estadual). 
Em 2018 aprofundou-se a movimentação de diminuição de atendimento nesse sistema e ampliação 
do centralizado. 

A Secretaria de Estado da Educação – SEE anualmente renova o termo de anuência pelo qual o 
prefeito assume o compromisso, perante o FNDE, de atender aos alunos matriculados nas escolas 
estaduais localizadas no município; da assinatura desse termo depende o repasse dos recursos 
federais destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Caso o município opte 
pela não renovação, a SEE passa a atender os estudantes no sistema centralizado.  

Em  dezembro de 2018, o sistema descentralizado abrangeu 1,2 milhão de alunos, em 2.187 
unidades escolares e 537 municípios, que gerenciam diretamente o Programa, elaborando seus 
próprios cardápios, realizando suas compras, administrando seus estoques, entre outras atribuições; 
cabe à SEE, realizar a reposição de equipamentos básicos da cozinha, o suprimento de utensílios 
básicos (para escolas novas) e a reposição de utensílios (para as demais); além da reposição de 
itens destinados ao suporte de atividades da merenda, no âmbito da escola. Os valores repassados 
pela SEE em 2018 se mantiveram inalterados em relação a 2017, como é possível verificar na tabela 
a seguir: 
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Ensino 2016 2017 2018 

Regular R$ 0,55 por aluno/dia R$0,94 por aluno/dia R$0,94 por aluno/dia 

Integral R$ 2,20 por aluno/dia R$3,68 por aluno/dia R$3,68 por aluno/dia 

 

 Repasse de recursos na alimentação escolar 

Os valores repassados pelo governo federal também foram mantidos em relação a 2017, com R$ 
0,36 no período regular e R$ 1,07 no período integral. 

 

Sistema Centralizado 

Em dezembro de 2018, houve um aumento no sistema centralizado, que passou a atender 1,7 milhão 
de alunos/dia, em 3.325 escolas de 108 municípios. Nesse formato, a SEE planeja e define o 
cardápio e realiza todas as atividades para a operacionalização do Programa, incluindo o 
planejamento, a aquisição dos alimentos, a estocagem, a distribuição, o controle dos alimentos, a 
supervisão e a avaliação do PNAE. Os dados de logística evidenciam o tamanho da operação: 

Dados de Logística – Sistema Centralizado  

Capacidade de armazenamento no Centro de distribuição de Cajamar 5.752.000 quilos 

Número de caminhões e motoristas 81 

Fornecedores de alimentos 36 

Quilômetros percorridos por ano (estimativa) 613.000,00 

Dados da logística do sistema centralizado de alimentação escolar 

 

Em 2018 destacaram-se, na área de Alimentação, as seguintes ações:  

 Sistema SAESP II: para aperfeiçoar o controle de gestão do Programa de Alimentação Escolar, 
neste ano, podemos destacar o aprimoramento das ferramentas de gestão dos estoques das escolas; 
emissão dos boletos da agricultura familiar (PPAIS); controle de sanitização, bem como o 
desenvolvimento das ferramentas de situação atípica (impedimentos); cálculo da distribuição por 
escola; emissão de boletos PED (congelados, hortifrúti) com comunicação webservice; e liberação de 
acesso para as ETECs utilizarem o sistema. Outros desenvolvimentos de destaque foram: o acesso 
das escolas para a entrada via sistema das guias de remessas de produtos de entrega direta e a 
liberação de acesso para as Fundações Casa utilizarem o sistema. 

 Atendimento dos alunos com patologias relacionadas à alimentação: conforme Resolução 
CD/FNDE nº 26/2016, a Secretaria realiza atendimento nutricional diferenciado aos alunos que 
apresentam algum tipo de patologia relacionada à alimentação. Em 2018 foram realizadas 111 
visitas, sendo o total de 108 patologias distintas. Os casos mais recorrentes de alunos com patologias 
foram: diabetes Melitus, Intolerância a lactose e hipercolesterolemia. 

 Continuidade da inclusão de novos produtos (Sistema Centralizado) - Transição para 
produtos in natura: aumento da oferta de alimentos in natura ou minimamente processados, 
conforme recomendações do Guia Alimentar para População Brasileira e da Resolução CD/FNDE n° 
26/2013. Os seguintes gêneros já estão compondo o cardápio das escolas: carne suína congelada, 
moela de frango congelada, arroz mix, lentilha, farinha de mandioca, fubá, feijão branco, dentre 
outros itens que enriquecem o Programa e permitem a diversificação do cardápio, além da geração 
de novas opções para auxílio em possíveis intercorrências licitatórias. Além disso, o departamento 
está desenvolvendo estamos com novos estudos a fim de licitar produtos diferenciados (ex: trigo em 
grão) e alimentos in natura e menos processados conforme exige a Resolução FNDE 26/2013. 

 Expansão do Projeto Cozinheiros da Educação: tal projeto traz a adoção de 10 novas receitas 
típicas paulista, utilizando os produtos já disponíveis nas despensas das escolas, articulado às 
técnicas de preparo das receitas advindas de cozinheiros experientes, aproximando a alimentação 
escolar às refeições servidas em família, fator crucial para a difusão das práticas alimentares 
saudáveis. Em 2018, a expansão atingiu cerca de 280 mil estudantes das Diretorias de Ensino da 
região sul da capital e ABC. Foram capacitadas 1.400 merendeiras desde o início do projeto. 
Atualmente fazem parte do projeto todas as Diretorias da capital e das regiões de Mauá, São 
Bernardo e Santo André.  

 Aquisição de gêneros restritos: nos últimos 4 anos a SEE, através de seu Departamento de 
Alimentação e Assistência ao Aluno, vem diminuindo as licitações de produtos enlatados, 
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substituindo-os por outras versões, como o pouch
6
, os congelados e in natura. Atualmente os 

produtos cárneos (carne bovina, suína, frango e peixe) são todos in natura, exceção a sardinha e 
molho de tomate que são enlatados (sendo a incidência nos cardápios apenas uma vez na semana e 
para escolas com cardápio emergencial e problemas na cozinha e freezer). 

 Agricultura Familiar: No 2º semestre de 2018 a SEE está retomou as compras de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar com recursos do PNAE. Em novembro foram publicadas no DOE 
as chamadas públicas para aquisição de banana nanica e arroz tipo 1. Ainda em 2018 pretende-se 
também publicar os chamamentos públicos do feijão carioca e do composto lácteo com sabores. Os 
quatro gêneros serão distribuídos na rede no 1º semestre de 2019.  Para o ano de 2019 processos de 
novas chamadas públicas já estão sendo instruídos:  suco de uva, macarrão e mandioca congelada. 
Em articulação com a Secretária da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o DAAA 
buscará em 2019 destinar o mínimo de 30% dos recursos transferidos pelo FNDE/PNAE para a 
compra direta da Agricultura Familiar, visando atender o art. 14 da Lei 11.947 de 16/06/2009.  

 Programa de Enriquecimento da Merenda Escolar (PEME) por meio de Atas de RP 
regionalizadas: A partir de agosto/2018 a CISE autorizou implantação do PEME Hortifrúti com 
contratação por meio de Pregão Eletrônico - Registro de Preços. Foram executados esse ano cerca 
de 175 contratos em 47 Diretorias de Ensino. No 1º semestre de 2019 será alcançada toda a rede 
centralizada. 
 

 Nutricionista na Rede: Atualmente a rede estadual conta com 51 nutricionistas  
 

 Treinamentos e Capacitações: Foram realizadas 13 capacitações e 155 visitas às unidades 
escolares, pela equipe do CISE/DAAA/CEPAE. As nutricionistas lotadas nas Diretorias de Ensino 
realizaram, até maio de 2018, 222 visitas às unidades escolares.  
 

 Revisão de Documentos: Atualização e edição do Manual de Boas Práticas e Manual para 
Prevenção de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). Esses Manuais foram revisados em 
2017, porém ainda não foram publicados. 
 

 Antropometria do Alunado Indígena: Em 2017 foi feito o trabalho de aferição do peso e estatura 
dos alunos das aldeias indígenas atendidas pelo sistema centralizado e aferidos 453 alunos das 
aldeias indígenas atendidas pelo sistema centralizado das Diretorias de Ensino Sul 3, Norte 1 e 
Registro. Em 2018 apenas no município de Caraguatatuba e Sul 3 foram aferidos a antropometria de 
245 alunos indígenas.  
 

Ação 6173 – Modernização e Manutenção Tecnológica nas Unidades Escolares 

As atividades de modernização, ampliação e manutenção de recursos de Tecnologia de Informação e 
Comunicação-TIC nos ambientes administrativos e pedagógicos da rede estadual de ensino, contam 
com a disponibilização de computadores, equipamentos multimídia, impressão e insumos, 
dispositivos de rede, licenças e atualização de softwares, infraestrutura elétrica e de comunicação, 
padronização tecnológica nas escolas, integração das unidades da rede estadual através da Intragov. 
Esses recursos permitem a todos os usuários da rede estadual de ensino o acesso aos sistemas de 
informações e comunicação da secretaria de estado da educação.  

O produto gerado se refere aos recursos de tecnologia de informação e comunicação disponibilizados 
às escolas, monitorado pelo percentual de escolas atendidas pelo conjunto de 4 itens de intervenção 
de tecnologia: computadores, impressoras, infraestrutura lógica e conexão. Em 2018, 97,5% das 
escolas foram atendidas com os 4 itens, sendo a meta para o período de 99% de escolas. As ações 
de tecnologia englobam variadas linhas de atuação, entre as quais são destacadas as seguintes:  

 Outsourcing de computadores: Ação na qual a FDE fez locação de equipamentos para a rede 
de ensino, incluindo manutenção preventiva, corretiva e permanente de computadores. Atendeu 
todas as diretorias de ensino e escolas, com o contrato sendo encerrado em outubro de 2017. 
Esses equipamentos foram doados às Unidades Escolares e Diretorias de Ensino conforme 
publicação no Diário Oficial do Estado do dia 19/05/2018, Executivo I, pág. 19. 

 Rede Intragov - Infraestrutura de comunicação implantada na rede estadual de ensino e nos 
demais prédios da SEE, que oferece serviços de transmissão de dados, comunicação de voz, 
videoconferência e acesso à internet de banda larga. Em 2018, foram atendidas 5.113 escolas, além 

                                                           
6
 Embalagens plásticas, com soldas laterais, de grande durabilidade e resistência extra e com proteção contra a luz e umidade, 

o que as torna ideais para alimentos.  
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de 11 escolas com pedido de ativação em andamento. Em conjunto com a melhoria da conexão das 
escolas à internet e segurança de navegação, foram adotadas providências para a continuidade da 
substituição de firewalls e switches em todas as unidades da rede estadual, além da atualização do 
Firewall central, garantindo a conectividade e a segurança de navegação de todos os prédios da 
SEE.  

 VOIP (tecnologia de telefonia sobre IP) - São 10.596 pontos de tecnologia VOIP mantidos e/ou 
instalados em um moderno sistema de telefonia que garante a comunicação entre as diversas 
coordenadorias, órgãos e instâncias administrativas da SEE e Diretorias de Ensino e mais 24 pontos 
em Unidades Escolares onde não há possibilidade de atendimento telefônico convencional ou novas 
Escolas. 

 Computadores na rede – O atual parque tecnológico abrange aproximadamente 133.718 
computadores para a rede, dos quais 91.798 foram recebidos por doação em 2018 conforme descrito 
acima. Para esse parque tecnológico prevemos o serviço de manutenção dos equipamentos mais 
novos e a substituição gradativa dos mais antigos por equipamentos móveis, com plataforma móvel 
de carregamento e desktops, dependendo da necessidade, pedagógica ou administrativa, 
respectivamente. 

 Parceria com a Google e com a Microsoft – A SEE, em parceria com a Microsoft e Google, 
oferece ferramentas gratuitas para servidores e alunos que incluem conta de e-mail corporativo, 
atualização do Windows 10 e disponibilização de diversos aplicativos. 

 Projeto Banda Larga nas Escolas (PBLE) – O PBLE tem como objetivo conectar todas as 
escolas públicas urbanas à internet. A gestão do Programa é feita em conjunto pelo MEC e pela 
ANATEL, em parceria com o Ministério das Comunicações, o Ministério do Planejamento e com as 
Secretarias de Educação Estaduais e Municipais. 

 Projeto de conectividade – O Projeto de conectividade e segurança de navegação visa 
disponibilizar a conexão de internet do PBLE para o ambiente pedagógico das unidades escolares, 
utilizando o mesmo firewall que já instalado na conexão Intragov. O uso desta tecnologia também 
potencializará o definido pela Lei 16.567/2017, em que crianças e jovens dos ensinos Fundamental e 
Médio poderão utilizar aparelhos em sala de aula em atividades pedagógicas e orientadas por 
educadores. 

 Projeto de inovação tecnológica – Proposta de criação de novo modelo tecnológico para 
modernizar toda a rede estadual de ensino, incluindo equipamentos móveis de informática, dando 
acesso à rede Wi-Fi com segurança, além da disponibilização de equipamentos para as unidades 
escolares, abrangendo antenas wireless, possibilitando acesso a conteúdos compartilhados 
internamente, utilização de ferramentas e conteúdos off-line. 

 Projeto Piloto de Caderno Digital: Dentro da parceria com a Microsoft, foi realizado no 1º 
semestre de 2018 o teste de um caderno de estudos no modelo digital para todos os estudantes do 1º 
ano do Ensino Médio - Matemática, matriculados na /Diretoria de Ensino Norte 2. A SEE está 
analisando a continuidade do projeto. 

 

Ação 6174 – Operação da Rede de Ensino Básico  

Para que a rede estadual oferte as condições adequadas de permanência dos alunos também são 
necessárias a aquisição, manutenção e conservação de mobiliário e equipamentos escolares, 
aquisição de material de consumo, serviços de limpeza e de utilidade pública e entrega de kit escolar 
(caderno, lápis, caneta...) aos alunos.  Seguindo o princípio da descentralização, as unidades 
escolares também recebem recursos materiais, logísticos e financeiros para manter a rede em 
operação. 

O produto da ação se refere à disponibilização dos equipamentos, mobiliário, suprimento, serviços e 
kit escolar, monitorado pelo percentual de escolas atendidas com reposição de material permanente 
necessário ao seu funcionamento. A meta para 2018 foi de 37% de escolas atendidas e o realizado 
foi 33.5%. 

A Secretaria da Educação, por meio da FDE, é responsável pela garantia da infraestrutura básica 
para a aprendizagem dos alunos, como a aquisição, manutenção e conservação do mobiliário e 
equipamentos escolares, aquisição de material de consumo e suprimentos. Nesse aspecto, as 
principais ações em 2018 aparecem a seguir. 
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Mobiliário  

A FDE realiza a especificação do mobiliário para todos ambientes escolares e administrativos da 
SEE, bem como sua aquisição e distribuição, seguindo os critérios estabelecidos pela ABNT (NBR 
9050 – Acessibilidade de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). Em 2018 os 
números foram os seguintes: 

 

Descrição Quantidade 

Mobiliários 137.393 

Equipamentos 322 

Total 137.715 

Mobiliário 

 

Kits de Material Escolar  

No início do ano letivo, os mais de 3,5 milhões de alunos da rede pública de ensino paulista recebem 
um kit de material escolar, definido em conjunto entre a FDE e a SEE. O kit é organizado de acordo 
com o nível de ensino, e possui modelo e qualidade compatíveis com os melhores produtos 
encontrados no mercado.  

Em 2018 os números foram os seguintes: 

Kit Material Escolar 2018 

ENSINO FUNDAMENTAL I 645.606 

ENSINO FUNDAMENTAL II 1.336.328 

ENSINO MÉDIO 1.525.046 

Total Geral 3.506.980 

 

Rede de Suprimentos  

Trata-se de um sistema inovador na logística pública, pelo qual todas as mais de 5 mil escolas da 
rede são abastecidas com materiais de escritório, informática e limpeza, desburocratizando o 
processo de compra de produtos. Um dos benefícios dessa ferramenta, que conta em torno de 1.300 
produtos, é desonerar o trabalho do diretor da escola das tarefas relacionadas à aquisição e entrega 
de materiais. A escola faz a requisição dos itens de que necessita e, após a confirmação, os produtos 
são entregues diretamente à unidade escolar. Em 2018 foram investidos R$ 54,8 milhões na Rede de 
Suprimentos.  

Orçamento Participativo Jovem 

Em julho de 2018, a Secretaria criou, como parte das novas iniciativas implantadas na rede estadual 
com foco na gestão democrática, o Projeto Orçamento Participativo Jovem (OPJovem). O objetivo é 
que estimular que os estudantes possam tomar decisões dentro do ambiente escolar e beneficiar a 
própria comunidade. Para receber o recurso, as escolas tiveram um prazo para identificar as 
demandas internas e elaborar um plano de ação. Ao todo 5.112 unidades de ensino foram 
contempladas. Cada uma recebeu R$ 5.000,00, através da Associação de Pais e Mestres (APMs), 
totalizando R$ 25.560.000,00. 

 

Programa 2826 - Comunicação Social  

Os objetivos do programa são: dar publicidade aos atos do governo do estado de São Paulo e 
fomentar o acesso dessas informações à sociedade; integrar as ações de comunicação de todos os 
órgãos do governo estadual. 

 

Ação 5576 – Publicidade de Utilidade Pública  

Consiste na divulgação das ações, projetos e programas de interesse público com caráter educativo, 
informativo, de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenham uma orientação à 
população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos oferecidos pelo Governo do Estado 
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de São Paulo.  A divulgação de ações de utilidade pública é o produto da ação, monitorado pelo 
número de ações de comunicação de utilidade pública realizadas. A meta para 2018 considerou 12 
ações de comunicação, sendo 13 as efetivamente realizadas. 

Quanto à comunicação externa, a Assessoria de Comunicação e Imprensa manteve seu foco nas 
ações prioritárias da Pasta em 2018 para desenvolver campanhas estratégicas, contemplando todas 
as plataformas de comunicação disponíveis na secretaria, direcionadas ao público interno, bem como 
um vasto repertório de materiais e planejamento para o público externo: veículos de imprensa e 
formadores de opinião, entre outros. Cabe ressaltar que em atendimento à Legislação Eleitoral (Lei nº 
9.504/1997), os conteúdos do portal da SEE-SP ficaram indisponíveis de 7 de julho a 29 de outubro. 
A divulgação de releases produzidos pela Assessoria também foi suspensa durante o período, 
mantendo-se somente serviços.  

Contudo, foram elaborados 734 releases ao longo do ano e veiculadas na mídia mais de 1,4 mil 
reportagens mensais relacionadas à Educação, sendo 571 em impressos, 205 em emissoras de 
televisão e 256 em emissoras de rádio, e 393 em portais de internet. Quando analisadas a 
repercussão e o alcance do Portal (www.educacao.sp.gov.br), foram mais de 9,5 milhões de acessos 
e mais de 38,3 milhões de visualizações de páginas. Foram produzidas cerca de 107 matérias 
publicadas por mês.  No Youtube 33 vídeos publicados com mais de 19,8 mil visualizações no ano. 
Em novembro de 2018, a página da Secretaria da Educação no Facebook chegou aos 340 mil fãs. Ao 
longo do último ano, 350 publicações, 2.976 perguntas respondidas e 254.045 mil interações 
(reações, comentários e compartilhamentos). No Twitter foram 497 publicações, 84 perguntas 
respondidas e 2.702 mil interações. No Instagram foram 215 publicações, 4.593 mil interações e 36 
perguntas respondidas. 

Há outros canais de comunicação institucional como o Espaço do Servidor criado em 2013. Um 
deles é a intranet voltada exclusivamente para servidores da rede estadual com notícias, informações 
e comunicados da Pasta. O canal institucional conta também com um espaço voltado para 
disponibilizar materiais que facilitem a vida do servidor, como processos administrativos, tutoriais e 
manuais. Um dos grandes diferenciais da Intranet é que o servidor pode comentar as matérias, 
proporcionando uma grande interatividade. Além disso, a Intranet Espaço do Servidor também firmou 
mais de 200 parcerias, o que possibilitou o sorteio entre os servidores de cerca de 80 mil prêmios, 
entre cursos e bolsas de estudos, ingressos culturais, livros, diárias em hotéis, vouchers em 
restaurantes, entre outros prêmios. Em 2014/2015, recebeu o prêmio de melhor Intranet do Brasil e 
em 2017, foi finalista do Prêmio Jatobá, na categoria contribuição à PR (Public Relations).  

Em 2018, a Secretaria de Estado da Educação lançou sua nova plataforma de dados abertos: o 
“Portal de Dados Abertos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo”, 
https://dados.educacao.sp.gov.br/. No Portal os interessados podem fazer o download de diversos 
conjuntos de dados da SEE, que estão distribuídos por seis categorias: “Acompanhamento de Planos 
e Programas”, “Infraestrutura e Serviços”, “Matrículas na Rede”, “Orçamento da Educação”, 
“Profissionais da Educação” e “Resultados Educacionais”. Todas as categorias já contam com pelo 
menos um conjunto de dados e o objetivo é continuar postando novos arquivos, seguindo o Plano de 
Abertura de Dados da Educação. Vale ressaltar que em 10/11/2018 foi publicada Resolução 61, 
estabelecendo critérios e procedimentos para a divulgação de dados públicos e pessoais pela 
Secretaria da Educação. 

O principal canal de comunicação com o usuário é a Central de Atendimento, abrangendo 
atendimento telefônico, e-mail, SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), NAC (Núcleo de 
Atendimento ao Cidadão) da Casa Civil e atendimento pessoal. É executada por meio de ação de 
suporte administrativo. 

Em 2018, a Central de Atendimento implantou o Portal de Atendimento. Trata-se de novo canal que é 
integrado a uma ferramenta chamada CRM, Customer Relationship Management (Gestão do 
Relacionamento com o Cliente) tendo por objetivos aumentar a eficiência e a qualidade do 
atendimento ao público da SEE, unificar os canais de atendimento, organizar e mapear os processos 
internos e externos da SEE. Com oito meses desde a implantação do Portal de Atendimento, já foram 
registradas mais de 30 mil ocorrências. O usuário final, além de se beneficiar com um atendimento 
mais ágil, poderá acompanhar o status de cada chamado, acessando o portal de atendimento. 
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A seguir, os indicadores de 2018 mostram, pelos seus canais de atendimento, mais de 300 mil 
atendimentos até o mês de outubro: 

Resumo por tipo de atendimento  
Fonte: Central de Atendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês 
Atendimento 
eletrônico/ 

URA 

Telefone  
Protocolos 

Atendimento 
Pessoal 

E-mail SIC NAC 
Ligações 

Ativas 
CRM 

Total  
Mensal 

Janeiro 1.437 42.310 173 15.243 178 93 2 - 59.436 

Fevereiro 1.461 41.975 286 14.717 179 42 82 - 58.742 

Março 888 24.672 1.152 7.086 116 68 66 4.625 38.673 

Abril 645 22.615 1.048 4.117 212 89 84 4.506 33.316 

Maio 585 17.955 807 5.112 110 65 21 5.354 30.009 

Junho 438 12.124 752 2.639 99 66 14 2.042 18.174 

Julho 546 11.604 265 2.326 89 64 634 1.090 16.618 

Agosto 571 17.292 282 1.825 83 58 14 4.509 24.634 

Setembro 374 10.159 153 1.016 47 56 3.170 4.106 19.081 

Outubro 759 10.438 164 1.238 41 39 31 4.202 16.881 

Novembro  - - - - - - - - - 

Dezembro - - - - - - - - - 

Total 7.704 211.144 5.082 55.319 1.154 640 4.118 30.434 315.564 
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    Secretaria do Emprego e Relações do Trabaho 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 
 

23000 - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 
 

      
em R$ 

 

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de 
Restos  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas 
Correntes 

96.328.146,00 231.166.767,00 208.739.561,08 0,00 208.739.561,08 197.961.159,80 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

17.071.941,00 16.494.791,00 16.327.591,02 0,00 16.327.591,02 16.157.780,08 

Juros e Encargos da 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

79.256.205,00 214.671.976,00 192.411.970,06 0,00 192.411.970,06 181.803.379,72 

Despesas de 
Capital 

180.045,00 180.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimentos 180.045,00 180.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 96.508.191,00 231.346.812,00 208.739.561,08 0,00 208.739.561,08 197.961.159,80 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
 
 
 

 Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

       
23000 - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 

      
em R$ 

 

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de 
Restos 

  Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processado

s (B) 

Total (C = A + 
B) 

0100 - Apoio 
Administrativo 

17.808.504,00 17.207.211,00 16.886.292,05 0,00 16.886.292,05 16.014.613,50 

Despesas 
Correntes 

17.808.483,00 17.207.190,00 16.886.292,05 0,00 16.886.292,05 16.014.613,50 

Despesas de 
Capital 

21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2302 - Fomento ao 
Emprego e Renda 

68.004.641,00 204.425.450,00 182.155.241,93 0,00 182.155.241,93 171.455.144,95 

Despesas 
Correntes 

67.824.627,00 204.245.436,00 182.155.241,93 0,00 182.155.241,93 171.455.144,95 

Despesas de 
Capital 

180.014,00 180.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2308 - 
Empreendedorism
o 

10.695.046,00 9.714.151,00 9.698.027,10 0,00 9.698.027,10 10.491.401,35 

Despesas 
Correntes 

10.695.036,00 9.714.141,00 9.698.027,10 0,00 9.698.027,10 10.491.401,35 

Despesas de 
Capital 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 96.508.191,00 231.346.812,00 208.739.561,08 0,00 208.739.561,08 197.961.159,80 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho - SERT, criada para executar no Estado de São 
Paulo a política de valorização do trabalho e do trabalhador, tem como finalidade a formulação e a 
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execução de políticas, programas e projetos voltados ao emprego, às relações do trabalho e ao 
empreendedorismo. 

Para aproximar o trabalhador das novas oportunidades do mercado fomentando a geração de 
trabalho e renda, registra-se que, constitui campo funcional da Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho a coordenação da implementação das políticas do Sistema Público de Emprego e do 
Sistema de Relações do Trabalho. 

O Sistema Público de Emprego compreende as ações voltadas à ampliação de oportunidades de 
trabalho, ao estímulo do desenvolvimento de formas alternativas de ocupação e renda, à capacitação, 
qualificação e requalificação profissional, e à intermediação de mão de obra. 

O Sistema de Relações do Trabalho compreende, ainda, ações voltadas à melhoria na qualidade de 
vida no trabalho, por meio de orientações procedimentais e gerais aos empregados, empregadores, 
sindicatos ou associações e da promoção de lazer aos trabalhadores. 

Por fim e, em complemento a essas informações, será feita uma breve explanação de todas as ações 
da Pasta, com objetivo, metas, desempenho entre outras informações necessárias acerca do ano de 
2018. 

 

Programa  2302 - Sistema Público de Emprego e Renda 

A Coordenação de Políticas de Emprego e Renda - CPER é responsável pelo desenvolvimento e 
execução de políticas públicas de fomento ao emprego, trabalho e renda, com destaque para a 
qualificação profissional de trabalhadores. 

Atua diretamente com programas sociais, desenvolvendo ações geradoras de emprego e renda para 
população em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. 

De uma forma geral, todos os programas desenvolvidos, investem na criação de possibilidades de 
trabalho, qualificação de mão de obra e recuperação do indivíduo, partindo do princípio que só se 
atinge uma sociedade mais equilibrada se houver igualdade de oportunidades e condições para 
todos, de forma ampla e irrestrita. 

Ações abrangidas: Jovem Cidadão Aprendiz Paulista; Frentes de Trabalho; Apoio à Pessoa com 
Deficiência; Apoio ao Egresso e Selo da Diversidade. 

 

Ação 6109 – Frentes de Trabalho 

A Ação denominada “Frentes de Trabalho”, também conhecida como PEAD “Programa Emergencial 
de Auxílio Desemprego” foi instituída pela Lei Estadual nº 10.321 de 08, de junho de 1999 e 
regulamentado pelos Decretos nº 44.034/99; nº 44.731/00; nº 47.765/03 e nº 49.017/04. Com 
alterações posteriores através das Leis nº 10.618/00; nº 10.852/01 e nº 11.271/02. 

Quanto a sua finalidade, visa proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda a parte da 
população desempregada e em situação de alta vulnerabilidade social. 

Para tanto, os bolsistas atendidos prestam serviços auxiliares de interesse da comunidade local, do 
Município ou do Estado. Sendo que, os bolsistas permanecem por um período máximo de 09 (nove) 
meses, recebendo mensalmente bolsa-auxílio no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), cesta 
alimentação no valor de R$ 86,00 (oitenta e seis reais), transporte e cobertura de seguro de acidentes 
pessoais. A jornada de atividades é de 06 (seis) horas diárias, 04 (quatro) dias por semana e 150 
(cento e cinqüenta) horas de qualificação profissional ou alfabetização, quando necessário. 

Dados de atendimento em 2018 

BENEFÍCIOS BOLSA AUXÍLIO PAGOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS 

6.262 57 

 

Ação 6153 – Programa Jovem Cidadão e Aprendiz Paulista 

Trata-se de uma ação que, instituída pelo Governo do Estado de São Paulo através do Decreto nº 
44.860, de 27 de abril de 2000, e reformulado pelos Decretos nº 45.761/2001 e nº 53.807/2008, 
realiza a intermediação entre empresas e jovens, estes entre 16 e 21 anos, buscando oferecer a 
primeira experiência profissional no mercado de trabalho, através de um estágio remunerado, 
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cabendo à empresa o valor mínimo de R$ 3,13 (três reais e treze centavos) por hora, e ao Governo o 
valor fixo de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) mensais. 

Ademais, tem como fim reduzir a vulnerabilidade juvenil; oferecer experiência profissional; estimular o 
interesse pelos estudos; melhorar o desempenho escolar e a autoestima do jovem. 

Dados de atendimento em 2018 

Acompanhamento Mensal Jovem Cidadão Aprendiz Paulista - 2018 

Dados de atendimento em 2018 

Acompanhamento Mensal Jovem Cidadão - 2018 

Mês 
Alunos 

Inscritos 
Alunos 

Encaminhados 
Vagas 

Captadas 
Jovem - 

Inseridos 

Janeiro 3534 815 416 415 

Fevereiro 1907 825 352 279 

Março 1507 877 313 305 

Abril 3259 856 416 328 

Maio 2076 945 378 376 

Junho 1437 607 239 251 

Julho 1348 684 268 314 

Agosto 1285 812 283 394 

Setembro 2165 777 373 252 

Outubro 1343 787 305 343 

Novembro 1593 589 341 272 

Total 21.454 8.574 3.684 3.529 

 

Evolução do Programa - Jovem Cidadão

 

 

Aprendiz Paulista 

Ação instituída pelo Decreto nº 54.695, de 20 de agosto de 2009, tem como finalidade proporcionar a 
inserção do jovem no mercado de trabalho e, por consequência, combater o desemprego que está 
diretamente ligado à falta de experiência profissional.  

Atua sob a coordenação da SERT (Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho) em conjunto com 
a Secretaria de Desenvolvimento e em parceria com o Centro Paula Souza, na intermediação entre a 
busca por um trabalho técnico-profissional e o preenchimento das vagas para aprendizes, ofertadas 
pelo empregador. Por fim, o custo do Aprendiz Paulista para a empresa é de um salário mínimo/hora 
e todos os benefícios garantidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. Sem contar que 
além de contribuir com a inserção no mercado de trabalho, a empresa também passa a atender ao 
disposto no artigo 429, da CLT, o qual estabelece a quota legal mínima de contratação de 
aprendizes. 
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Dados de atendimento em 2018 

Aprendizes 
Inscritos 

Aprendizes 
Encaminhados 

Vagas 
Captadas 

Aprendizes 
Inseridos 

2.974 2.602 1.722 1.722 

 

Ação Não Orçamentária - Apoio à Pessoa com Deficiência - PADEF 

O Apoio à Pessoa com Deficiência tem como objetivo encaminhar trabalhadores com deficiência para 
oportunidades de emprego, bem como cursos de qualificação profissional. 

Ademais, é administrado pela SERT - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Governo do 
Estado de São Paulo, funcionando desde 1995 nos Postos de Atendimento ao Trabalhador – PAT e 
nas unidades do Poupa Tempo. Valioso ressaltar que além de proporcionar às pessoas com 
deficiência à obtenção e a manutenção do emprego, auxilia no cumprimento do artigo 93, da Lei n.º 
8.213, de 24 de julho de 1991, que determina cotas de contratação a serem cumpridas pelas 
empresas. 

Dados de atendimento PADEF em 2018 

PADEF de Janeiro a Novembro – 2018 

Mês 
Candidatos 

Inscritos 
Candidatos 

Encaminhados 
Candidatos 
Admitidos 

Vagas 
Indiferentes 

Vagas 
exclusivas 

PcD 

Total de 
vagas 

disponíveis 

Janeiro 303 1.690 376 1.144 495 1.639 

Fevereiro 266 1.487 83 2.229 477 2.706 

Março 244 1.637 80 933 505 1.438 

Abril 265 1.537 75 1.588 449 2.037 

Maio 222 1.663 47 1.192 539 1.731 

Junho 234 1.516 143 2.560 744 3.304 

Julho 270 1.743 206 2.753 254 3.007 

Agosto 248 1.948 158 2.422 831 3.253 

Setembro 201 1.722 170 2.664 1.090 3.754 

Outubro 223 1.782 111 1.650 1.109 2.759 

Novembro 149 1.330 69 1.933 996 2.929 

Total 2.625 18.055 1.518 21.068 7.489 28.557 

 

Evolução do Programa PADEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Não Orçamentária: Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário 

O Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário – PRÓ-EGRESSO instituído através do Decreto nº 
55.125/09 e nº 55.126, ambos de 07 de dezembro de 2009, tem como objetivo a reintegração social 
do público egresso e pré-egresso, através da preparação dos indivíduos e da criação de 
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oportunidades depois de cumprimento das medidas punitivas. Vale dizer, tem como público alvo, 
adolescentes que cumprem medida sócio educativa, egressos do sistema prisional, presos em 
unidades de regime semi-aberto e apenados com restrição de direitos. 

Outrossim, prevê ações conjuntas entre a SERT - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, 
Secretaria da Administração Penitenciaria e a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por 
meio da Fundação Centro de Atendimento Sócio educativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP, 
oferecendo cursos de qualificação profissional e intermediação de vagas de trabalho para egressos. 

 

Dados de atendimento  Pró- Egresso em 2018 

Exercício 
2018 

Inscritos Inseridos 
Vagas 

Captadas 
Egressos 

Encaminhados 

Janeiro 1.907 13 19 37 

Fevereiro 3.279 7 8 22 

Março 2.811 6 11 27 

Abril 2.605 10 11 22 

Maio 2.532 8 41 49 

Junho 2.475 34 14 45 

Julho 2.276 38 41 49 

Agosto 2.649 8 36 89 

Setembro 2.298 24 12 35 

Outubro 2.422 12 24 49 

Novembro 2.098 14 7 25 

Total 27.352 174 224 449 

 

Evolução do Programa - Pró-egresso 

 

 

Ação Não Orçamentária – Selo Paulista da Diversidade 

O Selo Paulista da Diversidade, instituído pelo Decreto n.º 52.080, de 22/08/2007, tem como objetivo 
promover o destaque a organizações públicas, privadas e da sociedade civil que tenham uma 
participação efetiva no desenvolvimento de ações em programas, projetos e ações de promoção e 
valorização da diversidade - seja de etnia, de gênero, cultural etc. em seus ambientes de trabalho e 
em suas áreas de atuação. Dentro de uma política pública com acentuada conotação social, tem uma 
ação específica que visa uma geração mais equilibrada de renda na sociedade. No entanto, a 
atribuição do selo não deve ser confundida com prêmio. Existe todo um processo técnico-científico 
aferido por grupo especializado e com a participação da Sociedade Civil, no sentido de conferir 
autenticidade ao selo, que poderá ser usado pela organização que o receber junto a sua marca, 
propaganda, embalagens etc.Ademais, dentro da valorização das diferenças, o Selo da Diversidade 
busca focar a igualdade racial, o respeito à orientação sexual das pessoas, o gênero e a inclusão 
profissional de portadores de deficiência.Por fim, as organizações, privadas, públicas e da sociedade 
civil, ao adotarem Programa de Diversidade, terão o reconhecimento do Estado mediante a entrega 
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do Selo da Diversidade. Sendo assim, ao assumir o compromisso e receber o Selo Paulista de 
Diversidade os envolvidos no processo estarão valorizando o potencial cultural dentro da diversidade 
no mercado de trabalho. 

 

Dados de atendimento em 2018 

Empresas Certificadas 

0 

 

Ação 4230 – Qualificação Requalificação Profissional do Trabalhador 

Programa Estadual de Qualificação Profissional – PEQ 

O Programa Estadual de Qualificação Profissional tem como objetivo capacitar, qualificar ou 
requalificar o trabalhador, de preferência desempregado, visando a aumentar suas chances de 
empregabilidade, oferecendo cursos gratuitos, que abordam conteúdos específicos nas diversas 
ocupações do trabalho e conteúdos gerais, com o fim de recuperar os conhecimentos referentes ao 
ensino de português, matemática, história, empreendedorismo, cidadania e outros. Oferece ainda 
oportunidades para o jovem, a partir de 16 anos de idade, para ingresso no mercado de Trabalho. 
Para tanto, buscou-se construir estratégias de ensino-aprendizagem alicerçada na formação integral 
do indivíduo, preparando-o para o ingresso, permanência e desenvolvimento no mercado de trabalho, 
qualificando-o para exercer novas ocupações ou aperfeiçoando suas competências. Os participantes, 
ao frequentarem os cursos do Programa de Qualificação Profissional, adquirem mais informações 
profissionais, constroem novos conhecimentos, incorporando-os aos já existentes ou aperfeiçoam 
aqueles já adquiridos, passando a ser mais competitivos em um mercado cada vez mais exigente no 
exercício de suas atividades econômicas. Os atendimentos aos municípios são feitos por meio de 
solicitações das Comissões de Emprego e das Prefeituras que enviam ofícios à Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho, indicando as suas necessidades de Qualificação Profissional, 
geralmente, centradas na economia local predominante. Para o ano de 2.018, a meta prevista era de 
qualificar 34.600 trabalhadores, realizadas através das contratações, descriminadas a seguir: 
Processo nº 0049/2018 - Contrato nº 010/2018 - firmado com o Instituto Nacional Tecnológico De 
Ensino E Pesquisa - Intep para qualificação de 4.500 trabalhadores. Processo nº 0045/2018 - 
Contrato nº 007/2018 - firmado com o Instituto De Cultura, Desenvolvimento Educacional 
Promoção Humana E Ação Comunitária - Indepac para a qualificação de 4.500 trabalhadores. 
Processo nº 0048/2018 - Contrato nº 009/2018 - firmado com a Associação De Promoção Do 
Desenvolvimento Local - Apdl para a qualificação de 8.100 trabalhadores. Processo nº 0047/2018 - 
Contrato nº 008/2018 - firmado com a Associação De Promoção Do Desenvolvimento Local - 
Apdl para a qualificação de 8.100 trabalhadores. Processo nº 0044/2018 - Contrato nº 006/2018 - 
firmado com o Instituto Aloés Treinamento para a qualificação de 9.000 trabalhadores. Processo nº 
0050/2018 - Contrato nº 011/2018 - firmado com o Instituto Aloés Treinamento para a qualificação 
de 9.000 trabalhadores. Processo nº 0073/2015 - Contrato nº 017/2016 - firmado com a Fundação 
De Apoio Á Pesquisa, Ensino, Tecnologia E Cultura. - Fapetec para a qualificação de 2.250 
trabalhadores. Processo nº 0067/2015 - Contrato nº 020/2016 - firmado com o Instituto Aloés 
Treinamento para a qualificação de 4.500 trabalhadores. Processo nº 0069/2015 - Contrato nº 
009/2016 - firmado com a Associação De Promoção Do Desenvolvimento Local - Apdlpara a 
qualificação de 3.600 trabalhadores. Processo nº 0071/2015 - Contrato nº 007/2016 - firmado com o 
Instituto Aloés Treinamento para a qualificação de 2.250 trabalhadores. Estes contratos totalizaram 
55.800 trabalhadores representando 61,27% a mais da nossa meta prevista, alcance este fomentado 
por suplementação orçamentária que a pasta obedece ao longo do exercício de 2018. 

 

Ação Não Orçamentária – Time do Emprego 

Obs.: Utiliza recursos da Ação Qualificação Requalificação Profissional do Trabalhador 

O Time do Emprego é um Programa exclusivo do Governo do Estado de São Paulo, desenvolvido 
pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT, através da Coordenação de Políticas 
de Emprego e Renda – CPER, com o objetivo de orientar e preparar os trabalhadores 
desempregados para enfrentar os desafios dos processos seletivos, quando estão em busca de 
oportunidades de trabalho compatíveis com seus interesses, habilidades, competências pessoais e 
qualificação profissional. 
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A metodologia do Programa foi transferida através de uma parceria com o Canadá e adaptada pela 
SERT à nossa realidade, utilizando novas e modernas ferramentas que estimulam e motivam a 
participação dos trabalhadores. 

Atualmente, temos um novo foco de abordagem do Programa, com ênfase nas competências 
pessoais, na consolidação do desenvolvimento e estruturação psicossocial, elevação da autoestima, 
reconhecimento de suas potencialidades e habilidades. 

O Time do Emprego ganhou destaque por desenvolver também um papel social, por meio de ações 
realizadas nas unidades da Fundação Casa, com internos em regime sócio-educativo, egressos e 
beneficiários do Fundo Social de Solidariedade. 

O Programa é desenvolvido em parceria com as prefeituras, às quais cabe a indicação de 
funcionários que serão capacitados pela SERT para atuarem como Facilitadores, além de dispor de 
espaço adequado à realização dos encontros dos participantes. 

Os participantes do Programa formam grupos para troca de experiências e vivências. Durante os 
encontros recebem orientações sobre a elaboração de currículo de acordo com a vaga que está 
disponível e compatível com seu perfil profissional, preparação para a entrevista e processos 
seletivos, postura, apresentação pessoal, técnicas de procura de emprego e utilização das redes 
sociais.  

Trabalhamos com os participantes o auto-conhecimento, a autoestima, suas habilidades e 
competências e o levamos ao desenvolvimento do espírito empreendedor, quando for o caso,  como 
também a projeção de metas de trabalho e de vida. 

A meta do Programa Time do Emprego é alcançar o número de 12.500 (doze mil e quinhentos) 
participantes ao ano e realizar capacitações de novos Facilitadores nas 21 (vinte e uma) Regiões 
Administrativas subdivididas do Estado de São Paulo. 

A proposta do Programa Time do Emprego envolve 12 encontros, com grupos de 20 a 25 
trabalhadores desempregados, jovens que buscam o primeiro emprego, com idade maior ou igual a 
16 anos. Esses grupos, de acordo com a metodologia do Time do Emprego, são denominados 
“times”, porque todos se ajudam na busca pelo emprego a partir da troca de experiência e “auxílio 
mútuo”.  

O conteúdo do Programa Time do Emprego abrange os seguintes temas: 

 Orientação sobre o Programa 

 Quem sou Eu – minhas habilidades e competências pessoais 

  Desenvolvimento do currículo 

 Formulário de solicitação de Emprego e Entrevista 

 Técnicas da procura de emprego 

 Este emprego é para mim 

 Mantendo-me saudável 

 Testes aplicados pelos empregadores 

 Planejamento financeiro 

 Trabalho por conta própria 

 

Para participar do Programa Time do Emprego os interessados deverão estar desempregados, a 
partir de 16 anos e se inscrever em seus municípios,  de acordo com o local indicado na divulgação, 
mediante a apresentação de documentos pessoais, tais como, (RG,CPF e indicado na divulgação, 
mediante a apresentação de documentos pessoais, tais como, (RG,CPF e Carteira de Trabalho). 

Longe de um viés assistencialista, o Time do Emprego se propõe a ajudar os trabalhadores a se 
valorizarem, a estabelecer e cumprir metas pessoais e profissionais, a conquistar seu lugar no mundo 
do trabalho, adquirindo conhecimentos e autoconfiança que os acompanhará para muito além do 
emprego. 
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Desempenho do Programa Time Do Emprego 

Período : Janeiro à Novembro de 2018 

Municípios c/ 
Adesão ao 
Programa 

Nº Municípios 
Contemplados 

Times 
Executados 

Nº de 
Facilitadores 

Estado 

Nº de participantes 
Nº de 

Trabalhadores 
Inseridos 

Homens Mulheres 

467 231 738 805 6.442 9.778 2.063 

 

Cenário Geral do Programa Time Do Emprego 

Mês 
Número de 

Times 
Executados 

Municípios 
com 

Abertura 
de Times 

Municípios 
Ativos 

Programa 

Número de 
Participantes 

em situação de 
Vulnerabilidade 

Social 

Número 
Total de 

Participantes 

Número 
de 

Inseridos 

% de 
Inseridos 

Jan 29 23 23 15 660 54 9% 

Fev 40 29 26 0 1.015 100 12% 

Mar 54 33 26 28 1.287 154 15% 

Abr 63 45 26 0 1.631 209 15% 

Mai 58 42 14 27 1.307 235 21% 

Jun 48 37 16 0 1.034 190 21% 

Jul 53 38 13 32 1.166 124 12% 

Ago 110 70 27 28 2.471 171 8% 

Set 80 63 24 0 1.834 228 15% 

Out 127 82 20 351 2.193 276 18% 

Nov 76 55 16 0 1.622 322 25% 

Total 738 517 231 481 16.220 2.063  

 

 
Representação Gráfica do Desempenho do Programa Time do Emprego - 2018 
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COP – Coordenação de Operações 

 

A COP – Coordenação de Operações tem por atribuições coordenar e controlar a operacionalização 
dos planos e serviços executados nos PAT´s – Posto de Atendimento ao Trabalhador, através dos 
Centros Regionais, bem como sua implantação ou extinção. 

É de nossa competência o acompanhamento do resultado das ações executadas e a coleta de dados 
estatísticos de desempenho para prestar informações ao MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. 

Executar a elaboração de planos de trabalho junto a outras Coordenações de Políticas Públicas de 
Emprego, estabelecendo convênios e parceria. 

 

Ação 5044 – Intermediação de Mão-de-obra – IMO 

A IMO – Intermediação de Mão-de-obra é uma ação que objetiva o atendimento ao trabalhador, 
propiciando condições para que o cidadão dê entrada ao seguro-desemprego, receba orientações e 
encaminhamento ao emprego. O Programa Intermediação de Mão-de-Obra é desenvolvido nos 
Postos de Atendimento ao Trabalhador – PAT’s instalados nos Municípios do Estado de São Paulo e 
ligados diretamente à COP - Coordenação de Operações da SERT – Secretaria de Emprego e 
Relações do Trabalho.  

 

Dados – Intermediação de Mão-de-obra – 2018 

Intermediação de Mão De Obra - IMO - Janeiro à Novembro 2018 

Mês Inscritos Vagas Encaminhados Colocados 

Janeiro 75.203 17.546 63.159 14.443 

Fevereiro 68.644 14.286 47.562 3.616 

Março 45.391 15.476 43.855 3.170 

Abril 69.263 14.506 50.229 3.409 

Maio 69.429 13.612 48.218 2.846 

Junho 65.911 15.513 46.628 5.724 

Julho 67.718 15.192 49.173 7.327 

Agosto 68.882 19.969 56.707 5.779 

Setembro 56.447 19.156 49.965 5.802 

Outubro 65.182 21.497 61.387 5.041 

Novembro 50.726 14.622 40.449 3.136 

TOTAL 702.796 181.375 557.332 60.293 

*dados atualizados até 30/11/2018 

*Aguardando a contabilização e fechamento do mês de dezembro 

 

Programa 2308 – Relações do Trabalho e Empreendedorismo 

 

A Coordenação de Políticas de Empreendedorismo da Secretaria de Estado do Emprego e Relações 
do Trabalho tem as seguintes atribuições: 

 Promover a realização de estudos e ações, locais e regionais, que possibilitem o desenvolvimento 
socioeconômico através de micro e pequenos empreendimentos; 

 Elaborar e promover a execução de planos, programas e projetos de fomento ao auto-emprego, 
ao associativismo e ao cooperativismo, avaliando os resultados e impactos das ações; 

 Estimular o desenvolvimento do empreendedorismo através da qualificação e da oferta de linhas 
de microcrédito destinadas à micro e pequenos empreendedores; 
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 Colaborar com as administrações municipais em políticas públicas que ofereçam um ambiente 
favorável ao desenvolvimento do empreendedorismo; 

 Planejar e administrar a utilização de recursos financeiros próprios ou oriundos de parcerias, 
convênios e termos de cooperação celebrados com entidades, instituições e órgãos financiadores, 
prestando contas a respeito. 

 

Banco do Povo Paulista 

    

Ação  4225 – Programa Banco do Povo Paulista 

O Banco do Povo Paulista (BPP) é o programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo 
do Estado de São Paulo por meio da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, em parceria 
com as prefeituras, conforme disposições previstas na Lei Estadual nº 9.533, de 30 de abril de 1997 e 
no Decreto Estadual nº 43.283, de 3 de julho de 1998. 

O objetivo do programa é oferecer financiamentos para empreendedores de micro e pequenos 
negócios, para capital de giro e investimento fixo, como forma de viabilizar o desenvolvimento social e 
econômico local, bem como a geração de renda e empregos.  

A implantação do programa é feita por meio de parcerias com os municípios, em que o Estado 
participa com 90% dos recursos financeiros para a constituição do Fundo de Investimento, além de 
selecionar e treinar os agentes de crédito e gerenciar e supervisionar as atividades operacionais da 
unidade. É de responsabilidade dos Municípios parceiros disponibilizarem o espaço físico, 
infraestrutura, recursos humanos e manutenção da Unidade local, além da participação financeira de 
10% do Fundo Municipal. 

O público alvo do programa são os empreendedores formais ou informais, urbanos e rurais, 
microempreendedores individuais, produtores rurais, cooperativas e associações de produção 
formalmente constituídas.  

Atualmente, 562 municípios já contemplaram ou contemplam com o Banco do Povo Paulista, 
abrangendo cerca de 87% de todo o nosso Estado. Desde a implantação do Programa, em setembro 
de 1998 até agosto de 2018, foi emprestado aproximadamente R$ 2,1 bilhão, beneficiando 468.016 
microempreendedores. 

 

Desempenho Operacional 

Abrangência 

Nº de municípios contemplados atualmente: 562 

Desempenho Operacional no período de 2018 

 

Ano Referência 
Número de 
Operações 

Recursos 
Emprestados 

Valor médio p/ 
empréstimo 

2018* 22.353 R$ 160.686.359,52 R$ 7.188,58 

Dados atualizados: 31/12/2018 

 

Eventos 2018 

Migração do sistema da Desenvolve SP 

Em janeiro iniciou-se a operacionalização do sistema da Desenvolve SP, em que novas contratações 
passaram a ser cadastradas diretamente por esse meio, deixando de ser vinculadas ao Banco do 
Brasil e à Prodesp. 

Inaugurações 

Município de Bom Sucesso de Itararé (RA Sorocaba/RG Itapeva) 

Município de Cândido Rodrigues (RA Central/RG Araraquara) 

Município de Igaratá (RA São José dos Campos/RG São José dos Campos) 
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Município de Vista Alegre do Alto (RA Barretos/RG Barretos) 

Encontros Regionais 

Realização de 4 reuniões preparatórias aos novos Debates Regionais para análise da integração do 
Programa Banco do Povo Paulista com o novo Agente Financeiro Desenvolve SP. 

 

20 anos Banco do Povo Paulista 

No mês de novembro foi realizada a comemoração do aniversário de 20 anos do Banco do Povo 
Paulista nas dependências da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho com a presença de 
aproximadamente 600 pessoas, dentre elas gestores, agentes de crédito e autoridades municipais. 
Houve a entrega de troféus para a primeira unidade inaugurada e para as unidades com melhor 
desempenho, além de brindes aos presentes. 

 

Atividades 

Programa de Formação de Agentes de Crédito 

Programa destinado à formação de novos Agentes de Crédito. Durante o ano de 2018, formaram-se 
18 turmas no total de 116 participantes para atuarem nas unidades do Banco do Povo Paulista. 

 

Bônus por Participação nos Resultados  

O BPR – Bônus por Participação nos Resultados, instituído pela lei nº 14.922, de 28 de dezembro de 
2012, foi criado com a intenção de premiar a qualidade do trabalho dos agentes de crédito do Banco 
do Povo Paulista, estimulando a eficiência na gestão das operações de microcrédito. 

Em outubro ocorreu o pagamento da 19° bonificação aos Agentes de Crédito no valor total de R$ 
313.094,21. 

Convênio 

Alteração da minuta do convênio referente à cláusula 2.2.14 e acréscimo da cláusula 2.2.14.1 para os 
seguintes dizeres:  

“2.2.14 Assumir, mediante autorização expressa do chefe do executivo municipal, o valor principal 
das operações integrantes de sua carteira ativa com atraso superior a 180 ( cento e oitenta) dias; 

2.2.14.1 O valor a que se refere o item anterior será debitado exclusivamente da cota do MUNICÍPIO” 

Layout  

Em 2018, houve alteração do layout da unidade da Capital, que se encontra na própria Secretaria, 
para melhor atendimento aos clientes.  

 

Ação 4227 – Promoção do Empreendedorismo e Trabalho 

A Secretaria do Emprego e das Relações do Trabalho vem desenvolvendo ações e projetos voltados 
para o Trabalho Decente, com o objetivo de que o mesmo seja reconhecido como um de seus 
programas. 

O programa se trata da aplicação da política do Trabalho Decente, conforme as orientações da 
Organização Internacional do Trabalho, que visa a execução de ações que tenham como foco a 
disseminação do conceito de Trabalho Decente em encontros, capacitações e conferências voltados 
aos jovens, aos representantes sindicais, patronais, gestores públicos e trabalhadores no geral. O 
programa também subsidia a execução da Agenda Estadual de Emprego e Trabalho Decente que é 
desenvolvida pela Comissão Estadual de Emprego e Trabalho Decente, coordenada pela Secretaria 
do Emprego e Relações de Trabalho e formada por secretarias estaduais, sindicatos e federações 
patronais, sendo a mesma instituída via decreto 59.526/2013 do Governador.   

 

Principais objetivos do Programa do Trabalho Decente são:  

 Coordenar a Comissão Estadual de Emprego e Trabalho Decente e executar a Agenda Estadual 
de Emprego e Trabalho Decente; 
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 Diplomar Empresas em Boas Práticas de Trabalho Decente - Selo Social com Creditação 
Internacional voltado para empresas privadas, que alcancem no mínimo 70% dos indicadores da 
Organização Internacional do Trabalho, avaliados por auditores treinados. 

O programa Trabalho Decente é Instituído pelo PPA / LDO / LOA do Governo do Estado de São 
Paulo. Para o ano de 2016 temos: LEI N° 16.083, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

 Diplomação em Boas Práticas de Trabalho Decente  

O Objetivo desta ação é disseminar o conceito do Trabalho Decente dentro do mundo coorporativo 
das empresas privadas, capacitando os seus gestores sobre o tema e certificando as boas práticas 
de trabalho desenvolvidas, como: igualdade de gênero e raça, erradicação do trabalho escravo e 
infantil, jornada de trabalho, formalização, inserção das pessoas com deficiência, entre outros.  

 Comissão Estadual de Emprego e Trabalho Decente  

Foram realizadas reuniões mensais e semanais dos grupos de trabalho da Comissão Estadual de 
Trabalho Decente e foi finalizado a Agenda e o Plano Estadual de Trabalho Decente, em consonância 
as atribuições dispostas no Decreto 59.526/2013 do Governador. 

 Foram realizadas neste: dezoito reuniões Ordinária e cinco reuniões Extraordinária da Comissão 
Estadual de Trabalho Decente. 
 

Participação do Trabalho Decente em Conselhos e Comissões  
    
O Programa Trabalho Decente representou a SERT neste ano: 
 

 Conselho da Condição Feminina: Participamos de cinco reuniões e um evento; 
 

 Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo: Participamos de  sete reuniões e um evento; 
 

 Comitê Intersecretarial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Participamos de uma 
reunião; 
 

 Comissão de Erradicação do Tráfico de Pessoas: Participamos de sete reuniões e um evento 
 

 Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e Adolescente Trabalhador: participamos de quatro 
reuniões. 
 

 Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil: Participamos de nove reuniões; 
 

 Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA: participamos de seis reuniões; 
 

 Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN – SP representando o Sr. 
Secretário: participamos de  oito reuniões. 
 

 Comitê Técnico no âmbito da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional 
CAISAN – SP para a construção do I Plano de Segurança Alimentar Paulista: participamos de três 
reuniões. 
 

 Oficinas para elaboração do Plano de Segurança Alimentar: participamos de quatro oficinas. 
 

 Conselho do Idoso: participamos de cinco reuniões plenárias;  
 

 Mesa Diretora do Conselho do Idoso: participamos de cinco reuniões; 
 

  Comissão Temática permanente de Violação de Direitos do Idoso: participamos de cinco 
reuniões; 

 
Convites externos para divulgação do Trabalho Decente 
 

 II Simpósio Estadual para Erradicação do Trabalho Análogo ao de Escravo - Evento de divulgação 
do Trabalho Decente para 130 pessoas 
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 Evento do dia da Mulher na SERT para 150 mulheres com palestras sobre o tema de saúde 
feminina 
 

 Reunião com a Agenda Bahia de Trabalho Decente. 
 

 Fórum Social Mundial Salvador – A supervisora LaylaSueiro participou das discussões do FSM de 
2018. 
 

 Palestra: O assédio Moral no Ambiente de Trabalho na Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da 
Cidadania para 50 pessoas. 
 

 Academia de Trabalho Digno da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – Centro de 
Treinamento das Organizações Unidas (ONU) – Turin, Itália. A supervisora LaylaSueiro, ganhou 
bolsa mérito para participar do curso sobre Trabalho Digno e apresentou as ações desenvolvidas pela 
SERT na Academia Internacional da ONU. 
 

 107.ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, a supervisora LaylaSueiro participou 
como observadora, onde foram debatidas questões fundamentais no futuro do mundo do trabalho, 
nomeadamente a violência e o assédio contra as mulheres e os homens no mundo do trabalho, o 
diálogo social e o tripartismo, e a cooperação eficaz da OIT para o desenvolvimento em apoio aos 
objetivos de desenvolvimento sustentáveis. 
 

 Participação com palestras sobre o Programa e as ações de Trabalho decente. no Cronograma de 
execução das audiências públicas em 8 municípios do plano estadual de prevenção e erradicação do 
trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador. 
 

 Participação da equipe na Oficina Incorporação das Temáticas de Gênero e Raça/Etnia/Origem 
nas Estratégias de Redução da Pobreza e Geração de Emprego e Renda da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 
 

 Participação com fala na audiência pública sobre o Futuro do Trabalho realizado na 
superintendência do Trabalho para 100 pessoas. 
 

 Participação do Grupo de Trabalho de Desperdício de alimentos. 
 

 Participação das reuniões da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional - 
CAISAN – SP representando o Sr. Secretário. 
 

 Participação do Comitê Técnico da CAISAN – SP para a construção do I Plano de Segurança 
Alimentar Paulista. 
 

 Participação das Oficinas da CAISAN – SP para a elaboração do I Plano de Segurança Alimentar 
Paulista. 
 

 Videoconferência e capacitação presencial para o monitoramento do programa e selo amigo do 
idoso. 
 

 Videoconferência e Capacitação presencial para Elaboração de projetos para conselhos e direitos 
do idoso. 
 

 Ação formativa: Formação de Conselheiros para os Conselhos de Direitos dos Idosos 
 

 II Seminário Velhices LGBT: expressões da violência contra pessoas idosas. 
 

Em 2016, 2017 e 2018 não houve Diplomação em Boas Práticas de Trabalho Decente devido ao 
Decreto Governamental de redução orçamentária que levou a secretaria a estabelecer prioridades de 
execução e investimento.  
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Ação 4254 – Comissões de Emprego 

A CEE - Comissão Estadual de Emprego, regida pela resolução nº 80, de 19 de Abril de 1995 e pelo 
Decreto n.º 40.322, de 15 de Setembro de 1995, é formada, atualmente, por 15 (quinze) Conselheiros 
efetivos com respectivos suplentes. Tem por atribuição estimular e aprovar a criação de comissões 
tripartite de emprego nos municípios paulistas, assim como colaborar na definição e no 
desenvolvimento de políticas públicas locais de trabalho, emprego e renda. 

A relação da SERT – Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho com as CME -  Comissões 
Municipais de Emprego permite que o cronograma de trabalho das atividades da secretaria seja 
elaborado a partir das demandas apresentadas pelos municípios, resultando em programas capazes 
de conciliar abrangência geográfica e atenção às necessidades locais.  

A Comissão Estadual de Emprego não possui espaço próprio. Quando das reuniões ou atividades 
relativas ao seu Regimento, utiliza espaços diversos conseguidos através de parcerias obtidas pela 
Equipe da SERT. A ação Comissão Estadual de Emprego da SERT possui cinco funcionários, sendo: 
um supervisor e quatro auxiliares técnicos. Estas pessoas são funcionários da SERT nesta ação que 
apóia a COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO em todo o Estado de São Paulo. Não podemos 
confundir esta ação que é de gestão da SERT com a COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO 
(instituída por decreto). 

 

  

 

 

 

 

 

Legislação – Atribuição 

• DEC nº 40.322 de 15/09/1995 ART 2 
• DEC nº 41.831 de 03/06/1997 ART 1 

Legislação – Composição 
• DEC nº 53.017 de 20/05/2008 ART 1 

Legislação 

• DEC nº 40.322 de 15/09/1995 

Institui a Comissão Estadual de Emprego, no âmbito do Sistema Público de Emprego, e dá 
providências correlatas. 
• DEC nº 41.831 de 03/06/1997 

    Altera a redação de dispositivos que especifica do Decreto nº 40.322, de 15 de setembro de 1995. 
• DEC nº 43.422 de 01/09/1998 

    Reorganiza a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e dá providências correlatas. 
• DEC nº 53.017 de 20/05/2008 

    Altera a redação do artigo 3º do Decreto nº 40.322, de 15 de setembro de 1995, modificado pelo 
Decreto nº 41.831, de 3 de junho de 1997, que institui a Comissão Estadual de Emprego, no âmbito 
do Sistema Público de Emprego, e dá providências correlatas 

Composição da CEE 

A Comissão Estadual de Emprego – CEE é composta de 15 membros efetivos e 15 membros 
suplentes. 

 

 

 

 

 

GRUPO DE TRABALHO COMISSÃO ESTADUAL 
DE EMPREGO 

 
Localiza-se nas dependências da Coordenação de 

Políticas de Emprego e Renda 
Possui recursos para implementar Ações - 

Referentes a este Edital. 

COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO 
 

Não possui sede, instituída legalmente pelo Decreto 
nº 40.322 de 15/09/1995. 

Não possui recursos para implementar Ações. 

 

http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoi.asp?atoid=19634
http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoI.asp?atoid=19634#art2
http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoi.asp?atoid=19635
http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoI.asp?atoid=19635#art1
http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoi.asp?atoid=21700
http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoI.asp?atoid=21700#art1
http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoi.asp?atoid=19634
http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoi.asp?atoid=19635
http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoi.asp?atoid=19621
http://perfil.sp.gov.br/site/legislacaoi.asp?atoid=21700
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Relatório das atividades da comissão estadual de emprego 

De janeiro a dezembro de 2018 

Data Tipo de evento Local 
Nº 

Participantes 
Municípios 
presentes 

Resultados 

Janeiro 
Lançamento dos planos 
de trabalho das CMEs- 

suporte 
SERT suporte  

Levantamento de dados 
exercício de 2018 

08/02 
Reunião ordinária 

fechada - restrita à CEE 
SERT 11 2 

Apresentação dos dados das 
CMEs e pauta 

03/03 
Reunião ordinária – 
aberta a convidados 

SERT 121 38 
Atividade extra 

Palestra : Indústria 4.0 
(L’Oreal Brasil) e pauta 

12/04 
Reunião ordinária 

fechada - restrita à CEE 
SERT 12 3 

Solicitação de moção de 
alteração do Decreto 
40.332/1995 e pauta. 

10/05 
Reunião ordinária 

fechada - restrita à CEE 
SERT 11 1 

Apresentação do 
representante dos 

trabalhadores e pauta. 

07/06 
Reunião ordinária – 
aberta a convidados 

Secret. da 
Agricultura do 

Estado 
79 25 

Palestra da CODEAGRO e 
posse de conselheiros e a 

pauta. 

12/07 
Reunião ordinária 

fechada - restrita à CEE 
SERT 12 3 

Eleição da presidência, 
posse de conselheiro, 
formação de grupo de 

estudos ref. Intermediação 
de mão de obra e pauta. 

02/08 
Reunião do grupo de 

estudos 
SERT 9 2 

Estudos para otimização de 
vagas nos PATs 

09/08 
Reunião ordinária 

fechada - restrita à CEE 
SERT 9 3 

Aprovação do regimento 
interno e pauta 

13/09 
Reunião ordinária aberta 

a convidados 

Superintendência 
Regional do 

Trabalho 
91 36 

Palestra do DIEESE e posse 
de conselheiro e pauta. 

11/10 
Reunião ordinária 

fechada - restrita à CEE 
SERT 11 4 

Discussão referente à 
paridade e plano de trabalho 

da CEE e pauta. 

08/11 
Reunião ordinária 

fechada - restrita à CEE 
SERT 4 3 quórum não atingido. 

13/12 
(agendada)* 

Reunião ordinária 
fechada - restrita à CEE 

SERT * * 
Dados 2018 das CMEs e 
elaboração do plano de 

trabalho.* 

 

A Coordenação de Políticas de Emprego e Renda - CPER é responsável pelo desenvolvimento e 
execução de políticas públicas de fomento ao emprego, trabalho e renda, com destaque para a 
qualificação profissional de trabalhadores. 

 

Ação 4248  – Orientação ao Trabalhador 

Emissão Carteira de Trabalho/Previdência 

A Carteira de Trabalho é um dos únicos documentos a reproduzir a vida funcional do trabalhador. 
Assim, garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, 
benefícios previdenciários e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Quanto à emissão, pode ser realizada também nos Postos de Atendimento ao Trabalhador que, no 
Estado de São Paulo, atualmente conta com o número de 205 (duzentos e cinco) Postos e 59 
(cinquenta e nove) Poupatempos. Sendo que, portando os documentos necessários o cidadão já sai 
do referido posto ou poupatempo, portando sua carteira de trabalho. 
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Situação Atual: 205 PAT’s e 59 Poupatempos 

Dados Carteira de Trabalho – 2018 

Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS 

Janeiro 106.657 

Fevereiro 79.878 

Março 81.027 

Abril 99.082 

Maio 69.346 

Junho 65.891 

Julho 79.272 

Agosto 79.661 

Setembro 64.281 

Outubro 68.618 

Novembro 52.173 

TOTAL 845.886 

*dados atualizados até 10/12/2018 

*Aguardando a contabilização das carteiras emitidas no mês de Dezembro 

 

Dados Seguro Desemprego – 2018 

Ano Referência 
Número de 

Requerentes 
Número de 

Beneficiados 

2018* 1.335.025 1.250.820 

*dados atualizados até 31/10/2018 

*Aguardando a contabilização e fechamento do mês de dezembro 

 

As Atividades: Postos de Atendimento ao Trabalhados - PAT's, serviços prestados nos PAT's, 
treinamento e acompanhamento; termos de cooperação técnica não estão contemplados no 
Orçamento de 2019. 
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Secretaria de Energia e Mineração 
 

                      Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

                 49000 - Secretaria de Energia e Mineração 

      
em  R$ 

 

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos 

 

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas 
Correntes 

43.644.572,00 118.056.814,00 68.382.732,04 0,00 68.382.732,04 47.525.106,78 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

3.029.248,00 17.744.342,00 15.611.555,40 0,00 15.611.555,40 14.301.956,52 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

40.615.324,00 100.312.472,00 52.771.176,64 0,00 52.771.176,64 33.223.150,26 

Despesas de 
Capital 

782.924,00 4.508.434,00 1.386.200,90 428.724,92 1.814.925,82 1.067.504,90 

Investimentos 780.924,00 4.506.434,00 1.386.200,90 428.724,92 1.814.925,82 1.067.504,90 

Inversões 
Financeiras 

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 44.427.496,00 122.565.248,00 69.768.932,94 428.724,92 70.197.657,86 48.592.611,68 
Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

49000 - Secretaria de Energia e Mineração 

      
em  R$ 

 

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos 

 

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + 
B) 

0001 - 
Participação 
Societária 

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4902 - Controle de 
Cheias do Canal 
Pinheiros 

25.000.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 21.250.000,00 8.450.999,21 

Despesas 
Correntes 

25.000.000,00 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 21.250.000,00 8.450.999,21 

4903 - Promoção 
do 
Desenvolvimento 
Energético e da 
Industria Mineral 
Paulista 

19.425.496,00 17.685.652,00 17.053.261,78 0,00 17.053.261,78 14.815.194,61 

Despesas 
Correntes 

18.644.572,00 17.178.050,00 16.580.960,76 0,00 16.580.960,76 14.358.601,59 

Despesas de 
Capital 

780.924,00 507.602,00 472.301,02 0,00 472.301,02 456.593,02 
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5114 - 
Fortalecimento das 
Competências 
Reguladoras em 
energia, gás e 
saneamento 

0,00 83.627.596,00 31.465.671,16 428.724,92 31.894.396,08 25.326.417,86 

Despesas Correntes 0,00 79.628.764,00 30.551.771,28 0,00 30.551.771,28 24.715.505,98 

Despesas de Capital 0,00 3.998.832,00 913.899,88 428.724,92 1.342.624,80 610.911,88 

Despesa Total 44.427.496,00 122.565.248,00 69.768.932,94 428.724,92 70.197.657,86 48.592.611,68 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

A Secretaria de Energia e Mineração – SEEM, em 2018, era composta por quatro subsecretarias 
(Energia Elétrica, Energias Renováveis, Mineração e Petróleo e Gás) e pelo Conselho Estadual de 
Política Energética (CEPE), formado por sete secretários de Estado, por especialistas em energia e 
representantes dos setores de agricultura, comércio e indústria, que tem como objetivo formular 
diretrizes e políticas na área energética paulista. 

A pasta contava ainda com empresas vinculadas: a Companhia Energética de São Paulo (CESP) e a 
Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE). 

 

Programa 4902 – Controle de cheias do canal pinheiros 

O Objetivo do Programa é executar serviços de adequação da calha para aumentar a sua capacidade 
de vazão em épocas de cheias. 

 

Ação 2355 – Adequação da Calha do Rio Pinheiros 

Remoção de detritos, execução de serviços de desassoreamento, proteção e revestimento das 
margens da calha, objetivando conservar e restabelecer a capacidade de vazão. 

Descrição do realizado no exercício: Realização de despesas com Convênio celebrado com a 
Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE, tendo como objeto termo de cooperação na 
execução de atividades de manutenção da calha do Canal Pinheiros. Conforme Plano de Trabalho do 
Convênio, consiste nos levantamentos topográficos e de controle dos demais serviços executados no 
Canal, relativos à medição das cargas de material retirados e depositados nos pátios de transbordos 
nas margens e rebaixos ao longo do canal. Esses serviços são integrantes e indispensáveis para a 
determinação e conferência dos volumes de material removidos e transportados, bem como de 
acompanhamento dos volumes de sedimentos acumulados no leito do Canal Pinheiros. 

Produto: 270 - Material Inerte e detritos flutuantes do leito do Canal Pinheiros  

A meta na Lei Orçamentária Anual – LOA, em 2018, era de 300.000 m
3
 de material retirado. Ao longo 

do ano de 2018 foram realizados 03 processos licitatórios para a contratação de serviços de 
desassoreamento no Canal Pinheiros, porém, por razões diversas, todos resultaram em fracassados. 
A consequência é que durante o ano de 2018 não foram realizados trabalhos de desassoreamento, 
agravando a situação, já considerada critica.

 

 

Programa 4903 – Promoção do desenvolvimento energético e da indústria 
mineral paulista 

O objetivo do programa é buscar a evolução permanente da garantia de disponibilidade, 
continuidade, qualidade e agilidade de atendimento no fornecimento de energia elétrica à população 
de São Paulo, através da integração de ações do poder concedente, agências reguladoras, empresas 
do setor e outras secretarias e órgãos de governo federal, estadual e municipal. 
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Ação 5403 – Planejamento e Incremento da Produção Mineral 

Programação, elaboração e acompanhamento de atividades de diversas naturezas técnicas e 
institucionais relacionadas aos campos do planejamento. 

Ações junto a municípios 

 Enviada correspondência a todos os municípios, por ocasião da posse dos novos prefeitos, 
destacando a importância da mineração e a oportunidade na geração de emprego e renda. 

 Correspondência para todos os municípios mineradores do estado informando sobre a 
Compensação Financeira sobre Exploração Mineral - CFEM e a importância de celebrarem convênios 
com o DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral. 

 Orientação e apoio institucional à Associação dos Municípios do Alto Vale do Ribeira para a 
articulação de projeto de Ordenamento Territorial Geomineiro nos municípios de Apiaí, Capão Bonito, 
Guapiara, Itaoca, Ribeirão Grande e Ribeirão Branco a ser realizado pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo no ano de 2018. 

 Orientação e apoio institucional à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de São 
Vicente para avaliação das potencialidades de geração de emprego e renda a partir da destinação da 
área desativada da Pedreira do Horto para empreendimentos de interesse socioambiental e 
econômico. 

 Apoio e suporte técnico para inserção da atividade de mineração nos planos diretores municipais 
fornecendo dados e informações do potencial mineral regional. Os municípios de Caçapava, São 
José dos Campos, Jacareí, Santana do Parnaíba, Porto Ferreira, Cabreúva e Bragança Paulista 
receberam contribuições para inserção do tema mineração. Apoio também foi dado nas reuniões de 
elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado das regiões Metropolitanas de São 
Paulo, Piracicaba e Baixada Santista. 

 Apoio aos prefeitos de municípios de Caçapava, Santo Antônio do Pinhal e Cajati a respeito de 
projetos de desenvolvimento ligados à mineração. 

 Apoio e orientação ao município de São Sebastião para reutilização de rocha proveniente da obra 
na Rodovia dos Tamoios para aplicação em obras urbanas no munícipio. 

Ações de integração com os PDUI 

 Apoio técnico aos agentes do Comin – Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração do Estado de 
São Paulo e da Emplasa – Empresa Metropolitana de Planejamento para a inserção da agenda 
setorial nos PDUIs das regiões metropolitanas e aglomerados urbanos de São Paulo. 

 Participação nos debates das câmaras temáticas de Meio Ambiente e de Desenvolvimento 
Econômico do PDUI da Baixada Santista para divulgar os resultados do OTGM realizado nos nove 
municípios daquela Região e promover a inserção da mineração e da utilização dos agregados de 
RCD – Resíduos da Construção e Demolição nas diretrizes do Plano. 

 Participação nas oficinas de Desenvolvimento Econômico promovidas pela Emplasa para a 
elaboração do diagnóstico do PDUI sobre mineração na Aglomeração Urbana de Piracicaba. Revisão 
do caderno técnico de diagnóstico da mineração e meio ambiente do PDUI-AUP. Coordenação dos 
grupos de trabalho de Desenvolvimento Econômico e de Redes Estruturais e participação no GT de 
Meio Ambiente com o objetivo de inserir a agenda da mineração e do agregado de RCD na promoção 
do desenvolvimento metropolitano sustentável. 

Ações junto a Secretaria de Meio Ambiente - APA do Rio Tietê, Vale do Paraíba 

 Atuação junto a Secretaria de Meio Ambiente na discussão do texto do Plano de Manejo da Apa 
do Rio Tietê e análise comparativa das mudanças feitas no zoneamento proposto. 

 Participação em reuniões técnicas com agentes da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Emplasa com o objetivo de avaliar e fornecer critérios técnicos para a revisão do 
zoneamento ambiental da mineração no Vale do Paraíba, de responsabilidade da Coordenadoria de 
Planejamento dos Recursos Naturais da SMA. 

Mapeamento das cadeias produtivas de cerâmica, construção e agronegócio 

 Contratação do IPT para realizar o mapeamento da produção de argila no estado e projetar 
demandas de médio e longo prazo das cadeias produtivas que utilizam argila. 

Apoio institucional à Abrecon – Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da 
Construção e Demolição  

 Participação em audiências públicas para revisão do marco legal da Reciclagem de Resíduos da 
Construção e Demolição, coordenado pelo Ministério das Cidades. Visitas a diversas usinas de 
reciclagem na Baixada Santista, Guarulhos, Valinhos e Jundiaí. Mapeamento das diversas pastas do 
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Estado com potencial capacidade e necessidade de consumo de agregado de RCD em suas obras 
(FDE, CPTM, DER, etc.). 

Apoio a empreendimentos de mineração com geração de emprego e renda 

 Intermediação junto ao DNPM para superação de entraves burocráticos visando à implantação de 
unidade industrial de produção de água mineral no município de Aguaí – SP; 

 Intermediação junto ao DNPM-SP para superação de entraves burocráticos visando à implantação 
de pedreira no município de Itapetininga para o suprimento da demanda prevista para a duplicação 
de estradas regionais; 

 Diálogo com Cetesb, Investe SP e indústria cimenteira para estabelecimento de critérios para 
implantação de novos empreendimentos privados no Estado de São Paulo. 

Seminário sobre  Inovação na Mineração 

 Realização de seminário sobre Inovação na Mineração na sede da pasta com mais de 200 
pessoas, reunindo mineradores, universidades e órgãos de fomento e investimento. 

Seminário dos ODS 

 Realização de seminário para inserção da mineração paulista nos Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável – ODS do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PNUD, órgão da Organização das Nações Unidas - ONU. O seminário teve como objetivo mapear as 
ações das empresas de mineração que convergem para um ou mais dos 17 ODS; estimular as ações 
das empresas de mineração para atendimento aos ODS para convergência de ações, 
desenvolvimento sustentável local e regional e divulgar para a sociedade a contribuição da atividade 
mineral para os ODS. O seminário contou com a participação dos setores empresariais da mineração 
(Comin e Aspacer), USP, institutos de pesquisa (IPT e IG), DNPM, CPRM e profissionais ligados ao 
setor. 

Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Minas e Energia 

 Organização de Grupo de Trabalho dos principais estados mineradores do Brasil, que elaborou 
propostas de alteração nas medidas provisórias nº

s
 789, 790 e 791 do governo federal.  

Estâncias Hidrominerais 

 Preparação de roteiro e interlocução com DNPM, Secretaria Estadual de Turismo e prefeituras de 
estâncias para regularização da situação das estâncias hidrotermais. 

 A meta na Lei Orçamentária Anual - LOA, em 2018, era de 25% de municípios apoiados, 
efetivamente apenas 5% dos municípios receberam apoio. 

 

Ação 5859 – Gestão do Fornecimento de Energia Elétrica 

Implementação de sistemática de coleta, tratamento e divulgação de informações representativas do 
setor energético. 

Eficiência Energética  

 Execução do Programa Estadual de Eficiência e Racionalização do Uso de Energia, conforme 
Decreto nº 45.765. 

 Gestão de Faturas – GESFAT, entre dez/2011 e o segundo trimestre de 2018, o acompanhamento 
dos contratos de fornecimento de energia elétrica dos próprios do Estado propiciaram uma economia 
da ordem de R$ 114 milhões. 

 Em 29 de novembro de 2017, Secretaria de energia e Mineração contratou a Fundação de Apoio a 
Universidade de São Paulo - FUSP, para prestação de serviços técnicos especializados relativos à 
análise e programação da Fase I, 1ª etapa dos serviços relativos à análise e programação e 
desenvolvimento de nova versão do sistema computacional “GESFAT - Gestão de Faturas”. O valor 
total do contrato SEM 03/2017 correspondeu à  R$ 169.960,00 e onerou o elemento econômico 
33.90.39.12, da Unidade Gestora Responsável – 49.01.01 – Chefia de Gabinete e foi totalmente 
liquidado em 2018. 

 Projetos de Eficientização dos Edifícios Públicos e inclusão na Chamada Pública da 
concessionaria Eletropaulo. Contemplados, para execução em 2018, os edifícios Praça Ramos de 
Azevedo – (≈ R$ 1 milhão) e Instituto Biológico – (≈ R$ 926 mil). Licitação realizada em 22/10/2018, 
vencida pela empresa Vitalux. Reunião e inicio do projeto realizados em novembro 2018. 

 Participação nos encontros entre ECCJ - “Energy Conservation Center, Japan”, técnicos da 
Secretaria de Energia e Mineração, Ministérios de Minas e Energia – MME, Indústria e Comercio – 
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MDIC e Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para discussão de metodologias e ações 
necessárias à implantação de programas de eficiência energética, parte do programa de cooperação 
Brasil – Japão, coordenado pelo MME. Foi realizado em 21 de novembro de 2018 o workshop 
EMAK9 – Energy Management Action Network que tem por objetivo compartilhar e disseminar as 
melhores práticas e casos de sucesso na área de eficiência energética e conservação de energia.  

 Lançados em novembro de 2017, junto ao Centro Paula Souza, os cursos de nível superior 
(FATEC) e técnico (ETEC) de Gestão de Energia e Eficiência Energética. O primeiro vestibular 
ocorreu com disputa de 3 candidatos por vaga para turmas de 2018. Atualmente o curso superior é 
ministrado nas FATECs de Campinas e Franco da Rocha. O técnico em Campinas. 

 Realizado o Programa Educacional de Eficiência Energética – PEEE Poderes Públicos, em 
conjunto com a concessionária Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, que capacitou cerca de 
250 servidores públicos do Estado de São Paulo (43 municípios sendo 121 prédios em sua área de 
concessão) nos conceitos de gestão de energia e eficiência energética. 

 Celebrado Termo de Cooperação nº 000.036/2018/CV entre a SEEM e o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, onde foram realizadas as análises dos contratos de fornecimento de energia 
elétrica das 123 unidades consumidoras em média/alta tensão, sendo que em 23 delas foram 
sugeridas alterações gerando uma economia anual aproximada de R$ 200 mil. Também foi realizado, 
nas 123 UCs, um estudo sobre a necessidade da correção do fator de potência. Dentre as mesmas, 6 
unidades foram sinalizadas para inserção de um Banco de Capacitores. 

 Avaliação técnica de projetos para a obtenção da linha de crédito LIP – Iluminação Pública, 
conforme Protocolo firmado com a Desenvolve SP.  Foram analisados os projetos dos munícipios: 
Presidente Alves, Bom Jesus dos Perdões, Ribeirão Preto e Duartina em 2017. Em 2018 foram 
analisados projetos dos municípios de Itapetininga, São Caetano do Sul, Tabapuã e Duartina (2ª 
parte). 

 Elaboração da Nota Técnica: Diretrizes para substituição de refletores por LED – Light Emitting 
Diode nas “muralhas” das unidades prisionais. O custo de implantação e manutenção da tecnologia 
LED é consideravelmente baixo, comparado com os demais tipos de iluminação. Sua durabilidade é 
de até 50.000 horas, que representa, em média, de 10 a 12 anos utilizando-se 12 horas por dia. Sua 
maior luminosidade e reprodução de cores, representa melhoria na segurança das instalações e 
conforto visual. Alta eficiência energética, reduzindo o consumo de energia elétrica em até 50% em 
comparação com outros refletores, proporcionando considerável redução nas faturas de energia 
elétrica. 

Qualidade de fornecimento de energia elétrica 

Suprimento de Energia Elétrica ao Estado  

Participação no planejamento do sistema de transmissão que atende o Estado, junto aos grupos de 
estudo compostos pelas concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 
através do Grupo de Estudos da Transmissão São Paulo (GET/SP), coordenado pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) e do Grupo de Transmissão São Paulo (GT/SP), coordenado pelo 
Operador Nacional do Sistema (ONS). 

Estudos concluídos em 2018 

Escoamento de potencial de geração fotovoltaica/biomassa na Região de Votuporanga; 

Reavaliação da LT 440 kV Fernão Dias – Cabreúva; 

Reforços para o sistema de 345 kV de São Paulo - LT 345 kV Tijuco Preto – Baixada Santista e SE 
Sul. 

Em andamento: 

Reforço da Grande São Paulo, implantação das SEs São Miguel e São Caetano; 

Atendimento à região Central da Grande São Paulo (Centro, Pirituba, Milton Fornasaro e 
Bandeirantes); 

Reforços para a região industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos (LT 88 kV Mairiporã – 
Jaguari); 

Reforço no sistema de 138 kV – Demais Instalações da Transmissão – DIT, atendimento a carga e 
escoamento de Usinas fotovoltaicas e biomassa; 

Auxílio no processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos, questões fundiárias, 
ocupação e travessias de faixa de domínio de rodovias estaduais, bem como outros que tenham 
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interferência junto aos empreendimentos, para a execução das obras para o suprimento de energia 
elétrica do Estado de São Paulo:  

Subestação Mongaguá seccionamento da LT 138 kV Embú Guaçu – Peruíbe  – concluída; 

Linha de Transmissão Subterrânea 345 kV Piratininga II – Bandeirantes (obra para reforço e aumento 
da confiabilidade do fornecimento de energia elétrica para a região Sul da cidade de São Paulo) 
(previsão junho/2020);  

Subestação Padre Manoel da Nobrega 230/138-88 kV e obras associadas (obra de reforço ao 
atendimento elétrico para a região do Litoral Sul) (aguardando manifestação da Diretoria da Aneel); 

Subestação Cônego Rangoni 345/138 kV e obras associadas (obra de reforço ao atendimento 
elétrico para a região do Litoral Norte e Guarujá) (obra inviabilizada devido impossibilidade de 
licenciamento ambiental); 

Empreendimentos para escoamento de energia elétrica provenientes do Rio Madeira e Belo Monte: 

Linha de transmissão 500 kV Araraquara2 – Taubaté, concluída;  

Linha de transmissão 500 kV Estreito – Fernão Dias, concluída; 

Subestação 500/440 kV Fernão Dias (previsão janeiro/2019); 

Linha de transmissão 500 kV Araraquara2 – Itatiba (previsão fevereiro/2019); 

Linha de transmissão 500 kV Araraquara2 – Fernão Dias (previsão fevereiro/2019); 

Linha de transmissão 500 kV Itatiba – Bateias (previsão abril/2019);  

Linha de Transmissão 500 kV Campinas – Itatiba (previsão junho/2021); 

Subestação Água Azul 440/138 kV (obra que irá atender a ampliação do aeroporto de Guarulhos) 
(previsão janeiro/2019);  

Linhas de Transmissão 138 kV Padre Manoel da Nóbrega – Mongaguá (depende da conclusão das 
obras da Subestação Padre Manoel da Nobrega 230/138-88 kV)  

Linha de Transmissão Mongaguá – Peruíbe 138 kV (previsão dezembro/2020); 

Subestações Alta Paulista 440/138 kV (obra que irá atender a região de Presidente Prudente) 
(previsão agosto/2021); 

Subestação Baguaçu 440/138 kV (obra que irá atender a região de Araçatuba) (previsão 
agosto/2021); 

Subestação 440 kV Bauru – Compensador Estático 440 kV (-125/+250) Mvar (previsão 
fevereiro/2021); 

Subestação 500 kV Fernão Dias – Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar (previsão 
agosto/2022); 

Subestação Araraquara 2 – 3 Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar (previsão 
agosto/2021); 

Linha de Transmissão 500 kV Estreito – Cachoeira Paulista (previsão agosto/2022); 

Linha de Transmissão 500 kV Fernão Dias – Terminal Rio (previsão agosto/2022) e 

Linha de Transmissão 230 kV Nova Porto Primavera – Rosana (previsão agosto/2021). 

Acompanhamento do processo de novas obras, licitadas em 2018, para o suprimento de energia 
elétrica do Estado de São Paulo através de Leilões de Transmissão da Aneel: 

O Leilão de Transmissão 02/2018 ocorreu em junho/2018. Para SP foi licitada a Subestação Lorena 
500/230 kV para reforço no atendimento a região do Vale do Paraíba, com investimento de cerca de 
R$ 238 milhões, prazo de implantação para 2022 e estimativa de criação de 594 empregos; 

Está previsto, para o dia 20/12/18, a realização do Leilão 004/2018. Para SP está previsto no lote nº 8 
a LT 230 kV Itararé – Capão Bonito com cerca de 108 km de extensão. 

Monitoramento das obras do Plano de Ampliações e Reforços (PAR), do Operador Nacional do 
Sistema – ONS, tendo como foco principal as obras de reforços que estão atrasadas ou aguardando 
autorização da ANEEL para tomada de providências junto ao órgão regulador. 
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Adequação do ambiente regulatório com propostas apresentadas à Aneel e Ministério de 
Minas e Energia 

Notas Técnicas encaminhadas: 

“Atendimento de Energia Elétrica ao Litoral do Estado de São Paulo”, referente a implantação das 
subestações Padre Manoel da Nobrega 230/138/88 kV e Cônego Domênico Rangoni 345/138 kV 
para abastecimento de energia elétricas no litoral sul e norte de São Paulo. 

Contribuição para a Consulta Pública nº 056/2018 do Ministério de Minas e Energia que estabelece 
diretrizes para o Planejamento da Transmissão de Energia Elétrica. 

Atualização de estudo sobre a qualidade de fornecimento de energia elétrica para o Estado de São 
Paulo. (Duração Equivalente de Interrupções de Unidades Consumidoras – DEC e Frequência 
Equivalente de Interrupções de Unidades Consumidoras – FEC). 

Participação nos processos regionais de planejamento e operação em articulação com 
entidades federais 

GT-SP, Grupo de Trabalho São Paulo, coordenado pelo Operador Nacional do Sistema;  

GET-SP, Grupo de Estudos de Transmissão São Paulo, coordenado pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE). 

Ações gerais e setoriais 

Participação na elaboração do “Plano Verão 2018/2020” de atendimento ao litoral com as 
concessionárias de transmissão (CTEEP) e distribuição (EDP São Paulo, Elektro e CPFL Piratininga) 
para o período de novembro/2018 a fevereiro/2019; 

Interação junto ao ONS, MME e ANEEL, bem como CTEEP e Elektro para celeridade no processo de 
implantação de reforços no sistema elétrico para atendimento ao aumento de carga da unidade 
industrial da Cutrale, no município de Guarujá; concluída em março/18; 

Participação junto ao MME, ANEEL, ONS e EPE para solução de alternativas visando a continuidade 
da implantação da SE Padre Manoel da Nobrega 230/138/88 kV, de reforço no abastecimento de 
energia elétrica ao litoral sul de São Paulo em função da inviabilidade de implantação da SE 345/138 
kV Cônego Rangôni, licitadas conjuntamente;. 

Coordenação de reuniões entre EDP São Paulo, Elektro, Cteep e Dersa visando a implantação da SE 
(subestação) São Francisco 138/13,8 kV, que irá fornecer energia elétrica aos túneis da nova rodovia 
Tamoios trecho de “Contornos”, bem como da execução das obras de adequação da rede de 13,8 kV 
e 34,5 kV da EDP São Paulo que atende os municípios de São Sebastião e Ilha Bela, para 
implantação do sistema rodoviário do trecho de “Contornos” da Nova Tamoios na área urbana de São 
Sebastião;  

Apoio ao estudo de alternativas para adequação do suprimento de energia elétrica e à implantação 
de novo sistema de ar refrigerado do edifício sede da Procuradoria Judicial, devido ao grande 
aumento de carga. 

Coordenação de grupo de trabalho com representantes do Departamento de Estradas de Rodagem – 
DER e Artesp com intuito de discutir e solucionar as dificuldades relacionados a “Ocupação e 
Travessia de Faixa de Domínio de Rodovias” e “Manutenção Programada e Emergencial em Redes 
de Energia Elétrica em Rodovias”. 

Articulação junto a Cetesb para que Furnas possa implantar variante da LT 750 kV Itaberá – Tijuco 
Preto devido ao processo de corrosão da  linha de transmissão em trecho dentro do Parque Estadual 
da Serra do Mar; 

Participação junto a EPE, Furnas, Cteep e Cetesb visando verificar a viabilidade de seccionamento 
da Linha de Transmissão 345 kV Ibiúna – Tijuco Preto, em substituição a construção da Linha de 
Transmissão 345 kV Alta da Serra – Sul para aumento de confiabilidade a Subestação Sul 345/88 kV; 

Atuação junto à Secretaria de Transportes, Metrô, Sabesp e Comgás para verificação dos sistemas 
de transportes, gás e abastecimento de água (adutoras), existentes, projetadas e futuras dentro e nas 
proximidades das futuras linhas de transmissão subterrâneas que estão sendo projetadas pela 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE, para o reforço no suprimento á região da grande São Paulo. 

Coordenação junto às empresas distribuidoras e Tribunal Regional Eleitoral – TER/SP do Plano de 
Atendimento às Eleições 2018; 
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Coordenação junto às empresas distribuidoras para atendimento aos locais de exames de Vestibular 
e Vestibulinho das Fatec´s e Etec´s. 

 

Ação 6095 – Promoção da Indústria Estadual de Petróleo e Gás 

Articulação com as demais instâncias do Governo Estadual e implementação dos objetivos e ações 
do Programa Paulista de Petróleo e Gás natural, conforme os Decretos nº

s.
 56.074/2010 e 

56.889/2011. 

Com o crescimento das atividades de exploração e produção do pré-sal da Bacia de Santos, o Estado 
de São Paulo ganhou relevância na produção de petróleo e gás, consolidando-se como o segundo 
maior produtor do país. A importância desta atividade transcende a produção de petróleo e gás, pois 
cria não somente a possibilidade de definitiva inserção do gás natural na matriz energética do Estado, 
mas também fortalece e amplia a cadeia de fornecedores paulistas de bens e equipamentos à cadeia 
de petróleo e gás. Não obstante, os recursos de aplicação em projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento trazem inúmeros ganhos, além da arrecadação de participações governamentais 
(royalties e participação especial), a qual apresentou expressivo incremento e registrou recorde 
histórico em 2018 superando R$ 4,09 bilhões (Estado e Municípios Paulistas), o que representa um 
aumento de 64% em relação à arrecadação verificada em 2017. 

Em virtude da relevância do petróleo e gás para o suprimento energético e para a economia nacional 
e paulista, a Subsecretaria de Petróleo e Gás, ao longo de 2018, atuou no fortalecimento e 
diversificação das atividades da indústria de petróleo e gás em São Paulo. 

Para facilitar o entendimento e destacar a importância de cada elo de atividade, este Relatório será 
apresentado na mesma sequência do agrupamento existente na cadeia de valor da indústria de 
petróleo e gás, desmembrando as atividades realizadas em função de dotação orçamentária 
específica. 

Elaboração de Painel de Indicadores de Conteúdo Local 

A Subsecretaria especificou, contratou e realiza a gestão de contrato em curso com a Fundação 
SEADE, com vigência até Julho/2020, para o desenvolvimento de painel de indicadores de conteúdo 
local da indústria paulista de petróleo e gás, a partir de metodologia a ser elaborada e cruzamento de 
informações com Notas Fiscais da Fazenda e IBGE. Dentre os produtos resultantes estão um novo 
Observatório de Petróleo e Gás (website) e uma Tabela de Recursos e Uso Regional. Estão previstos 
ainda a realização de inúmeros seminários e eventos para validação da metodologia e apresentação 
dos resultados. 

No exercício de 2018 foi disponibilizada pela Secretaria de Planejamento e Gestão dotação 
orçamentária adequada que permitiu a contratação da Fundação Seade para elaboração de painel de 
indicadores de conteúdo local da indústria paulista no fornecimento de bens e equipamentos à 
indústria de petróleo e gás do país, bem como apuração e atualização de indicadores 
socioeconômicos da atividade.  

O contrato, assinado em Julho/2018, no valor de R$ 704.768,72 tem duração de 2 anos e prevê a 
realização de inúmeros Workshops para validação da metodologia e apresentação dos resultados, 
com a elaboração de análises conjunturais. Além disso, será desenvolvido o website em nova 
plataforma tecnológica, que hospedará este painel, mapas e inúmeras informações do setor, em 
substituição ao Observatório, para acesso público aos resultados deste trabalho. 

Produto: Suporte ao desenvolvimento da cadeia de petróleo e gás no Estado de São Paulo.  

A Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 26 Unidades (publicações produzidas e boletins 
executivos de derivados de petróleo no Estado de São Paulo).  

Meta alcançada: 44 Unidades.  
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Atividades executadas sem Dotação Orçamentária 

Exploração e Reservas de Petróleo e Gás Natural 

Nova Política de E&P e Calendário Plurianual de Rodadas: Acompanhamento das discussões do 
Governo Federal e a Nova Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás, que definiu um 
calendário Plurianual de Áreas a serem ofertadas em Rodadas Licitatórias no triênio 2017-2019. Em 
2018 foram realizadas três Rodadas de Licitação de Blocos Exploratórios, sendo uma no regime de 
Concessão (16ª Rodada) e duas no Regime de Partilha (4ª e 5ª). Dentre as áreas de relevância para 
o Estado que foram arrematadas nas Rodadas de Partilha estão: Uirapuru e parte de Peroba.  

Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural Offshore: Acompanhamento e sistematização 
dos dados das atividades de exploração e produção em São Paulo.  

Exploração de Gás Natural Onshore: Foco sobre os cinco blocos exploratórios da Bacia do Paraná 
no Estado de São Paulo arrematados na 12ª Rodada de Blocos Exploratórios de Gás Natural em 
Bacias Sedimentares terrestres 

Produção de petróleo e gás 

Alternativas de Ampliação da Oferta de Gás Natural no Estado de São Paulo: A produção 
paulista de gás natural, que ocorre integralmente na Bacia de Santos (89% da produção do pré-sal), 
vem crescendo significativamente. A Subsecretaria de Petróleo e Gás vem acompanhando e 
apoiando institucionalmente o desenvolvimento dos estudos técnicos, econômicos e ambientais para 
a implantação de infraestrutura de suprimento de gás em São Paulo (via importação do gás natural 
da Bolívia ou via terminais de gás natural liquefeito – GNL), com vistas a promover a competitividade 
dos preços deste energético e, consequentemente, fomentar o desenvolvimento do mercado paulista. 

Em 2018 foram realizadas duas audiências públicas pelo Consema sobre o terminal de GNL e a 
Subsecretaria de Petróleo e Gás participou de ambas e vem acompanhando os resultados. 

Sumário Executivo de Petróleo e Gás: A publicação apresenta informações sobre a produção, 
oferta e consumo de gás natural, petróleo e seus derivados, os preços de referência e praticados e a 
arrecadação de royalties proporcionada por essas atividades, e permitem o acompanhamento e 
monitoramento do mercado paulista de petróleo, gás natural e derivados. Disponibilizado ao público 
nos idiomas Português e Inglês. 

Boletim da Produção: Publicação iniciada em 2017, elaborada mensalmente, divulga os volumes de 
produção dos Estados e das Bacias Sedimentares, permitindo posicionar o Estado de São Paulo 
entre os demais produtores. 

Mapeamento Geoespacial: Atualização permanente da Base de Dados Geoespacial de Exploração 
e Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Santos, Campos (RJ) e Espírito Santo, incluindo 
as áreas do pré-sal na 4ª e 5ª Rodadas da Partilha e a 15ª Rodada Licitatória ofertadas em 2018 pela 
ANP, bem como o acompanhamento da produção individualizada por campo, com a atualização 
periódica dos Mapas da Exploração e Produção da Bacia de Santos. 

Anuário da Indústria de Petróleo e Gás Natural de São Paulo 2017: Publicação iniciada em 2014 
em edição bilíngue - Português/Inglês, este Anuário consolidou as informações dos últimos cinco 
anos sobre a produção, oferta e consumo de gás natural, petróleo e seus derivados, preços de 
referência e a arrecadação. 

Análise do Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2027: Análise crítica e comentários ao 
Plano elaborado pela EPE e colocado em Consulta Pública, avaliando os efeitos de sua implantação 
na economia paulista. 

Participações governamentais  

Monitoramento e Elaboração de estimativas do potencial de produção de petróleo e gás e 
arrecadação de royalties na Bacia de Santos: Informações divulgadas mensalmente, na forma de 
Boletim de Arrecadação das Participações Governamentais de Petróleo e Gás.  

Arrecadação de Royalties e Participação Especial: Os royalties oriundos da produção de petróleo 
e gás caracterizam uma importante fonte de recursos para as regiões afetadas por essa atividade. 
Dado o crescimento do setor petrolífero em São Paulo e as grandes reservas presentes no pré-sal, a 
Subsecretaria de Petróleo e Gás deu continuidade à realização de estimativas sobre as perspectivas 
de arrecadação de royalties, de modo a subsidiar as discussões do Poder Executivo com o 
Legislativo, de forma a assegurar a defesa dos interesses do Estado. 
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Royalties + Participação Especial        Milhões R$ 

Ano Estado de São Paulo Municípios Paulistas 

2014 552 936 

2015 898 907 

2016 710 760 

2017 1.370 1.127 

2018 2.353 1.739 

 

Em 2018 foi elaborado também o Informe de Participações Governamentais de Petróleo e Gás 
Natural do Estado e Municípios de São Paulo, que consolida as receitas de royalties e participações 
especiais recebidas no ano. Este documento será disponibilizado em breve na internet, para acesso 
pelo público interessado. 

Assessoramento Técnico: A Subsecretaria continuou prestando assessoria técnica à PGE e 
Fazenda na avaliação de impactos sobre ações em curso no STF, como aquela envolvendo o traçado 
das linhas interestaduais marítimas e potencialmente o campo de Baúna (paulista) e a envolvendo o 
ICMS da importação do gás natural da Bolívia.  

Transporte de gás natural 

Aspectos Tributários do SWAP de Gás Natural: Em 2016 e 2017 a Subsecretaria de Petróleo e 
Gás apoiou a Secretaria Estadual de Fazenda e o Ministério de Minas e Energia na avaliação dos 
efeitos tributários do swap operacional de gás natural e na análise da minuta de Protocolo ICMS em 
discussão no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária visando promover tratamento 
tributário uniforme entre os Estados da Federação, evitando a incidência de alíquotas interestaduais 
nas operações envolvendo o swap de gás natural. Em 2018 foi aprovado no CONFAZ Ajuste que 
possibilitou, sob a ótica tributária, a operações de swap de gás, condicionada à implantação de 
Sistema Computacional para controle das movimentações. A Secretaria da Fazenda de São Paulo 
ficou responsável por este desenvolvimento, cujo acompanhamento deste desenvolvimento e 
implantação é realizado pela Subsecretaria de Petróleo e Gás. Atualmente, devido a não adesão de 
Alagoas e Ceará, o desenvolvimento do sistema está interrompido. 

Derivados de petróleo 

Atração de investimentos em novas refinarias: A Secretaria de Energia e Mineração participou 
entre 2017 e 2018 de reuniões e encontros com investidores e empresas estrangeiras interessadas 
em investir na área de petróleo e gás, especialmente buscando atrair parceiros e investidores para o 
segmento de refino, dado o gap projetado crescente entre a produção e consumo de derivados do 
país, principalmente de diesel e gasolina. Estas ações fazem parte da estratégia de ampliar a 
capacidade de refino de petróleo do Brasil e agregar valor ao petróleo leve produzido no pré-sal, 
cujas estimativas indicam significativo aumento da produção.  

Subvenção ao Diesel: A Subsecretaria de Petróleo e Gás acompanhou e sistematizou informações 
sobre o programa de subvenção do diesel, decorrente da greve dos caminhoneiros ocorrida em maio, 
bem como seus efeitos no consumo e substituição de derivados no país e na política de preços de 
combustíveis da Petrobras. 

Distribuição de gás natural 

Plano de Metas de Gás Canalizado: A Subsecretaria consolidou as projeções de investimentos, 
número de municípios atendidos, número de consumidores, extensão da rede e volume distribuído 
para as três áreas de concessão de distribuição de gás canalizado que atuam no Estado no período 
2017-2022, propondo o Plano Estadual de Metas de Gás Canalizado, aprovado pelo CEPE em 
22/11/2016. Em 2017 foi realizado o detalhamento do Plano e discussão com agentes visando sua 
divulgação e implementação. Em 2018 foram realizadas inúmeras tratativas com a ARSESP com o 
objetivo de criar as condições regulatórias e tarifárias para a viabilização do referido Plano, cujo 
escopo encontra-se basicamente inserido no processo de Revisão Tarifária das concessionárias. 

Gás para Crescer – Lançada em Junho/2016 pelo Governo Federal, a iniciativa Gás para Crescer 
tem o objetivo de propor medidas de aprimoramento do arcabouço normativo do setor de gás natural. 
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A Subsecretaria de Petróleo e Gás participou ativamente do processo de Consulta Pública findo em 
07 de Novembro de 2016 conduzido pelo MME, propondo medidas concretas de aprimoramento do 
arcabouço normativo do setor de Gás Natural. 

Em 2017 foram criados nove subcomitês para detalhar os temas prioritários e elencar propostas de 
alterações Legais e Regulatórias decorrentes da iniciativa Gás para Crescer. A Subsecretaria 
participou ativamente destas discussões com agentes do setor e órgãos Federais (MME, ANP e EPE) 
apoiando o FNSEME – Fórum Nacional de Secretários de Estado de Minas e Energia. Os resultados 
do processo foram sintetizados em um Projeto de Lei - PL, sendo atualmente relator o deputado 
Marcelo Squassoni (SP), o qual modifica a Lei do Gás.  

Em 2018 foram realizadas inúmeras tratativas com os atores para construção de consenso que 
permitisse a aprovação deste PL, todavia, a falta de entendimentos em pontos fundamentais quanto 
ao mercado de gás esperado já prejudicou a aprovação do PL pela Comissão de Minas e Energia – 
CME da Câmara por três vezes entre Outubro/Novembro.  

A Subsecretaria tem acompanhado ainda o processo de Tomada de Contribuições em curso pela 
ANP, para colher contribuições dos agentes sobre as medidas regulatórias no tocante ao mercado de 
gás que podem ser adotadas para acelerar a transição para o mercado de gás desejado.  

Cadeia de fornecedores para a indústria de petróleo e gás 

Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores: A análise da experiência de outros países mostra 
que a melhor maneira de disseminar e consolidar as riquezas do petróleo na sociedade é 
fortalecendo a cadeia de empresas fornecedoras para o setor de P&G, o que gera emprego e renda 
em diversos segmentos. Por essa razão, a Subsecretaria de P&G conduziu análises, participou de 
fóruns do setor e conferiu apoio institucional à cadeia produtiva do setor de óleo e gás em São Paulo, 
com destaque para as seguintes ações: 

 Cooperação com a Fiesp/Ciesp, Abimaq e Abinee, entre outras, em iniciativas para divulgação das 
oportunidades e estímulo à cadeia de fornecedores paulistas; 

 Participação no Conselho Deliberativo da Organização Nacional da Indústria do Petróleo – Onip; 

 Acompanhamento das discussões e da Consulta Pública da ANP sobre a isenção do cumprimento 
das obrigações de conteúdo local do FPSO do campo de Libra. 

Pedefor e Repetro: A Subsecretaria acompanhou as discussões para aperfeiçoamento das regras de 
Conteúdo Local da indústria de Petróleo e Gás, participando de fóruns e seminários. Além disso, a 
Subsecretaria acompanhou e analisou os impactos da aprovação da Medida Provisória em tramitação 
no Congresso Nacional que prorrogava o referido Regime Especial, convertidas em Lei. Em 2018, a 
Secretaria de Energia e Mineração promoveu entendimento do Fisco do Estado quanto à 
necessidade de adequação da legislação tributária sobre o Repetro, que culminou com a assinatura 
de Decreto em evento no Palácio dos Bandeirantes, o qual conferiu isenção às saídas interestaduais 
de bens para esta indústria em Junho/2018. 

Formulação de Agenda Competitiva para a cadeia produtiva paulista de petróleo: Elaboração de 
estudo a partir da sistematização de dados e realização de análises de viabilidade econômica das 
atividades da indústria de Petróleo e Gás Paulista, envolvendo a evolução da oferta física de petróleo 
e gás no Estado e investimentos em Exploração & Produção. Inclui identificação dos principais 
setores impactados pela indústria de E&P, da política industrial para o setor (Política de Conteúdo 
Local), dos desafios para os municípios da Baixada Santista e da qualificação de mão de obra no 
Estado. 

Pesquisa e desenvolvimento - P&D 

Apoio institucional à constituição do Centro Tecnológico da Baixada Santista – CTBS: 
Constituição de um Centro de Pesquisas na Baixada Santista, coordenado pelas três universidades 
públicas estaduais (USP, Unicamp e Unesp), utilizando recursos de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Petrobras. O CTBS terá como prioridade a pesquisa das demandas regionais da atividade de 
exploração e produção de petróleo e gás, colaborando para a competitividade do setor no litoral 
paulista, formação de pessoal altamente qualificado e a geração de oportunidades de negócios com 
alto valor agregado. Em fase final das adequações de escopo necessárias face às demandas atuais 
da UO-BS (Unidade de Operações da Bacia de Santos da Petrobras) para submissão do projeto à 
aprovação da Diretoria da companhia e posterior entrega e apresentação do projeto à ANP. Em 
Outubro/2018 a Subsecretaria de Petróleo e Gás participou de reuniões no CENPES e ANP junto aos 
Pró-Reitores de Pesquisa das Universidades Estaduais Paulistas para apresentação e pré-aprovação 
do projeto, permitindo que fosse protocolado.  
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Centro de Pesquisa para Inovação em Gás Natural – Parceria Fapesp e Shell:  Este Centro de 
Pesquisa para Inovação em Gás Natural, resultado de acordo assinado em 25/09/2013 em Londres 
entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e a Shell, é coordenado 
pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP). Em 2017, a Subsecretaria de 
Petróleo e Gás participou de reuniões e workshops para apresentação e discussão dos resultados 
parciais dos 29 projetos e da aprovação de 16 novos projetos patrocinados pela Shell, com 
investimentos adicionais de cerca de R$ 58 milhões. A estação de trabalho na Subsecretaria de 
Petróleo e Gás permitiu aumentar a interação entre os RCGI e a SEEM, com intenção de que esta 
estação seja utilizada por diferentes pesquisadores do RCGI. Ainda em 2018 a Secretaria de Energia 
e Mineração deu continuidade ao apoio institucional e participou da abertura de evento oficial 
realizado anualmente com a presença do SGI (Londres - UK). 

Acompanhamento do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de motor flex Diesel/Gás para 
veículo pesado (caminhão): Apoio na construção do Acordo de Cooperação entre a Usina São 
Martinho, Gás Brasiliano, Mahle e Convergás para o desenvolvimento de projeto de P&D visando à 
conversão de motor de caminhão diesel para gás, para testes e simulações de bancada quanto à 
eficiência, taxa de substituição e custos de operação com ambos os combustíveis. O objetivo é 
avaliar a viabilidade econômico-financeira da conversão e estimular o uso de biometano das usinas 
na frota de caminhões, substituindo parte do diesel consumido. 

Ônibus a hidrogênio - Continuidade do projeto da EMTU, com incorporação da tecnologia de 
produção de hidrogênio a partir da reforma de Gás Natural: Desenvolvimento de ônibus articulado 
movido a hidrogênio – 3ª geração - e comparativo de desempenho operacional com ônibus movido a 
gás natural. Em 2017 a USP aprovou recursos de R$ 660 mil para suportar os custos de operação 
dos três ônibus pelo período de um ano.  

Centro de Pesquisa Statoil e Unicamp: A Subsecretaria vem acompanhando desde 2016 o 
processo de chamada pública coordenada pela FAPESP para construção de centro de reservatórios 
envolvendo recursos da Statoil e Agência. Como resultado de amplo processo de seleção, a Unicamp 
foi escolhida para abrigar o Centro, com assinatura da parceria prevista para Fevereiro/2019. 

Apoio institucional 

Convênio de Cooperação Técnica Secretaria de Energia e Mineração e EMAE: Desenvolvimento 
de atividades conjuntas e participação em projetos de interesse comum entre a Secretaria e EMAE, 
visando à ampliação da geração termelétrica no Estado, especialmente dos projetos no Complexo 
Pedreira e novos negócios de geração envolvendo projetos a gás. 

Revisão Tarifária das Concessionárias de Distribuição de Gás Canalizado no Estado de São 
Paulo: Em face da importância de disponibilidade de insumos energéticos a preços competitivos para 
a promoção de desenvolvimento socioeconômico e qualidade de vida, de condições favoráveis à 
atração de investimentos e da segurança jurídica baseada em respeito aos contratos, a Subsecretaria 
de Petróleo e Gás acompanhou os atos, audiências e consultas públicas da ARSESP relativas à 
Revisão Tarifária das três distribuidoras de gás canalizado localizadas em São Paulo – Comgás, Gás 
Brasiliano e Gás Natural Fenosa, bem como as ações judiciais e administrativas propostas pelas 
partes interessadas. É na Revisão que são definidos os Planos de Negócios das Concessionárias 
para os próximos cinco anos, a Margem de Distribuição que resultará nas tarifas de cada segmento 
de consumo e os municípios que passarão a ser atendidos no próximo ciclo tarifário, o que interessa 
diretamente à São Paulo posto que a política energética estadual prevê a ampliação da rede de 
distribuição e o número de consumidores, visando ampliar a participação do gás na matriz. Em 2018 
foram construídas com a participação da Secretaria as bases técnicas e jurídicas que possibilitarão à 
Agência retomar e concluir o processo de Revisão. 

Atendimento a Delegações, Comitivas e Empresas: Atendimento e realização de reuniões de 
apresentação e esclarecimentos a delegações, comitivas e empresas interessadas em conhecer a 
realidade do setor de petróleo e gás em São Paulo e avaliar oportunidades de investimento em 
inúmeras áreas no Estado. Além disso, a Subsecretaria de Petróleo e Gás recebe inúmeras 
demandas específicas de empresas ou associações, realizando o encaminhamento técnico e a 
articulação institucional com os órgãos pertinentes. 

Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo – IPEM-SP: Aproximação e estabelecimento de 
parceria com o IPEM e Secretaria da Fazenda para acompanhar a produção de petróleo e gás e 
realizar ações voltadas ao controle da medição, que resultaram na gestação de Protocolo de 
Cooperação a ser firmado, para fins de formalização da atuação conjunta destes órgãos. 

Grupo de Trabalho para o Combate ao Roubo de Combustíveis: Devido ao crescimento do 
número de furtos e desvios de petróleo e combustíveis derivados em dutos, a Secretaria de Energia e 
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Mineração, por meio da Subsecretaria de Petróleo e Gás, e a Secretaria da Segurança Pública 
instituíram Grupo de Trabalho conjunto com o objetivo de ampliar as ações de inteligência, combate e 
repressão a essas atividades criminosas, inclusive possibilitando a abertura de inquéritos. Além disso, 
tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei para incluir no Código Penal a tipificação deste 
delito. O Grupo é integrado por ambas as Secretarias, além da Polícia Militar, do Ministério Público do 
Estado e Petrobras/Transpetro. Em 2018 a Subsecretaria participou das reuniões envolvendo a 
Segurança Pública e Petrobras para acompanhamento dos casos e avaliação da necessidade de 
medidas complementares àquelas adotadas.  

Garantia de Suprimento de Gás e Leilões de Energia Termoelétrica a Gás Natural: Para a 
habilitação de empreendimentos termoelétricos a gás natural nos leilões de contratação de energia, a 
Empresa de Pesquisas Energética - EPE exige a comprovação de garantia do fornecimento de gás 
natural por todo o período de funcionamento da usina (em geral de 20-25 anos). Desta forma, a 
Subsecretaria de Petróleo e Gás acompanhou o processo de definição pelo Operador Nacional do 
Sistema – ONS e EPE dos pontos de entrega de gás natural com capacidade ociosa para suportar a 
operação destas usinas termoelétricas, bem como participou das negociações envolvendo a garantia 
de fornecimento de gás natural pela Petrobras e demais agentes supridores aos dois 
empreendimentos termelétricos no Complexo Pedreira, resultantes da parceria da EMAE com o setor 
privado – com potência instalada totalizando 2.000 MW, consumo previsto de gás da ordem de 6 
milhões de m³/dia, com investimentos de cerca de R$ 6 bilhões. O empreendimento está localizado 
na zona sul da cidade de São Paulo, para interessados em negociar energia nos Leilões de Energia 
provenientes de usinas termoelétricas a gás natural promovidos pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – Aneel (mercado regulado).  

Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento do Gás Natural no Estado de São Paulo: 
Criada em 2017 na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento do 
Gás Natural no Estado de São Paulo (FGAN) é presidida pelo Deputado Estadual João Caramez. Em 
2018 a Subsecretaria acompanhou todas as reuniões da Frente Parlamentar, coordenada pelo 
Deputado João Caramez. 

Proposições Legislativas e Regulatórias: Em 2018, a Subsecretaria de Petróleo e Gás deu 
continuidade ao acompanhamento dos resultados da alteração legal originada pelo Legislativo quanto 
à desobrigação da Petrobras ser a operadora única com participação mínima de 30% nas licitações 
de áreas do Pré-Sal, acompanhando também as consultas e proposições da ANP, dentre as quais a 
relativa ao novo modelo de tarifação e de encargo de capacidade para os gasodutos de transporte, 
com o objetivo de avaliar os impactos destas medidas para a indústria de petróleo e gás e para o 
Estado de São Paulo. Como resultado o novo modelo conferiu preferência à Petrobras, atraindo 
significativo interesse de operadoras estrangeiras. 

Planos de Investimentos e Desinvestimentos da Petrobras: A Subsecretaria de Petróleo e Gás 
acompanha permanentemente os planos de investimentos e desinvestimentos da Petrobras com o 
objetivo de analisar os reflexos destas medidas ao Estado e ao mercado de combustíveis no país, 
fornecendo subsídios ao Executivo para a defesa dos interesses do Governo do Estado e da 
sociedade. Em particular destacam-se os efeitos para a economia estadual decorrentes da 
modelagem de negócio adotada pela Petrobras, relativa à venda de ativos da malha de transporte de 
gás natural, de sua participação nas distribuidoras de gás natural e das concessões de exploração e 
produção de petróleo e gás na Bacia de Santos (venda da participação no bloco de Carcará para a 
norueguesa Equinor). Além disso, houve a oferta de venda de blocos em águas rasas 
(especificamente Merluza e Lagosta) e a transferência da operação do campo de Lapa para a 
francesa Total. Em 2018 foi apresentado modelo de parcerias na área de refino. 

Programa Nacional do Gás Natural Matéria-Prima (Abiquim): A indústria química e petroquímica é 
um dos maiores segmentos consumidores de gás natural, utilizando-o como energético (para queima) 
e como matéria-prima. Devido à importância do preço do gás natural para o uso como matéria-prima 
e à falta de competitividade da indústria química nacional - com déficits crescentes na balança 
comercial de químicos básicos - a Associação Brasileira da Indústria Química elaborou o Programa 
Nacional do Gás Natural Matéria-Prima, com o objetivo de propor medidas de curto, médio e longo 
prazo para reverter o quadro de fechamento e alta ociosidade das plantas químicas e retomar 
investimentos. A Subsecretaria acompanhou as discussões e as proposições de redação do PL da 
Lei do Gás visando estabelecer diretrizes para o uso de gás natural como matéria-prima em 
processos produtivos industriais. Participou também de discussões entre Abiquim, representantes do 
Ministério do Meio Ambiente – MMA e ANP quanto à alteração da composição do gás. 

Suporte às Discussões do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Minas e Energia: O 
Fórum contém representantes de todos os Estados e possui assento no Conselho Nacional de 
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Política Energética - CNPE, por isso, é muito importante trazer a discussão de temas que possuem 
impactos nas suas regiões. A Subsecretaria forneceu subsídios relativos à nova política de 
exploração e produção, Reate (Reativação da Produção de Gás Natural em Campos Terrestres), Gás 
para Crescer, Combustível Brasil e RenovaBio indicando aos Estados possíveis impactos positivos e 
negativos para as proposições em curso. 

Atualização do Plano Paulista de Energia – PPE 2030: A Subsecretaria atualizou os dados e 
projeções dos capítulos de petróleo, gás e derivados do Plano Paulista de Energia – PPE 2030, 
utilizando dados de acompanhamento do setor.  

Participação e Contribuição em Consultas Públicas: A Subsecretaria participou ativamente das 
Consultas Públicas promovidas pelo MME sobre o Gás para Crescer, Plano Decenal de Expansão de 
Energia – PDE 2018-2027, entre outros, apresentando contribuições para o adequado 
desenvolvimento do mercado e do planejamento energético do país. 

A meta na Lei Orçamentária Anual - LOA, em 2018, era de 26 publicações produzidas e boletins 
executivos de derivados de petróleo no Estado de São Paulo, efetivamente foram produzidas 44 
publicações no exercício. 

 

Ação 6097 – Desenvolvimento de Fontes de Energia Renovável 

Apoio à pesquisa e desenvolvimento em duas frentes: adoção de combustíveis alternativos e 
complementares ao bagaço de cana, visando prolongar a geração de energia de biomassa para além 
do período da safra e produção de biogás a partir de biomassa, em particular vinhaça de cana, e sua 
respectiva utilização. 

O desenvolvimento da ação é baseado na integração com os interesses da sociedade, incluindo 
desenvolvimento regional, e na renovabilidade da matriz energética através das ações nele 
estabelecidas. Dentre os objetivos estratégicos associados destacam-se um meio ambiente 
preservado, saudável e sustentável e uma economia paulista competitiva voltada para a inovação 
tecnológica com incremento da produtividade e da geração de empregos de qualidade.  

A primeira opção da Subsecretaria de Energias Renováveis para a maximização dos benefícios à 
sociedade foi à utilização desses recursos como contrapartida do Estado de São Paulo em uma 
Cooperação Técnica com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID visando o 
desenvolvimento de um Programa de Energia Sustentado no território paulista. O seu 
desenvolvimento, em uma primeira etapa, tem como estratégias a geração distribuída com foco na 
energia solar fotovoltaica e a utilização de resíduos sólidos urbanos na geração de eletricidade, com 
a finalidade de incentivar o mercado local, a difusão e a conscientização deste conceito de 
governabilidade energética sustentável. 

Na geração distribuída destacam-se as seguintes atividades: (i) a avaliação do potencial para o uso 
da energia solar fotovoltaica nos diversos segmentos do mercado consumidor incluindo mecanismos 
de monitoramento de resultados, (ii) o desenvolvimento de um projeto piloto, (iii) desenvolvimento de 
mecanismos de financiamento específicos, (iv) desenvolvimento de guias e manuais voltados à 
administração pública considerando todas as etapas de desenvolvimento e análise e (v) campanhas 
de promoção. 

Em relação aos resíduos sólidos urbanos as seguintes atividades são consideradas como 
fundamentais: (i) análise do potencial de geração de energia em função das tecnologias e das 
características dos 645 municípios que constituem este Estado e (ii) desenvolvimento de um projeto 
básico (que futuramente poderá ser implantado como projeto piloto). 

As tratativas com o BID desembocaram em um Convênio firmando entre aquele Banco e o Governo 
do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Energia e Mineração (Cooperação Técnica Não 
Reembolsável Nº ATN/JF-16079-BR. Apoio à Diversificação da Matriz Energética do Estado de São 
Paulo), assinado em 30 de agosto de 2017, por 36 meses a contar da data de assinatura. 

Além desse projeto, seguimos em 2018 com o acompanhamento de outro Projeto P&D 
UNESP/CESP, também relacionado à biomassa e geração de energia (Análise de Modelos de 
Comercialização em Processos de Cogeração de Bioeletricidade com Aproveitamento do Biogás). 
Este projeto visa, também, a ampliação do escopo e a modernização do sistema  
SEAGET (Sistema de Análise para Localização de Empreendimentos Termelétricos), o 
desenvolvimento do Atlas de Bioenergia do Estado de São Paulo e a análise de instalação de uma 
usina piloto no Campus da UNESP de Jaboticabal. 
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Em 01 de novembro de 2018 foi celebrado Termo de Contrato SEM nº 07/2018 entre a Secretaria de 
Energia e Mineração do Estado de São Paulo – SEEM e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão de Itajubá - FAPEPE com prazo de vigência de 120 dias a contar da data de assinatura, 
com o objetivo da contratação de entidade para prestação de serviços técnicos especializados 
relativos à análise crítica da "Matriz Energética do Estado de São Paulo”, "Matriz - 2035" visando à 
elaboração de termo de referência para a revisão da Matriz Energética do Estado de São Paulo 2035, 
publicado em março de 2011. A contratação da consultoria técnica da FAPEPE para o 
desenvolvimento deste projeto permitirá o atendimento da necessidade de revisão da “Matriz 
Energética do Estado de São Paulo, Matriz - 2035”, possibilitando o cumprimento dos compromissos 
assumidos pelo Estado e por esta pasta. O preço para a execução dos serviços descritos é de R$ 
76.000,00, já considerando todos os impostos, encargos e despesas com recursos humanos e 
viagens e diárias. 

Através do Protocolo de Intenções celebrado em 10 de dezembro de 2018 entre o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Energia e Mineração e a Empresa de Pesquisa Energética - 
EPE, visando à criação de Grupos de Trabalho, com o objetivo de aprimorar a compatibilização entre 
os estudos de planejamento nacional e os do Estado de São Paulo, especificamente em relação ao 
BIOGÁS e à COGERAÇÃO. O prazo de vigência deste protocolo é de 12 meses. 

Ações Institucionais 

 Programa Paulista de Biogás: SEEM  

Incentiva a ampliação da geração de gases combustíveis provenientes de biomassa e visa o 
estabelecimento da adição de um percentual mínimo de biometano ao gás canalizado comercializado 
no Estado de São Paulo. Trabalho realizado pelo Comitê Gestor do Programa Paulista de Biogás, 
com parecer favorável da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - 
ARSESP e encaminhado ao Conselho Estadual de Política Energética - CEPE para validação do 
percentual, possibilitando o encaminhamento dos marcos legais (Lei e Decreto) e toda a 
infraestrutura regulamentária desenvolvidos. 

 Modelagem de Negócio com Resíduos Sólidos Urbanos 

Linha permanente de articulação do Estado com municípios paulistas, tendo em vista a viabilidade de 
unidades regionais de recuperação energética de resíduos. 

 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

Grupo Intersecretarial composto por todas as secretarias e constituído pela Resolução Conjunta Casa 
Civil/ Meio Ambiente/ Desenvolvimento Social (Resolução Conjunta CC/SMA/SDS – 1 - de 
21/09/2015), buscando consolidar as ideias resultantes do I Workshop Estadual para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, foi realizado em 5 de julho de 2016, cuja relatoria teve contribuição 
desta pasta. 

 Plano ABC 

Acompanhamento das reuniões regulares do Plano ABC – Agricultura de Baixo Carbono, no âmbito 
do Estado de São Paulo, como membro do Grupo Gestor do referido programa, visando o 
cumprimento das metas propostas e validação dos resultados obtidos em relatórios anuais. 

A oportunidade de divulgação dos trabalhos desenvolvidos não só pela Unidade de Energias 
Renováveis, como também pela pasta a qual está ligada, ocuparam um espaço significativo do 
trabalho desenvolvido, com o papel fundamental de disseminar as ações e tornar públicos novos 
paradigmas de renovabilidade da matriz energética. Essa divulgação se deu por meio de reuniões, 
palestras, participações de fóruns e reuniões técnicas, além de entrevistas à imprensa especializada. 

A meta na LOA 2018 era 2 unidades de relatórios e estudos técnicos produzidos e divulgados, 
efetivamente foi concluída apenas 1 unidade. 

  

Programa 5114 – Fortalecimento das Competências Reguladoras em Energia, 
Gás e Saneamento 

Fiscalizar e regular os serviços de gás, saneamento básico e fiscalizar as distribuidoras de energia 
elétrica do Estado de são Paulo, assim refletindo na melhoria da qualidade do serviço para o 
consumidor. 
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Ação 5755 – Fiscalização das concessionárias e permissionárias de distribuição de 
energia elétrica 

Fiscalização das concessionárias de distribuição, permissionárias e autorizadas de energia elétrica. 

A Diretoria de Regulação Técnica e Fiscalização dos serviços de Energia fiscalizou 7 concessionárias 
de distribuição, permissionárias e autorizadas de energia elétrica.  

Projetos desenvolvidos: Foram realizadas 9 fiscalizações em distribuidoras que resultaram na 
emissão no ano de 2018 de 7 Autos de Infração que geraram multas.  

Devido à alteração da metodologia de fiscalização, além dos produtos “Fiscalização” também foram 
emitidos 13 Relatórios de Análises Temáticas e de Avaliação dos Planos de Melhorias e 43 Relatórios 
de Acompanhamentos de execução dos Planos de Melhorias das 7 Distribuidoras.  

A ARSESP participou, convidada pela ANEEL, da formulação de metodologia de análise do 
desempenho técnico de distribuidoras de energia por meio de informações coletadas em campo para 
o aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de Energia Elétrica.  

A ARSESP também realiza fiscalizações em Centrais de Geração de Energia Elétrica (CGH, UHE, 
UTE e PCH), no Estado de São Paulo, tendo realizado, sob a forma de Campanhas, 57 fiscalizações, 
resultando em 40 Relatórios de Fiscalização que geraram 5 Autos de Infração e 17 Ofícios 
Conclusivos. A nova metodologia adotada pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de 
Geração - SFG não permite pré-determinar a quantidade de fiscalizações e de produtos, sendo que 
cada Campanha é adequada pela ANEEL ao montante contratual disponível. Também em 2018 a 
ARSESP elaborou os procedimentos de fiscalização da Campanha de Desempenho de Termelétricas 
não despachadas centralizadamente, com fiscalizações Piloto e formatação de produtos.  

A meta na LOA 2018 era de 120 fiscalizações, relatórios e trabalhos técnicos realizados, 
efetivamente foram realizados e entregues 110 produtos dessa natureza. 

 

Ação 5794 – Regulação e fiscalização delegadas dos serviços públicos de 
saneamento básico 

Regulação e fiscalização dos prestadores de serviços de saneamento básico em municípios que 
tenham delegado ao Estado essa atribuição. 

A Diretoria de Saneamento Básico da ARSESP realizou as seguintes atividades em 2018: 

Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a CETESB: O acordo visa o aprimoramento das 
ações de controle ambiental, regulação e fiscalização dos sistemas públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário dos municípios regulados pela ARSESP; 

Equipes da Diretoria de Saneamento participaram dando apoio ao processo de revisão tarifária da 
Sabesp coordenado pela Diretoria de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados e ao início 
dos estudos da revisão da estrutura tarifária da Sabesp e 

Início do curso de capacitação em regulação e fiscalização para a equipe da diretoria de saneamento 
na instituição Fundação Instituto de Administração - FIA a fim de promover a capacitação técnica 
profissional de seus profissionais. 

Saneamento Básico 

São 300 municípios com serviços de saneamento (água e esgoto) regulados e fiscalizados pela 
ARSESP com convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, sendo 298 operados pela 
Sabesp, 1 (um) pela BRK Ambiental Santa Gertrudes S/A e 1 (um) pela Saneaqua Mairinque S/A.  

Superintendência de Regulação Técnica de Saneamento Básico 

Foi dado início a 3 estudos técnicos para aprimoramento de regras regulatórias, emitidas 9 notas 
técnicas e 12 pareceres técnicos para atender demandas internas e externas de concessionárias e 
órgãos da administração pública.  

Foi consolidado um módulo informatizado (sistema SAFI - SISTEMA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO 
DA ARSESP) para recebimento e fiscalização de indicadores e metas contratuais das prestadoras de 
serviço de saneamento. 

Foram encaminhados para Consulta Pública 3 assuntos referente a aspectos técnicos da prestação 
de serviços de saneamento: 
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Deliberação ARSESP 818/2018 - Dispõe sobre os critérios para celebração e fiscalização de 
contratos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para grandes usuários das categorias 
de uso não residenciais. 

Deliberação ARSESP 809/2018 - Altera os artigos 11, 33 e acrescenta o § 3º ao artigo 104, da 
Deliberação ARSESP nº 106, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre a responsabilidade pelo 
pagamento de contas/faturas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Deliberação ARSESP 804/2018 - Acrescenta os parágrafos 6º e 7º ao artigo 10 da deliberação 
ARSESP nº 106, de 13 de novembro de 2009, para autorizar o procedimento de ligação simultânea à 
rede de distribuição de água e a interligação do imóvel à rede coletora de esgotos. 

Superintendência de Fiscalização de Saneamento Básico 

Foram realizadas 218 fiscalizações, emitidos 173 Termos de Notificação, 133 Relatórios de 
Acompanhamento de Fiscalização e 206 Ofícios de posicionamento dos processos fiscalizatórios. 

Foram instaurados 9 processos sancionatórios referente aos autos de infração lavrados em função da 
falta de adequação da conduta do prestador ou da prestação dos serviços às disposições de lei, 
regulamento ou contrato, constatada na ação fiscalizadora.  

A meta na LOA 2018 era 439 fiscalizações e ações regulatórias do saneamento realizadas, 
efetivamente realizou-se 585 serviços desta natureza. 

 

Ação 5872 – Fiscalização e regulação do serviço de distribuição de gás canalizado 

Superintendência de Regulação de Gás Canalizado  

Foram editadas e publicadas pela ARSESP 33 deliberações relacionadas ao setor de gás canalizado, 
incluindo as de reajuste e revisões tarifárias. Destacam-se:  

Altera a Deliberação 732/17, que dispõe sobre as condições gerais de fornecimento de gás 
canalizado no Estado de São Paulo (Deliberação nº 791/2018);  Aprovação do modelo do Contrato de 
Adesão para unidades usuárias dos serviços de distribuição de gás canalizado, atendidas em 
volumes mensais inferiores a 50.000 m³ (Deliberação nº 795/2018); Critérios de monitoração das 
Características Físico-químicas – CFQ do gás natural canalizado no Estado de São Paulo 
(Deliberação nº 813/2018); Aprovação de aditivos contratuais aos contratos de suprimento da 
Comgás  - Homologação de contratos de fornecimento de gás canalizado das concessionárias a 
grandes usuários e Aperfeiçoamento do Manual de Elaboração e Avaliação do Programa Anual de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Conservação e Racionalização do Uso do Gás Natural 
no Estado de São Paulo para o ciclo 2018/2019.  

Superintendência de Fiscalização de Distribuição de Gás Canalizado  

A ARSESP realizou em 2018 um total de 450 fiscalizações, incluindo as internas e as de campo.   

Consultas e audiências públicas 

Foram realizadas 4 consultas públicas sobre os seguintes temas: (i) critérios de monitoração das 
Características físico-químicas (CFQ); (ii) alteração da Deliberação 732/17, que dispõe sobre as 
condições gerais de fornecimento de gás canalizado; (iii) Agenda Regulatória 2019-2010 e (iv) 
adequação dos períodos a serem contemplados pela 3ª e 4ª Revisão Tarifária (6º Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão CSPE 01/99). 

A meta na LOA 2018 era 826 relatórios e trabalhos técnicos do setor de gás canalizado produzidos e 
foram efetivamente produzidos 811 produtos desta natureza. 

 

Ação 6268 – Fiscalização Econômico-financeira e análise tarifária 

Número de fiscalizações econômico-financeiras dos setores de energia, gás canalizado e 
saneamento básico dos municípios conveniados, contabilizados nos relatórios de fiscalização 
gerados. Execução de reajustes e revisões tarifárias das distribuidoras de gás e saneamento básico 
dentro do prazo estipulado na legislação vigente. 

Superintendência de Fiscalização de Custos e Tarifas 

As atividades realizadas em 2018 pela Superintendência de Fiscalização de Custo e Tarifas foram: 
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Validação do Laudo de Ativos Regulatórios para a 2ª RTO da Sabesp, após fiscalização em campo e 
nos registros de engenharia e contábeis; 

Fiscalização dos valores de investimento em novos equipamentos e instalações feitos pela Sabesp 
no Município de São Paulo atendendo ao Comitê Gestor de Águas do Município; 

Desenvolvimento de Deliberação de Metodologia para validação dos ativos das companhias 
concessionárias de gás canalizado; 

Consolidação do plano anual de fiscalização econômico-financeira nas Unidades Regionais das 
concessionárias de saneamento; 

Análise econômico-financeira do desempenho das concessionárias de saneamento junto a todos os 
municípios regulados; 

Acompanhamento dos investimentos em saneamento nos contratos-programa dos municípios. 

Cálculo e emissão das Deliberações da TRCF; e 

Desenvolvimento e aprovação junto à Diretoria da ARSESP do projeto para implantação da 
Contabilidade Regulatória das concessionárias de Gás e Saneamento. 

Superintendência de Análise Econômico-Financeira 

As atividades realizadas em 2018 pela Superintendência de Análise Econômico-Financeira foram: 

Acompanhamento da conta gráfica do gás; 

Cálculo de ajustes tarifários (preço do gás – molécula e conta gráfica); 

Cálculo dos reajustes tarifários anuais (6 concessionárias); 

Análise de planos de adequação tarifária do saneamento; 

Cálculos dos reajustes tarifários anuais decorrentes de planos de adequação tarifária; 

Consultas e audiências públicas relacionadas às revisões tarifárias realizadas e deliberações 
desenvolvidas; 

Análise de contratos de programa e de prestação de serviços quanto às atividades regulatórias; 

Participação no projeto de contabilidade regulatória; 

Desenvolvimento do Índice Geral de Qualidade – Saneamento; 

Participação no desenvolvimento do manual de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para a 
Sabesp; 

Desenvolvimento das diretrizes para repasses tarifários dos fundos municipais de saneamento; 

Atendimento às demandas do Poder Concedente, órgãos de controle e demandas de usuários 
(SIC/Ouvidoria); 

Apoio às atividades de fiscalização; e 

Outros estudos técnicos (contratos de suprimentos do gás, debêntures, aditivos contratuais, entre 
outros). 

Simpósio sobre a Estrutura Tarifária da Sabesp: ARSESP promoveu nos dias 10/10, 30/10, 13/11 e 
5/12 o Simpósio sobre a Estrutura Tarifária da Sabesp, uma ação de grande relevância para o setor 
de saneamento básico no Estado de São Paulo, uma vez que a atual estrutura tarifária da Sabesp 
remonta ao Plano Nacional de Saneamento (PLANASA -1970), tendo como última normativa o 
Decreto Estadual nº 41.446/1996. Além disso, interlocutores do setor de saneamento de São Paulo 
ressaltaram a importância da revisão da estrutura tarifária em vigor, durante os processos das 
primeiras e segundas Revisões Tarifárias Ordinárias, realizadas e concluídas pela Agência em 2014 
e 2018, respectivamente.  

Com cerca de 350 participantes nos quatro dias do Simpósio, o encontro teve a presença de 
palestrantes brasileiros e estrangeiros que debateram e trocaram experiências sobre os seguintes 
temas: Processo de Definição das Tarifas – nível tarifário e estrutura tarifária; Tarifas Diferenciadas 
por Tipo de Serviço e Consumo Mínimo versus tarifa fixa e parcela variável; Tarifa Social e Tarifas 
não residenciais; Subsídios Tarifários. O evento foi coordenado pela Diretoria Econômico-Financeira 
e de Mercados, de Saneamento Básico, com apoio da Diretoria de Relações Institucionais. 
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A meta na LOA 2018 era 2 fiscalizações econômico-financeiras e análises tarifárias e realizaram-se 
26 fiscalizações desta natureza. 

 

Ação 8267 – Atendimento aos Usuários dos Serviços de Distribuição de Energia, 
Saneamento e Gás (Ação não Orçamentária) 

Os principais projetos desenvolvidos pela Diretoria de Relações Institucionais, em 2018, foram: 

Livro 10 anos – Mudança do papel do Estado e o advento das Agências Reguladoras: Ao longo dos 
10 anos de atuação e 20 de regulação, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 
de São Paulo – ARSESP sempre se preocupou em estabelecer uma relação próxima com os 
usuários de serviços públicos regulados. Este livro registra parte de nossa trajetória na regulação 
como um todo, assinalando os desafios enfrentados e apontando para o futuro. 

Revista 10 anos: Para marcar a trajetória da ARSESP nestes 10 anos, lançou a Revista ARSESP 10 
Anos de Regulação, com o objetivo de divulgar e dar maior visibilidade aos trabalhos técnicos 
produzidos por sua equipe. A Revista é composta por 8 artigos técnicos referentes aos três setores 
regulados e a temas transversais, que perpassam a relação da sociedade com a prestação dos 
serviços de energia elétrica, gás canalizado e saneamento básico. 

Conclusão da Segunda Edição Pesquisa de Satisfação dos Usuários Residenciais dos Serviços de 
Água e Esgoto dos municípios regulados pela Agência: realizada em 321 municípios do estado, 
sendo 284 conveniados com a agência e 37 localizados nas Regiões Metropolitanas. Foram 
entrevistados cerca de 76.000 usuários. A ARSESP, com os resultados obtidos, além de mostrar a 
percepção dos usuários acerca da prestação dos serviços de água e esgoto fornece subsídios às 
ações de regulação e de fiscalização exercidas pela Agência. 

Elaboração de Relatórios Analíticos de Saneamento Básico: o relatório apresenta as principais ações 
e resultados decorrentes do monitoramento da prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Vale ressaltar que a partir deste ano (2018) esta publicação será 
disponibilizada aos municípios em formato digital, marcando um novo estágio da Agência na redução 
do consumo de papel e demais insumos que a impressão envolve. 

Agenda Regulatória ARSESP, biênio 2019/2020: A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo (ARSESP) colocou em Consulta Pública (nº 09/2018) sua primeira proposta de 
Agenda Regulatória (AR), que abrangerá o biênio de 2019/2020. A Agenda Regulatória é um 
importante instrumento de governança e que assegura à sociedade transparência e previsibilidade 
das ações que serão tomadas pela Agência Reguladora no âmbito dos serviços públicos. 

Com a adoção da AR, a ARSESP baliza as iniciativas da Agência, informa a sociedade sobre as 
ações com maior grau de centralidade no período e permite que suas atividades sejam 
acompanhadas por todos os interessados.  

Com esse instrumento, a Agência reafirma seu compromisso pelo fortalecimento dos setores 
regulados e oferece segurança a todos os agentes envolvidos refletindo, desse modo, o 
amadurecimento da ARSESP e do ambiente regulatório paulista. 

Essa proposta de AR colocada em Consulta Pública apresenta 46 ações regulatórias, que estão 
disponíveis para receber contribuições e estão organizadas no âmbito das atribuições de cada 
diretoria da Agência e da Ouvidoria.  O documento final será publicado no início de 2019. 

Meta 2018: 80% Percentual de Atendimentos aos Usuários dos Serviços de Saneamento Básico, 
Energia Elétrica e Gás Canalizado. 

Meta Alcançada: 97,64% Percentual de Atendimentos aos Usuários dos Serviços de Saneamento 
Básico, Energia Elétrica e Gás Canalizado. 
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Entidades vinculadas 

Companhia Energética de São Paulo - CESP 

A Cesp é uma concessionária de serviço público de geração de energia de fonte exclusivamente 
hidráulica. Foi responsável em 2018 por aproximadamente 16% da energia hidrelétrica produzida no 
Estado de São Paulo e cerca de 2% da energia elétrica gerada no Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Parque Gerador de Fontes Renováveis: A Cesp possui três usinas hidrelétricas: Porto Primavera, 
Jaguari e Paraibuna.  

Neste ano de 2018 a produção dessas usinas teve o seguinte comportamento: 

Usina Potência Instalada (MW) 
Garantia Física 

(MW médios) 

Energia Produzida 

(MW médios) 

Porto Primavera 1.540,0 941,8 1.009,7 

Paraibuna 87,0 47,5 45,0 

Jaguari 27,6 13,3 5,9 

Total 1.654,6 1.002,6 
(1)

 1.060,6 
(2)

 

(1)
 

Energia comercializável durante o ano. 

(2)
 

Produção anual, realizada até novembro e estimada para o mês de dezembro de 2017. 

 

Estudo de Inventário Hidrelétrico do Trecho do Rio Pardo entre o remanso da UHE Euclides da 
Cunha e o canal de fuga da UHE Caconde: Por solicitação da Cesp, em 17 de maio de 2016 a 
ANEEL emitiu o Despacho Nº 1.285, conferindo o registro para elaborar os estudos de inventário no 
trecho citado do Rio Pardo, no qual havia previsão de pelo menos três pequenas centrais 
hidrelétricas: São José, Barreiro e Carrapatos. Os estudos foram concluídos em julho de 2017 e, em 
30/08/2017 a Cesp os entregou à ANEEL, bem como manifestou a escolha do eixo São José para o 
exercício do Direito de Preferência. Em dezembro de 2017 a ANEEL solicitou adequação a respeito 
dos estudos e em 05/09/2018 a CESP protocolou na referida agência a revisão do estudo. 

Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento: Em atendimento à Lei nº 9.991/2000 e alterações 
posteriores, as concessionárias de geração de energia elétrica, entre estas a Cesp, devem destinar 
1% de sua Receita Operacional Líquida (ROL) para o Programa de P&D-ANEEL. Destacamos para o 
ano de 2018 os seguintes projetos: 

Reforço na Estrutura de Suporte do Modelo Institucional Vigente - Uma Proposta Baseada na 
Ampliação do Conceito de Leilões de Expansão 

A pesquisa, de caráter estratégico para a sustentabilidade da expansão da oferta de geração do 
Setor Elétrico Brasileiro, tem como escopo estabelecer uma visão integrada para a proposição de um 
desenho de mercado que considere as premissas de abertura do mercado livre, garantia de 
expansão da oferta via mercado e funcionamento das distribuidoras com foco no serviço “fio”. O 
escopo do projeto também contempla o estudo conceitual de alternativas para a formação de preços 
no mercado de curto prazo, seja centralizada ou por oferta e demanda, e a proposição de um modelo 
de transição buscando maximizar estabilidade regulatória do setor, segurança jurídica nas operações, 
equilíbrio econômico e financeiro para os Agentes e a isonomia nos ambientes livre e cativo. Também 
será realizado levantamento teórico e histórico sobre os tipos de leilões de expansão e operação, 
com casos e resultados no Brasil e no mundo, inclusive os leilões regionais/vocacionais, visando 
materializar leilões regionais de energia para atendimento aos requisitos de expansão de energia 
para o ACL e de potência ao SIN.  

O projeto teve início em novembro de 2017, com custo estimado de R$ 2,26 milhões e prazo de 24 
meses. 

Análise e Avaliação das Perdas de Geração em Microgeradores Fotovoltaicos por Sujidade 
Instalados em Ambiente Urbano com Alta Densidade de Trânsito de Veículos  

O principal objetivo do projeto consiste em quantificar as perdas de produtividade em sistemas 
fotovoltaicos devido à sujidade acumulada em módulos, especificamente em região urbana, 
desenvolvendo uma metodologia de limpeza, considerando custos de mão de obra, consumo de água 
e materiais de limpeza e correlacionando estes custos com o ganho de produção de energia elétrica. 
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Além da questão da manutenção, está previsto o estudo de influência da inclinação da instalação dos 
painéis fotovoltaicos no acúmulo da sujeira e a influência desta inclinação na autolimpeza dos painéis 
fotovoltaicos devido à ocorrência de chuvas. 

Para realização dos estudos está prevista a implementação de uma microcentral de geração em área 
urbana com alto trânsito de veículos no Centro de Controle Operacional do METRÔ de São Paulo. 
Esse projeto teve início em Junho de 2018, com custo estimado de R$ 1,28 milhões e prazo de 36 
meses. 

Cogeração de Energia Elétrica no Setor Sucroalcooleiro com Aproveitamento de 
Bioenergéticos Regionais: Rotas Tecnológicas para Otimização do Processo Produtivo e 
Modelo de Negócio para Comercialização da Energia Gerada 

Este projeto visa realizar estudos na área de bioenergia e aborda fontes como biomassa, resíduos de 
produção do setor sucroalcooleiro (vinhaça), resíduos sólidos urbanos, efluentes urbanos e dejetos 
de animais. Está prevista a elaboração de um atlas da bioenergia no estado de São Paulo, onde 
serão apontados os potenciais energéticos para cada tipo de fonte de bioenergia em cada município 
do Estado. Compõe também o projeto o levantamento das barreiras a que estão sujeitas a geração 
de energia elétrica por biomassa, a fim de propor políticas publicas de incentivo ao crescimento desta 
fonte de energia. Além dos estudos de viabilidade está sendo implementado um biodigestor no 
campus da UNESP de Jaboticabal, que trabalhará com dejetos de animais e tubérculos, tendo uma 
geração elétrica prevista de 300 kW. Esse projeto teve início em Junho de 2018, com custo estimado 
de R$ 3,89 milhões e prazo de 36 meses. 

Chamada Pública nº 19/2015 - Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração 
Heliotérmica de Energia Elétrica  

Este projeto foi intitulado “Implantação de Usina Piloto por Meio de Integração da Fonte de Geração 
Termosolar ao Complexo de Energias Alternativas Renováveis da UHE Porto Primavera”, e teve sua 
origem em atendimento à chamada pública para projetos de P&D estratégicos número 019/2015 da 
ANEEL. Tal projeto está realizando a implementação de uma usina termosolar de tecnologia de 
concentração cilindro parabólica com armazenamento térmico na área da UHE Porto Primavera. Este 
armazenamento possibilitará a geração de energia em períodos do dia onde há maior demanda de 
energia independente da presença do Sol. Com potência de 0,5 MW de geração elétrica a Usina está 
sendo construída para ser um laboratório de estudos na área de geração heliotérmica, trazendo 
informações a respeito da produtividade, custos de operação, manutenção e vida útil. 

Além dos dados que serão obtidos da instalação física, há estudos incluídos no projeto abordando a 
complementaridade entre fontes alternativas de energia, aspectos regulatórios, comerciais, medições 
de radiações e previsibilidade de geração, tecnologias de transformação heliotérmica e despacho 
otimizado de usinas termosolares. Esse projeto teve início em Janeiro de 2017, com custo estimado 
de R$ 49,3 milhões e prazo de 48 meses. 

Garantias Físicas das Usinas para 2018/2019: O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou no 
Diário Oficial da União (DOU) em 4 de maio de 2017 a Portaria MME nº 178, que estabeleceu os 
novos valores de garantia física de energia das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente. 
De forma geral, as garantias físicas das hidrelétricas da CESP foram rebaixadas até o limite de 5%, 
conforme regramento dado pelo Decreto 2.655/1998, art. 21, § 5º. Dessa forma, os valores vigentes 
são de 13,3 MW médios para Jaguari, 47,5 MW médios para Paraibuna e 941,8 MW médios para 
Porto Primavera. No caso dessa última, já encontra-se contabilizada a redução de 24,4 MW médios 
motivada por revisão extraordinária, conforme Portaria MME nº 258/2016. O Decreto nº 9.271/2018 
prevê ainda nova redução da garantia física da UHE Porto Primavera para 886,8 MW médios em 
função da assinatura de novo contrato de concessão. 

Gestão da Produção de Energia Elétrica: A produção de energia elétrica das usinas da CESP é 
programada e executada de acordo com os Procedimentos de Rede e sob a coordenação do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

Ciclo Hidrológico 2017/2018: O ciclo de chuvas 2017/2018 registrou precipitações inferiores à média 
histórica para as bacias do rio Paraná e Paraíba do Sul e próxima da média para as bacias dos rios 
Tietê e Paranapanema.  

Operação de Controle de Cheias: Devido aos baixos volumes armazenados nos reservatórios da 
cascata do rio Paraná, e a ocorrência de afluências dentro da normalidade para este período 
chuvoso, não foi necessário ativar a operação de controle de cheias neste ciclo, entretanto, foram 
mantidos ativos os organismos de atuação permanente e preventiva para controle de cheias, a saber: 
o Comitê de Gestão de Cheias (CGC), o Comitê de Operação em Situação de Emergência (COEm) e 



284 
 

os serviços do Plano de Comunicação: Boletim Informativo de Vazões (BIV), Site da CESP e 
Telecheia, funcionando temporariamente pelo telefone (18) 3284-9946, com informações dos níveis e 
vazões que estão sendo praticados no momento, os programados para o dia e os previstos para o dia 
seguinte. 

Atendimento à Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 03/2010: Em junho/2018 foram concluídos na 
UHE Porto Primavera os serviços técnicos de cartografia e geodesia que permitiram validar a rede de 
vértices geodésicos (RVG) e validação do MAPGEO 2015, permitindo recuperar a cartografia original 
de projeto com precisão classe B (PEC B). 

Os demais serviços de batimetria faltantes (seções úmidas) nos reservatórios das UHEs Porto 
Primavera, Paraibuna, e Jaguari foram retomados junto a ANA, tendo essa agência aprovado os 
prazos estabelecidos pela CESP. Destaca-se que essas atividades representam novo direcionamento 
das ações necessárias para atendimento das condicionantes da Resolução Conjunta, suspensas na 
gestão anterior, representando redução no escopo contratual, portanto, ganho econômico e também 
de duração. 

Comercialização de Energia: O faturamento comercial para 2018 foi de R$ 1.425 milhões, 
distribuídos conforme tabela abaixo:  

Faturamento Comercial CESP R$ milhões
(1)

 

ACL – Contratos no Ambiente de Contratação Livre 988 

ACR – Contratos no Ambiente de Contratação Regulado 341 

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 94 

CTEEP/PPTE/Outros– Contratos Prestação de Serviços 2 

 Total 1.425 

(1)
 

Faturamento realizado até SET/2018, conforme relatório divulgado. 

 

Índices Operacionais: Os índices de disponibilidade das unidades geradoras da Cesp em 2018 
foram melhores que os valores de referência estabelecidos pela Aneel e representam desafios 
permanentes para os processos empresariais. 

 

Empreendimento Índice de Referência Aneel Disponibilidade Verificada 

UHE Jaguari  90,96% 97,88% 
(1)

 

UHE Paraibuna  93,01% 96,68% 
(1)

 

UHE Porto Primavera  89,58% 93,55% 
(1)

 

(1)
 

UHE Jaguari, UHE Paraibuna e UHE Porto Primavera: dados de outubro/2018 

 

Engenharia de Manutenção: Foram realizadas as atividades de manutenção preventiva periódica, 
aperiódica, automação, monitoramento de equipamentos e modernizações nas unidades geradoras, 
equipamentos e instalações das Usinas no ano de 2018. Além disso, foram atualizados os 
diagnósticos e planos de modernização das instalações e equipamentos visando subsidiar o 
planejamento plurianual de cinco anos com as descrições das principais atividades a serem 
executadas, de forma a proporcionar a gestão adequada dos recursos e garantir a confiabilidade 
operacional do parque gerador e o atendimento às demandas sistêmicas.  Os procedimentos 
adotados pela Engenharia de Manutenção têm como objetivo garantir as condições de segurança, 
disponibilidade e confiabilidade da função geração, atendendo aos requisitos estabelecidos pelos 
órgãos reguladores. 

Também foram realizados 1,72 km de obras de proteção de encostas na margem esquerda (SP) do 
reservatório no município de Presidente Epitácio. 
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Estudos relacionados à Garantia Física de Oferta de Energia: Com o objetivo de acompanhar as 
constantes alterações normativas do setor de energia elétrica e aperfeiçoar processos prospectivos 
de planejamento, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

Reavaliação da garantia física da UHE Porto Primavera em termos de cenários regulatórios, dada à 
intenção de transferência do controle acionário da empresa.  

Impacto energético sobre a UHE Jaguari, considerando a interligação entre os reservatórios da UHE 
Jaguari e Atibainha (Sistema Cantareira), com a avaliação do efeito do retorno de 80% da vazão 
transferida para a cascata dos rios Tietê e Paraná (Jupiá e hidrelétricas a jusante).  

Desenvolvimento de nova metodologia para elaboração de curvas futuras de preço de liquidação de 
diferenças - PLD. 

Estudos de Planejamento Elétrico e Energético: O sistema interligado está em constante evolução 
e transformação, tanto no aspecto físico e topológico como regulatório e metodológico. Com o 
objetivo de acompanhar a dinâmica do sistema, oferecer visibilidade de possíveis cenários futuros e 
subsidiar decisões, bem como o posicionamento da empresa, são realizados estudos periódicos e 
análises conjunturais. 

Interligação dos reservatórios Jaguari e Atibainha: Com o início dos testes e previsão de 
operação em regime do sistema de transposição entre os reservatórios da UHE Jaguari e Atibainha 
(Sistema Cantareira), foram realizadas avaliações de impacto energético e simulações hidráulicas de 
forma a mapear o comportamento do armazenamento operacional na UHE Jaguari. As diretrizes e 
condições operativas foram consolidadas em um Acordo Operativo, já de consenso entre CESP e 
SABESP, porém ainda não firmado pelas empresas, com objetivo de estabelecer as condicionantes 
referentes a questões operativas decorrentes da transposição de água, bem como relacionar os 
direitos e obrigações das partes, incluindo a obrigatoriedade de disponibilização de medição da vazão 
transferida. 

Recursos Humanos  

Políticas e Práticas de Inclusão Social e Igualdade: A CESP é certificada por suas políticas e 
práticas de inclusão social e igualdade de oportunidades. As ações desenvolvidas em 2017 foram:  

Dia Internacional contra a Discriminação Racial, Dia Internacional da Mulher, Dia do Índio e Dia 
Internacional de Combate à Homofobia. 

Avaliações Psicossociais em Saúde e Segurança do Trabalho: Os profissionais da CESP que 
atuam em área de risco realizam Avaliação Psicossocial em Saúde e Segurança do Trabalho, 
bianualmente, em atendimento às Normas Regulamentadoras de Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade (NR 10), Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 
Materiais (NR 11), Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados (NR 33) e Trabalho 
em Altura (NR 35).  Os profissionais que atuam em área de risco foram avaliados em 2017 e aqueles 
que tiveram restrições foram reavaliados em 2018.  

Avaliação de Desempenho por Competências: Voltado às atuais práticas de mercado, este 
processo elenca competências para os diferentes níveis de cargos na empresa, assim definidos: nível 
gerencial - cargos com exigência de nível superior (especialistas e analistas) e cargos de nível 
técnico, administrativo e operacional. Em 2018, como nos anos anteriores, as avaliações de 
desempenho realizadas subsidiaram as promoções e progressões salariais. 

Treinamentos Técnicos e comportamentais: Em desdobramento às avaliações de desempenho e 
às avaliações psicossociais, em 2018 foram realizados treinamentos com os empregados das áreas 
de manutenção e operação das Unidades de Produção visando desenvolvimento de competências 
comportamentais.  Treinamentos técnicos como o Sistema de Operação em Situação de Emergência 
– SOSEM, Auditoria, Direito, Finanças, Contabilidade, Geração de Energia, Governança 
Corporativa, e Segurança e Trabalho também foram realizados. 

Atualização de Normas e Procedimentos em RH: As Normas internas referentes aos 
procedimentos da área de Desenvolvimento de Pessoas, Saúde e Segurança do Trabalho estão 
sendo revistas e atualizadas. Em 2018, Normas referentes à Saúde e Segurança do Trabalho e de 
Aprendizagem Profissional foram atualizadas. 

Conformidade (Compliance) 

Em atendimento à Lei Federal nº 13.303, de 30.06.2016 (Lei das Estatais) e ao Decreto Estadual nº 
62.349, de 26.12.2016, o Estatuto Social da CESP foi alterado na Assembleia Geral Extraordinária de 
12.12.2017 e em 2018 foram desenvolvidas diversas ações com vistas a adequar a Companhia à Lei 
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das Estatais, além da realização de várias atividades para aprimoramento de seus controles internos 
e melhores práticas de governança corporativa.  

Código de Conduta e Integridade: Atualizado em 11.06.2018, a fim de estabelecer o 
comportamento esperado dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, dos Comitês, 
Diretores, Gerentes, Empregados, Colaboradores e demais stakeholders, de modo a orientar a 
condução das relações profissionais e a tomada de decisões na Companhia, à luz da Lei das 
Estatais. 

Canal de Denúncias: Foi implantado na CESP um Canal de Denúncias operado de forma 
independente e imparcial, a fim de possibilitar o recebimento de denúncias internas e externas 
relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e sobre práticas de corrupção, 
fraude, atos ilícitos e irregularidades que prejudiquem o patrimônio e a reputação da Companhia. O 
Canal de Denúncias permite ainda a gestão das denúncias pelo Comitê de Ética da Companhia, 
garante a confidencialidade e o anonimato do denunciante e o acompanhamento da apuração pelo 
denunciante. 

Regimento Interno do Comitê de Ética: Atualizado e aprovado na 1758ª Reunião Ordinária da 
Diretoria, em 18.07.2018, estabelece as condições e procedimentos de atuação do Comitê de Ética 
da Companhia, nas análises e apurações das denúncias de supostas violações ao Código de 
Conduta e Integridade da CESP. 

Políticas: O Conselho de Administração aprovou em 28.05.2018 as Políticas de Porta-Vozes e de 
Transações com Partes Relacionadas. A Política de Porta-Vozes foi implantada com o objetivo de 
minimizar o risco de contradição entre informações e consiste fundamentalmente na definição das 
pessoas autorizadas para, em nome da Companhia, em situações específicas, se comunicarem com 
o mercado, clientes, fornecedores, veículos de imprensa e demais stakeholders. A Política de 
Transações com Partes Relacionadas foi elaborada com o fim de estabelecer as diretrizes e deveres 
a serem observados por todos os Administradores, Diretores, Empregados, Conselheiros de 
Administração e Fiscais da Companhia nas decisões envolvendo operações entre as Partes 
Relacionadas e a CESP, bem como em situações com potencial conflito de interesses. 

Regulamento de Licitações e Contratos: Foi elaborado o Novo Regulamento de Licitações e 
Contratos da CESP contemplando as disposições estabelecidas na Lei das Estatais, tendo sido 
aprovado da 719ª Reunião do Conselho de Administração de 11.06.2018.  

Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno: Entre as alterações no Estatuto 
Social, foi criada a Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno, tendo sido 
formalizada na 1751ª Reunião Ordinária da Diretoria, em 21.05.2018, visando aprimorar a 
governança corporativa na Companhia, além de verificar o cumprimento das obrigações legais, 
institucionais, regulamentares e de gestão de riscos. 

Comitê de Auditoria: Formalizado na 722ª Reunião do Conselho de Administração, em 13.08.2018, 
com eleição dos membros do Comitê e seu Coordenador, o Comitê de Auditoria é órgão técnico de 
auxílio permanente ao Conselho de Administração que, entre outras competências, deve 
supervisionar a execução dos trabalhos do Departamento de Auditoria Interna, vinculando-se este 
Departamento diretamente ao Comitê de Auditoria. 

Regimentos Internos: Em cumprimento à Lei das Estatais e visando ao aprimoramento das normas 
institucionais, a CESP revisou/implantou os seguintes Regimentos Internos: do Conselho de 
Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria, do Comitê de Auditoria e o Regulamento Interno da 
Auditoria Interna. 

Adesão ao Programa Infraestrutura de Dados Espaciais para o Estado de SP- IDE – SP: Em 
atendimento Decreto Estadual nº 61.486 de 11.09.2015, alterado pelo Decreto Estadual nº 63.300 de 
21.03.2018, que instituiu o referido Programa, sob coordenação da EMPLASA - Empresa Paulista de 
Planejamento Metropolitano, a CESP disponibilizou em 13.09.2018, arquivo de imagens digitalizadas 
dos dados geoespaciais da Companhia, tendo sido publicadas pela EMPLASA, com acesso de 
visualização na plataforma IDE-SP, consolidando a adesão da CESP ao Decreto 61.486/2015. 

Normas e Procedimentos: Sob coordenação inicialmente do Departamento de Auditoria Interna e 
posteriormente do Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno, foram 
revisadas/atualizadas em 2018, 21 Normas e Procedimentos, sendo: 6 de Tecnologia da Informação, 
5 de Suprimentos e Administração, 2 do Jurídico, 2 de Gestão Empresarial, 2 de Conformidade, 
Gestão de Riscos e Controle Interno, 2 da Auditoria Interna, 1 de Comunicação e 1 de Recursos 
Humanos. 
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Processo de Privatização da CESP 

A Audiência Pública ANEEL nº 018/2018 acolheu contribuições elaboradas pela CESP para o 
aprimoramento da minuta do novo contrato de concessão da UHE Porto Primavera.  

Durante a fase de coleta de informações pelos investidores interessados em participar do leilão de 
privatização da CESP, foi constituída uma Sala de Informações (Virtual Data Room - VDR). Os 
questionamentos dirigidos a esse VDR totalizaram 1517 perguntas respondidas, 55 reuniões 
(incluindo fone-call e acesso a documentos) e 9 pedidos de visita técnica às Usinas. 

Em 19 de outubro de 2018, foi realizado o leilão de venda das ações do capital social da CESP, de 
propriedade do Governo do Estado de São Paulo e suas controladas, nos termos do Edital nº 
SF.001/2018, tendo sido vencedor o Consórcio São Paulo Energia, pelo preço de R$ 14,60 por ação.  

O processo foi aprovado pela ANEEL e pelo CADE  e o novo controlador assumiu a condução dos 
negócios em 12 de dezembro de 2018. 

 

Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE 

A EMAE possui características que a tornam peculiar em relação às empresas do setor elétrico 
brasileiro, pois a maior parte de seus ativos está localizada em áreas urbanas densamente povoadas 
e são utilizadas, de forma expressiva, para outros fins como o abastecimento público, o saneamento, 
o controle de cheias e o lazer. A empresa é responsável pela operação e controle de cheias do Canal 
Pinheiros e dos reservatórios Guarapiranga, Billings e Pirapora. 

Em função da prorrogação das concessões das UHEs Rasgão, Henry Borden e Porto Góes por 30 
anos, até 2042, com a consequente disponibilização da energia e potência das usinas no sistema de 
cotas, a empresa passou a auferir receita estabelecida mediante tarifa regulada. Em 2018, a EMAE 
passou a receber a GAG Melhoria, que são recursos disponibilizados para que a EMAE realize 
melhorias nas usinas. Assim, a Empresa continuou atuando para consolidar seu equilíbrio 
econômico-financeiro, buscando novas receitas e a otimização do uso dos recursos disponíveis.  

A Empresa deu continuidade, também, aos esforços para desenvolvimento de empreendimentos que 
reforcem a geração de receitas, ao mesmo tempo em que buscou atuar de forma a dar continuidade 
a prestação de serviços para terceiros.  

Principais destaques  

Formalização do consórcio com as empresas Gasen e Siemens em 15/03/2018 para a implantação 
de dois blocos de geração de energia, um composto por três turbinas a gás e uma turbina a vapor e o 
outro, por duas turbinas a gás e uma a vapor. Também está em desenvolvimento pela EMAE o 
Estudo de Impacto Ambiental para o processo de licenciamento ambiental do empreendimento.  

Com a extinção da concessão da UHE Edgard de Souza, pelo Ministério de Minas e Energia, sem a 
reversão dos bens para a União, a EMAE requereu registro para elaboração de projeto básico do 
aproveitamento hidráulico de Edgard de Souza, com vistas a motorizar a barragem, aumentando, 
assim, a capacidade de produção da Empresa. 

Ampliação e modernização da balsa Metálica RG IV, que faz a travessia João Basso, pela represa 
Billings, entre Riacho Grande e o bairro Tatetos, em São Bernardo do Campo. Com a obra, a 
embarcação passou a transportar 400 passageiros e 40 veículos de pequeno porte, o dobro da 
capacidade da antiga embarcação, que era de até 200 passageiros e 18 veículos. A empresa 
realocou a balsa Metálica III, que fazia o transporte na travessia João Basso para a travessia Bororé, 
que liga, pela represa Billings, o bairro do Grajaú à Ilha do Bororé, passando a transportar 300 
passageiros e 18 veículos de pequeno porte, o dobro da antiga plataforma. Ambas as obras foram 
custeadas com recursos da EMAE. 

Atualização de instrumentos de Governança Corporativa existentes, assim como a criação de novos. 
Entre os principais estão o Regimento Interno de Pessoal (RIP), o Regulamento Interno de Licitações 
e Contratos, assim como as políticas de Remuneração dos Administradores, de Recursos Humanos, 
Anticorrupção, de Porta-vozes, de Conformidade, de Distribuição de Dividendos e de Segurança da 
Informação. Houve também a atualização do Código de Conduta e Integridade e do Programa de 
Integridade.  

Chamada Pública nº1/2015: Como resultado da chamada pública para implantação de térmicas no 
sítio da EMAE, chegou-se a uma configuração de implantação e exploração de dois blocos de 
geração termoelétrica a gás natural em área da EMAE, com potência total de 2,5 GW, consumo de 
mais de 10 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural e estimativa de investimento de mais de 
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R$ 6 bilhões. Foram selecionadas duas empresas parceiras, Gasen/Siemens e AES Tietê, cujos 
processos estão na seguinte situação:  

Gasen/Siemens: A formalização do consórcio foi realizada em 15/03/2018. Atualmente, está em 
desenvolvimento pela EMAE o Estudo de Impacto Ambiental para o processo de licenciamento 
ambiental. O projeto conceitual a ser licenciado considera a instalação de dois blocos de geração de 
energia, sendo que o Bloco 1 contempla um arranjo de 1,537GW composto por 3 Turbinas a Gás e 
uma Turbina a Vapor. O Bloco 2 contempla um arranjo de 0,8 GW composto por 2 Turbinas a Gás e 
uma Turbina a Vapor.  

A Gasen está na parceria da implantação e operação do Bloco 1 e produz, juntamente com a sua 
parceira SIEMENS, as informações de projeto, bem como a viabilidade do gás natural para os 
empreendimentos. Além disso, a Gasen está desenvolvendo estudos e avaliações para a viabilização 
do projeto referentes a fornecimento de gás, contratos de instalação, operação e manutenção. 

 A AES Tietê, embora tenha efetuado estudos de qualidade do ar, não concluiu ainda seu registro de 
interesse por meio de contrato de investimento ou memorando de intenções.  

Publicação da Chamada Pública nº1/2016: “Novas oportunidades de negócios de geração de 
energia a partir de fontes renováveis” - Esta chamada pública encontra-se aberta para seleção de 
potenciais parceiros para analisar e desenvolver oportunidades de negócio em geração de energia a 
partir de fontes renováveis, destacando-se, mas não se limitando a:  

Eólica, Fotovoltaica, PCHs, Biomassa e Resíduos Sólidos Urbanos. 

No âmbito da chamada, foi realizada uma etapa específica de chamamento público para fonte 
fotovoltaica na área da EMAE, junto à Barragem Edgard Souza, para selecionar interessados em 
oportunidade de negócio em empreendimentos fotovoltaicos, com módulos de até 5 MWp, em área 
de aproximadamente 60.000 m² (sessenta mil metros quadrados), no município de Santana de 
Parnaíba – SP. Participaram nove interessados, cuja avaliação final pelos critérios da chamada não 
se verificou interessado (os) que apresentasse (em) atendimento ao requisito de participação. Desta 
forma, todos participantes ficaram em desacordo com este item do edital. 

Serviços de desassoreamento do Canal Pinheiros - alcançando, desde agosto de 2011, um volume 
retirado de 2,462 milhões de m³ de material.  

 

Geração de energia elétrica 

Usina 
Potência 
Instalada  

(MW) 

Garantia Física 
(MW médios) 

Energia Produzida Diferença (%) 

(MW médios)  

2017 2018 2018/2017 

UHE Henry Borden 889,0 121,40 107,70 57,50 -46,61 

Porto Góes 24,8 11,63 7,98 11,18 40,10 

Rasgão 22,0 11,84 12,15 10,40 -14,40 

Pirapora 25,0 17,17 9,14 11,72 28,23 

Total 960,8 168,34 136,9 90,8 -33,67 

 

Comercialização de energia 

Modalidades de Venda MW médios 

  
2017 2018 

ACR COTAS - EMAE 151,17 144,87 

ACR CCEARS - PESA 16,00 16,00 

ACL CCEAL 7,00 - 

Total 
 

174,17 160,87 
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Faturamento Comercial EMAE / PESA – 2018 R$ milhões 

CCEE – RAG Cotas - Complexo Henry Borden, Porto Góes e Rasgão 278,3 

ACR – Contratos no Ambiente de Contratação Regulado - PESA   34,2 

ACL – Contratos no Ambiente de Contratação Livre   - 

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - EMAE    0,3 

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - PESA    0,6 

Total 313,4 

 

Arrendamento de ativos da UTE Piratininga: Fechamento, no dia 03/08/2017, de um novo contrato 
entre a EMAE e a Petrobras para prestação dos serviços de operação e manutenção das unidades 
da UTE Piratininga, o qual teve seu aditivo realizado em 02/08/2018, com vigência de um ano. 
Mantiveram-se em andamento normal os pagamentos feitos à EMAE pela Baixada Santista Energia 
(BSE), subsidiária integral da Petrobras, referentes ao contrato de arrendamento.  

Serviços associados ao sistema hidroenergético:  

Balsas – operam em três pontos de travessias no Reservatório Billings. O serviço é oferecido de 
forma ininterrupta e gratuita e, de janeiro a novembro de 2018, foram transportados cerca de 1,492 
milhão de veículos e 2,793 milhões de pedestres. A balsa Metálica RG IV foi reformada e jumborizada 
em 2018 para substituir a Metálica III na Travessia de João Basso, entrando em operação no dia 
16/10/18. A balsa Metálica III, que havia sido reformada em 2017, foi revisada em 2018 e deslocada 
para a Travessia de Bororé, entrando em operação dia 13/11/18. A Metálica II foi retirada da 
Travessia de Bororé e está docada no Porto da EMAE para reforma. 

Combate à proliferação de pernilongos – ação conjunta com a Prefeitura do Município de São Paulo. 
Coube à EMAE a retirada de vegetação aquática e lixo e a roçagem dos 50 km de margens do Canal 
Pinheiros (área roçada em torno de 475 mil m²/mês). 

Retirada de lixo e vegetação aquática do Canal Pinheiros (do espelho d’água e nas usinas 
elevatórias), de janeiro a dezembro de 2018: foram retirados 14.400 m³ de lixo e vegetação aquática, 
o equivalente a 4.608 toneladas; 

Manutenção nas margens do Canal Pinheiros com o corte de 3.729.988 m² de vegetação nas 
margens leste e oeste entre janeiro e dezembro de 2018. 

Retirada de lixo do Rio Tietê, junto às usinas de Pirapora, Usina Rasgão e Usina Porto Góes, de 
janeiro a dezembro de 2018: foram retirados 4.655 m³ de lixo e vegetação aquática, o equivalente a 
1.862 toneladas, número dividido da seguinte forma: 

Usina de Rasgão - 1.327 m³ ou 530,8 toneladas. 

Usina de Porto Góes - 2.548 m³ ou 1.019,2 toneladas. 

Usina de Pirapora Energia S.A. - 780 m³ ou 312 toneladas. 

Meio Ambiente 

Programas institucionais: coleta seletiva na sede da Empresa e na U.H.E. de Traição; coleta de óleo 
comestível usado em todas as instalações da EMAE e na escola da Usina de Henry Borden. 

Gerenciamento de Resíduos: a EMAE coletou para descontaminação e reaproveitamento 3.093 
lâmpadas contendo vapor de mercúrio, 608 pneus recolhidos no Canal Pinheiros e 20 litros de óleo 
de cozinha. Foram coletados em suas instalações e junto aos seus colaboradores 34,5 toneladas de 
material reciclável, destinados ao sistema cooperativo em apoio à manutenção de 60 postos de 
trabalho. Foram destinados 35 kg de resíduos de filme radiográfico. Foi mantida na Empresa a 
logística reversa, em consonância com a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Também foram 
destinados de forma adequada 5.400 litros de óleo lubrificante e 500 litros de óleo isolante, ambos 
contaminados/vencidos removidos de equipamentos em operação. 

Em abril de 2018, foram concluídos os serviços para a avaliação ambiental complementar do solo e 
água subterrânea nas áreas das bacias de contenção onde operavam os tanques de armazenamento 
de óleo combustível da antiga Estação de Transferência de Óleo – ETO, situadas na Usina 
Termoelétrica Piratininga da EMAE. O relatório final do trabalho foi protocolado e está em análise 
pela CETESB.  
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Executados os serviços de caracterização de material de dragagem do Canal Pinheiros Superior e 
Inferior, com vistas a lançamento em solo, referente à campanha de 2018, conforme estabelece a 
Licença Ambiental de Operação de Regularização nº 2.035/2012 das atividades de manutenção do 
Canal Pinheiros. 

Desenvolvimento de estudos de impacto ambiental para o licenciamento ambiental visando à 
implantação de usinas termoelétricas na área da sede da EMAE e consulta técnica para o 
licenciamento de uma UTE Henry Borden. 

Em setembro de 2018, foi concluído o plantio compensatório de espécies nativas em atendimento a 
exigências da CETESB para implantação de barreira dinâmica na entrada da UHE Henry Borden 
subterrânea. 

Iniciado o contrato para destinação de três transformadores contaminados com PCBs, com previsão 
de conclusão em 2019. Em outubro de 2018, foi concluído o serviço anterior, que destinou dentro dos 
diplomas legais cinco transformadores. 

PCH’s  

Aguardando a renovação do Termo de Cooperação Técnica com o Departamento Hidroviário para 
continuidade das atividades de desenvolvimento dos projetos básico e executivo para implantação do 
Aproveitamento Múltiplo Anhembi Alto, no Rio Tietê. 

A ANEEL efetuou a aprovação final do Estudo de Inventário do Potencial Remanescente do rio Tietê 
entre a confluência com o rio Pinheiros e o remanso de Barra Bonita, em 2017, considerando a 
reversão das águas afluentes ao Canal Pinheiros. Também houve decisão do Ministério de Minas e 
Energia de extinguir a concessão da UHE Edgard de Souza, sem a reversão dos bens para a União. 
Com isso, a EMAE requereu registro para elaboração de projeto básico do aproveitamento hidráulico 
de Edgard de Souza, contemplado nos estudos.  

A EMAE obteve o Despacho de Registro da Adequação do Sumário Executivo - DRS e está 
aguardando o fornecimento da Declaração de Registro de Disponibilidade Hídrica pelo DAEE, para 
compor processo de licenciamento ambiental da referida PCH. 

Prestação de serviços para terceiros: Destaca-se, como fonte de receita, a continuidade dos 
seguintes contratos de operação e manutenção:  

Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda (córrego Água Espraiada), da Prefeitura de São Paulo. 

UTE Piratininga para prestação dos serviços de operação e manutenção para a Petrobras 
(arrendatária da usina). 

Contrato de prestação de serviços de operação emergencial para Subestação Henry Borden de 88kv, 
firmado com a CPFL – Companhia Piratininga de Força e Luz. 

Contrato de prestação de serviço de transporte de pessoal, equipamentos e materiais, com a 
utilização do bonde funicular da máquina “Man” da Usina Henry Borden, com operador e auxiliar, 
firmado com a Comgás – Companhia de Gás de São Paulo.  

Destaques – Operação e Manutenção 

PCH Pirapora  

Destacam-se: manutenções preventivas planejadas de monitoramento através de ensaios mecânicos 
não destrutíveis de partículas magnéticas, líquido penetrante e ultrassom nos conjuntos mecânicos 
do distribuidor, rotor Kaplan e palhetas diretrizes; a instalação da nova cerca flutuante de retenção de 
resíduos modificada na tomada d’água, que permitiu uma rotina de manutenção periódica na 
remoção dos resíduos que ficam presos nas telas de retenção da cerca flutuante; implantação da 
limpeza manual das grades de retenção de resíduo, permitindo um melhor desempenho na geração e 
diminuição de paradas forçadas devido vibrações no conjunto mecânico. 

Pesquisa e Desenvolvimento  

Em 2018, continuaram em desenvolvimento os projetos: 

Análise Preditiva baseada em Inteligência Artificial para Sistemas Supervisórios de Usinas 
Hidrelétricas; 

Análise da variabilidade solarimérica e redução da vida útil de sistemas fotovoltaicos em locais 
inóspitos: estudo de caso na região do Tietê; 
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Influência da comunidade vegetal em áreas recobertas por emulsão asfáltica: estudo de caso da 
Usina Henry Borden (UHB) – EMAE; 

Impacto ambiental na água do reservatório Billings/SP no controle de Eichhornia crassipes e Pistia 
stratiotes utilizando os herbicidas Diquat, Imazapyr e Glifosato e análise de seus efeitos na 
bioacumulação e motilidade em peixes tropicais em testes de laboratório. 

Também em 2018 foram iniciados novos projetos: 

Plataforma de monitoramento hidroambiental Multiuso; 

Aplicação de Nanobolhas de Gás em Ambiente Hídrico Lêntico e Lótico para Verificação do 
Comportamento da Taxa de Sedimentação e de Lodo, bem como sua influência na performance de 
máquinas e equipamento de bombeamento – Estudo de Caso no Canal do Rio Pinheiros. 

Em virtude da chamada pública lançada em 2017, há ainda três propostas de projetos de P&D, que 
estão sob avaliação. 
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Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 
 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

41000 - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 
Pago 

Orçamento + 
Pago de 
Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

145.158.955,00 144.248.032,00 106.842.409,47 123.086,58 106.965.496,05 102.347.325,93 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

25.848.599,00 25.229.499,00 25.108.886,40 0,00 25.108.886,40 25.107.978,10 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

119.310.356,00 119.018.533,00 81.733.523,07 123.086,58 81.856.609,65 77.239.347,83 

Despesas de 
Capital 

22.245.050,00 20.297.300,00 9.506.839,37 5.884.556,00 15.391.395,37 24.270.964,14 

Investimentos 22.245.050,00 20.297.300,00 9.506.839,37 5.884.556,00 15.391.395,37 24.270.964,14 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 167.404.005,00 164.545.332,00 116.349.248,84 6.007.642,58 122.356.891,42 126.618.290,07 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

  
Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

 41000 - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 

 
     

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 
Pago 

Orçamento + 
Pago de 
Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + B) 

0100 - Apoio 
Administrativo 

66.717.264,00 61.411.264,00 59.010.273,13 28.825,98 59.039.099,11 58.939.246,45 

Despesas 
Correntes 

66.717.264,00 61.411.264,00 59.010.273,13 28.825,98 59.039.099,11 58.939.246,45 

4109 - São Paulo 
Mais Esporte e 
Lazer 

100.686.741,00 103.134.068,00 57.338.975,71 5.978.816,60 63.317.792,31 66.576.478,07 

Despesas 
Correntes 

78.441.691,00 82.836.768,00 47.832.136,34 94.260,60 47.926.396,94 42.817.369,69 

Despesas de 
Capital 

22.245.050,00 20.297.300,00 9.506.839,37 5.884.556,00 15.391.395,37 23.759.108,38 

4110 - 
Implementando a 
Atividade 
Esportiva 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.855,76 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.855,76 

4111 - Jovem em 
Foco 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.709,79 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.709,79 

Despesa Total 167.404.005,00 164.545.332,00 116.349.248,84 6.007.642,58 122.356.891,42 126.618.290,07 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 



296 

 

A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) executa suas ações, eventos, projetos, 
programas e contratos através de Programas ligados diretamente ao Gabinete do Secretário, da 
Coordenadoria de Esporte e Lazer, Coordenadoria de Programas para Juventude, além do Núcleo de 
Apoio e Gestão a Contratos. Passamos a apresentar, portanto, as seguintes realizações: 

 

Programa 4109 - São Paulo Mais Esporte e Lazer  
 

Calendário Esportivo Oficial 2018 
 

A Coordenadoria de Esporte e Lazer (CEL) executa, anualmente, o tradicional calendário oficial de 
eventos esportivos, com a participação de 459 municípios, 26.154 Equipes e 465814 participantes. 

Por meio dos convênios realizados com as Prefeituras Municipais e Entidades esportivas, foram 
desenvolvidos inúmeros eventos esportivos, como segue: 

 

Eventos Calendário Cel – 2018 

Janeiro a Abril Datas Cidade 

22º JORI  08/01 a 01/04 
Lençóis Paulista/ Andradina/ Itapeva/ 
Adamantina/ São Sebastião/ Limeira/ 
São Vicente/ Praia Grande 

Número de participantes  15968 

Maio Datas Cidade 

35º Jogos Abertos da Juventude 01 a 27 Franca 

Número de participantes  28256 

22º JAI 29/Junho  a 03/Julho Barretos 

Número de participantes  1831 

Julho Datas Cidade 

6
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1ª Região Esportiva 03 a 14 Santo André 

Número de participantes  3615 

2ª Região Esportiva 17 a 28 São Sebastião 

Número de participantes  4364 

3ª Região Esportiva 03 a 14 São Carlos 

Número de participantes  3403 

4ª Região Esportiva 17 a 28 Santa Bárbara 

Número de participantes  4760 

5ª Região Esportiva 17 a 28 Matão 

Número de participantes  3874 

6ª Região Esportiva 17 a 28 Votuporanga 

Número de participantes  4527 

7ª Região Esportiva 03 a 14 Marília 

Número de participantes  4523 

8ª Região Esportiva 03 a 14 Cerquilho/ Boituva/ Tietê 

Número de participantes  5325 
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Setembro Datas Cidade 

Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP)– Mirim 10 a 20 Americana 

Número de participantes  144867 

82º JOGOS ABERTOS 12 a 24 São Carlos 

Número de participantes  12500 

Jogos Escolares Nacionais  20 a 29 Natal 

Número de participantes  390 

Outubro Datas Cidade 

Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) - Infantil 05 a 15 Sertãozinho 

Número de participantes  189003 

Jogos Infantis 11 a 20 Jundiaí 

Número de participantes  19246 

Dezembro Datas Cidade 

47º Campeonato Estadual de Futebol – Sub 13, 15 e 17 
Feminino 

06 a 15 São Paulo 

Número de participantes  4521 

47º Campeonato Estadual de Futebol – Sub 11 e 13 
Masculino 

06 a 15 Dourado 

Número de participantes  6540 

47º Campeonato Estadual de Futebol – Sub 15 e 17 
Masculino 

04 a 13 Lençóis Paulista 

Número de participantes  8301 

Total de Participantes 
 

465814 

 

Repasses Para Jogos do Calendário 

 

Entidade Evento Valor (R$) Fonte 

PM de Franca 35º Jogos Abertos da Juventude 550.000,00 Ministério 

PM Santo André 62º Jogos Regionais 
450.000,00 

Tesouro 

PM São Sebastião 62º Jogos Regionais 
450.000,00 

Tesouro 

PM São Carlos 
62º Jogos Regionais 450.000,00 

Tesouro 

PM Santa Bárbara 
62º Jogos Regionais 450.000,00 

Tesouro 

PM Matão 
62º Jogos Regionais 450.000,00 

Tesouro 

PM Votuporanga 
62º Jogos Regionais 450.000,00 

Tesouro 

PM Marília 
62º Jogos Regionais 450.000,00 

Tesouro 

PM Cerquilho/Boituva/Tietê 62º Jogos Regionais 450.000,00 Tesouro 

PM Americana Jogos Escolares JEESP – Mirim 850.000,00 Ministério 

PM São Carlos 82º Jogos Abertos 1.650.000,00 Tesouro 

PM Sertãozinho Jogos Escolares JEESP – Infantil 850.000,00 Ministério 

PM de Dourado / Lençóis Paulita 
47º Campeonato Estadual de Futebol – Sub 
11, 13 , 15 e 17 Masculino 

321.792,50 Ministério 

  Investimento Total 7.821.792,50 
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Eventos Desenvolvidos Extracalendário 

O quadro seguinte demonstra o grande número de eventos estruturados, captados e 
desenvolvidos pela SELJ no nosso Estado. No primeiro grupo estão os eventos de âmbito 
ESTADUAL 

Foram celebrados 4 convênios com duas entidades esportiva e duas prefeituras do Estado de São 
Paulo, totalizando um investimento de R$ 118.800,00; conforme quadro abaixo: 

 

Entidade Evento Valor Fonte 

PM de Pedranópolis 
VI Copa de Futebol Amador Pedranópolis 
Valdecir Della Rovere In Memorian 

40.000,00 Tesouro 

PM de Taiaçu Campeonato Regional 55.000,00 Tesouro 

Confederação Brasileira 
de Karatê 

Copa São Paulo de Karatê Interestilos 286.000,00 Ministério 

Federação de 
Taekwondo 

Copa de Taekwondo 363.377,00 Ministério 

  Investimento Total R$          744.377,00  
 
 

Ação 6028 – Bolsa Talento 

Investir no capital humano dos atletas e contribuir para o desenvolvimento do desporto brasileiro é 
dever do Poder Público, em todas as suas esferas. 

Conforme preceitua a Carta Magna em seu artigo 217 e a Constituição Paulista em seus artigos 264 
e seguintes, constituem dever do Estado” fomentar e apoiar as práticas desportivas formais e não 
formais”. 

O Estado de São Paulo, atendendo as diretrizes prescritas nesses dispositivos, promove o esporte 
em todas as suas nuances, com enfoque nas áreas social, educacional e de alto rendimento. 

De longa data, a par do extenso calendário anual de eventos executados pelas mãos do Governo 
Estadual, o Centro de Excelência abriga e mantém dezenas de jovens com potencial, direcionados 
para o alto rendimento. 

Visando ampliar o alcance e incentivar ainda mais o desporto, a “Bolsa Talento Esportivo” consiste na 
concessão de apoio financeiro aos atletas dos vários níveis de excelência, praticantes de 
modalidades olímpicas e paralímpicas. 

Com isso, os mesmos poderão ter melhores condições de aprimoramento, melhorando suas 
performances. A dinâmica do benefício consiste na inscrição dos pretendentes, sendo a pretensão 
avaliada por Comissão de Análise designada pelo Secretário de Estado de Esporte, Lazer e 
Juventude. 

A Bolsa Talento Esportivo, dessa forma, é instrumento pleiteado há muito tempo pela comunidade 
esportiva, para preencher uma lacuna existente na formação e aprimoramento daqueles que 
representam ou irão representar nosso Estado e nosso País, buscando no pódio a afirmação de 
nossa força.  

Ao proporcionar melhores condições de treinamento, alimentação e, sobretudo, melhor qualidade de 
vida a esses jovens, por certo esse benefício contribuirá para o aumento do número de medalhas 
conquistadas por atletas vestindo as cores de São Paulo e do Brasil em competições nacionais e 
internacionais. 
 

Categoria       Valor Mensal da Bolsa    (Em R$) Nº. de Atletas 

ESTUDANTIL                                                            415,00 369 

JUNIORES                                                                625,00 147 

NACIONAL                                                                1.453,00 61 

INTERNACIONAL                                                   2.232,00 19 

Total                            596                                          
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Ação 6156 - Competições Esportivas de Diversas Modalidades em Âmbito Escolar 
 

Promoção de intercâmbio com unidades escolares da rede de ensino do Estado, incentivo à prática 
do esporte, descoberta de novos talentos olímpicos para representarem o Estado nas Olímpíadas 
escolares brasileiras. O programa também garante acesso à Ação 6028 – Bolsa Talento Esportivo na 
categoria Estudantil para aqueles atletas melhores qualificados nos Jogos Escolares e promove o 
desempenho desportivo escolar em competições nacionais, contemplando modalidades individuais 
que não fazem parte da olimpíada escolar da rede estadual e jogos escolares envolvendo redes 
municipal, federal e particular de ensino.  
Somente na fase regional dos jogos, os Jogos Escolares do Estado de São Paulo receberam 333.870 
participantes nas categorias Mirim e Infantil. 
 

Ação 5116 – Centros de Formação e Excelência Esportiva 

Tradicional programa de excelência esportiva desenvolvido por esta Pasta, oriundo do antigo “Projeto 
Futuro”, vem oferecendo oportunidades para inúmeros atletas paulistas que despontam no cenário do 
esporte paulista, nacional e internacional como jovens talentos.  

A Coordenadoria de Esporte e Lazer há 29 anos desenvolve um trabalho progressivo e que já 
conseguiu projetar grandes atletas, como Maureen Maggi no atletismo, Thiago Camilo no judô e 
muitos outros atletas de ponta do nosso país. 

 
 

Entidade Evento Valor Fonte 

PM de Guarujá 
Centro de Formação de Surf, Futebol e Artes 
Marciais 

600.000,00 Tesouro 

  Investimento Total 600.000,00  
 
 
 
Resultados Alcançados 
 
Formação de atletas nas modalidades olímpicas, praticado na evolução técnica dos atletas e em 
formas sistemáticas de formação, promovida a seletividade, a competitividade de seus praticantes, 
alcançando o desenvolvimento integral do atleta e a sua formação para o esporte de rendimento. 
 
População Atendida 
 
530 atletas com faixa etária entre 07 e 17 anos. 
 
Sendo: Idade 7 - 10 anos: 170 crianças 

    Idade 11 - 14 anos: 180 adolescentes 

    Idade 15 - 17 anos: 180 adolescentes 

 

Ação 4072 - Estimulando a Melhoria da Prática de Esporte e Lazer 

Oferecer alternativas à prática de esporte e oportunidades de lazer, como a viabilização do repasse 
de verbas para instalação das Academias ao Ar Livre, conjunto de aparelhos esportivos a serem 
instalados em praça pública, estabelecida pelo Decreto nº 58.065/12.  
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Em 2018 foram estabelecidos os seguintes convênios para instalação de Academias ao Ar Livre: 
 

Prefeitura Quantidade de Academias ao Ar Livre Valor (R$) 

Jaborandi     1 25.000,00 

Santopolis Aguapei 1 25.000,00 

Sarutaia      1 25.000,00 

Ipaussu       1 25.000,00 

Santa Gertrud 1 25.000,00 

Pedranopolis  1 25.000,00 

Nova Luzitania 1 30.000,00 

Piracicaba    1 25.000,00 

Nova Europa        1 25.000,00 

Cajamar       1 25.000,00 

Alvinlandia 1 25.000,00 

Potim         1 23.000,00 

Severinia     1 22.500,00 

Cravinhos     1 25.000,00 

Torrinha 1 25.000,00 

Piracicaba    1 25.000,00 

Sao Pedro do Turvo 1 25.000,00 

Ubirajar 1 25.000,00 

Zacarias 1 25.000,00 

Areias        1 25.000,00 

Clementina 1 25.000,00 

Paulista 1 25.000,00 

Brauna        1 25.000,00 

Brotas        1 21.000,00 

Dobrada  1 25.000,00 

Cruzeiro      1 25.000,00 

Sebastianopolis  1 22.500,00 

Salmourao     1 25.000,00 

Timburi  1 25.000,00 

Areiopolis    1 25.000,00 

Igarapava     1 25.000,00 

Embauba       1 25.000,00 

Pratania      2 40.000,00 

Garça         1 18.500,00 

Sao Sebastiao 1 16.949,00 

Dois Corregos 1 22.000,00 

Paranapane 2 50.000,00 

Salto         4 100.000,00 

Olimpia       1 25.000,00 

Dois Corregos 1 22.000,00 

Total 45 1.088.449,00 
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Ação 1040  - Origem dos Recursos – Construção e Reforma de Equipamentos Esportivos 
 

Prefeitura Quantidade de Academias ao Ar Livre Valor (R$) 

 Bilac          Pista de Skate 99.000,00 

 Nova Luzitania Pista de Skate 99.000,00 

 Populina      Pista de Skate 99.000,00 

 Sabino         Pista de Skate 99.000,00 

Adolfo        Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Aguas de Lindoia Pista de Skate 99.000,00 

Areiopolis    Pequenas Obras e Reformas 150.000,00 

Balsamo       Pequenas Obras e Reformas 120.000,00 

Bocaina       Pequenas Obras e Reformas 80.000,00 

Boraceia       Pequenas Obras e Reformas 147.456,10 

Brodowski     Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Brotas        Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Cachoeira Paulista  Pista de Skate 99.000,00 

Carapicu Pista de Skate 99.000,00 

Clementi Pista de Skate 99.000,00 

Clementina Pequenas Obras e Reformas 150.000,00 

Embauba       Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Estrela D Oeste       Pista de Skate 99.000,00 

Floreal        Pista de Skate 99.000,00 

Glicerio      Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Guzolandia    Pista de Skate 99.000,00 

Herculan Pista de Skate 99.000,00 

Inubia Paulista Pista de Skate 99.000,00 

Ipaussu       Pequenas Obras e Reformas 171.502,23 

Itaoca         Pequenas Obras e Reformas 150.000,00 

Jaguariuna     Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Jambeiro      Pista de Skate 99.000,00 

Julio Mesquita        Pista de Skate 99.000,00 

Lencois Paulista   Pequenas Obras e Reformas 150.000,00 

Luisiania     Pequenas Obras e Reformas 80.000,00 

Luisiania     Pista de Skate 99.000,00 

Marilia       Pista de Skate 99.000,00 

Marinopolis   Pista de Skate 99.000,00 

Martinopolis  Pista de Skate 99.000,00 

Mendonca      Pequenas Obras e Reformas 98.000,00 

Mendonca      Pista de Skate 80.000,00 

Nipoa    Pista de Skate 99.000,00 

Nova Independencia  Pista de Skate 99.000,00 

Nova Luzitani Pequenas Obras e Reformas 400.000,00 

Novo Horizonte Pista de Skate 99.000,00 

Ocaucu        Pista de Skate 99.000,00 
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Onda Verde    Pista de Skate 99.000,00 

Oriente       Pista de Skate 99.000,00 

Paranapanema Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Pedrinha Pista de Skate 99.000,00 

Poloni         Pista de Skate 99.000,00 

Prefeitura Municipal de Lutecia  Pista de Skate 99.000,00 

Quintana Pista de Skate 99.000,00 

Salmourao      Pequenas Obras e Reformas 100.000,00 

Santopolis Aguapei  Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Sao Pedro do Turvo Pequenas Obras e Reformas 150.000,00 

Sao Pedro do Turvo Pista de Skate 99.000,00 

Sao Pedro do Turvo Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Sarutaia      Pequenas Obras e Reformas 150.000,00 

Sarutaia       Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Tejupa        Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Teodoro Sampaio Pista de Skate 99.000,00 

Tiete          Pista de Skate 99.000,00 

Torre de Pedra Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Três Fronteiras Quadra de Futebol Society 200.000,00 

Ubirajar Pequenas Obras e Reformas 100.000,00 

Urupes        Pista de Skate 99.000,00 

Votuporanga   Pequenas Obras e Reformas 250.000,00 

TOTAL 8.393.958,33 

 
 

Ação 5868 – Gestão do Conhecimento 

A Coordenação de Programas para a Juventude, a fim de expandir políticas públicas oferecidas pelo 
Estado de São Paulo, para o segmento jovem, em observância ao Estatuto da Juventude (Lei 
12.852/2013), organizou algumas ações, entre elas: 

- a Campanha do Agasalho, com envolvimento das Delegacias Regionais de Esporte, Inspetorias, 
Centros de Excelências e demais órgãos administrados ou parceiros desta Secretaria;  

- o evento “Juventude Antenada – Juntos Vamos Vencer!”, a fim de levar ao conhecimento da 
população jovem paulista as políticas públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado de São Paulo, 
que lhes possibilitem emprego, trabalho, renda, empreendedorismo, cultura, lazer e saúde e  

- palestras como “Atletas Inteligentes: Reciclando Emoções, Conquistando Objetivos”; foi 
direcionada a Juventude atleta, treinadores, professores e alunos de educação física, representantes 
de clubes e/ou outros segmentos ligados ao esporte, visando a expansão das políticas públicas de 
esporte oferecidas pelo Estado de São Paulo. Na palestra foram abordadas as dimensões intelectuais 
e sócio-emocionais de maneira lúdica e dinâmica, através de cases, histórias de vida, reportagens e 
atividades em grupo, por meio dela, os atletas foram orientados a refletirem sobre suas vidas e 
carreiras, sobretudo, em como conciliar a educação com o esporte, o clube com a escola, os 
deslocamentos diários entre os locais de treinos, estudos e residência, pois geram custos, cansaços 
físicos e mentais e também motivados a encarar seus desafios, controlarem suas emoções e 
conquistarem seus sonhos e objetivos, dentro e fora do campo esportivo.   
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Abaixo, o público atingido em cada uma das ações: 
 

EVENTOS – 2016 

Julho Datas Cidade 

CAMPANHA DO AGASALHO 
  

Arrecadações  621 

Agosto  Datas Cidade 

Juventude Antenada – Juntos Vamos Vencer! 16 Capital 

Participantes  349 

Novembro Datas Cidade 

Atletas Inteligentes: Reciclando Emoções, Conquistando Objetivos.  21 Capital 

Número de participantes  174 

 
 

Origem dos Recursos – Ação 5868 – Gestão do Conhecimento 

  Investimento  

Ação Descrição Ministério Tesouro (R$)  Total (R$) 

5868 Juventude em Foco - 588.900,00 - 

Investimento Total - 12.617,50 12.617,50 

 

 
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte 
 
Embora não faça parte de algum programa específico, a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (Lei 
13.918/09) é um mecanismo jurídico que autoriza o Poder Executivo Estadual a conceder crédito 
outorgado correspondente ao valor do ICMS destinado pelos respectivos contribuintes a projetos 
desportivos credenciados pela Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude de São Paulo. 
Trata-se de uma ferramenta de grande relevância, pois possibilita às empresas de todo o Estado de 
São Paulo apoiar projetos esportivos elaborados pela sociedade civil organizada, por meio de 
patrocínio ou doação financeira provenientes da renúncia de Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) por parte do Estado, que abre mão de parte de sua arrecadação para 
que a empresa invista diretamente no projeto de seu interesse, mas previamente aprovados pela 
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude.  
Instituída por lei em 2009 e regulamentada pelo decreto 55.636 de 26 de março de 2010, a Lei 
Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo contempla projetos vinculados às áreas educacional, 
formação desportiva, rendimento, sócio desportiva, participativa, gestão, desenvolvimento e 
infraestrutura. 
 
Em 2018, conforme quadro abaixo, cerca de 801 projetos foram apresentados sendo 773 aprovados 
para captação de recursos. 
 

Projetos Aprovados  

Entidades do 3º Setor beneficiadas 420 

Prefeituras beneficiadas 23 

Municípios alcançados 167 

Modalidades esportivas desenvolvidas 118 

Valores Aprovados para captação (R$) 60.000.000,00 
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Principais ações de Gestão da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte 

Espaço Físico 

Sala onde todos os proponentes tem acesso com o calendário de atendimento 

Acompanhamento e organização física dos processos  

Acesso ao sistema informatizado 

Apresentação de Projetos 

Esse ano houve abertura de datas em duas oportunidades, e já foram abertas as 
inscrições para 2017. 

Os projetos são cadastrados online por sistema desenvolvido na própria SELJ, 
sem comprometimento de recursos. 

Tramitação de Projetos 
Todos os projetos foram analisados em ordem de chegada, respeitando o 
princípio da Administração Pública da Isonomia. 

Julgamento dos Projetos 

Todos os critérios de análise de projetos foram publicados, garantindo respeito ao 
princípio da Administração Pública da Isonomia. 

Calendário divulgado com antecedência, com pautas das reuniões divulgadas no 
Diário Oficial com pelo menos 24 horas de antecedência. 

Transmissão online das reuniões e registro em plataformas gratuitas de filmes 
(www.youtube.com). 

Constituição de comissão composta por técnicos do esporte, órgãos 
fiscalizadores e comitê interno da SELJ. 

Quando da existência de recursos, estes são julgados e quando indeferidos, 
justificados aos proponentes. 

Captação de recursos 

O prazo para captação e recursos começa a ser contado a partir da entrega da 
CID 

A Secretaria de Esportes e a Secretaria da Fazenda trabalham em conjunto para 
Liberação de Recursos 

Liberação de Recursos 

Os projetos são liberados por ordem de chegada, com priorização apenas para 
projetos cujo calendário está em eminência de acontecer. 

Os processos são liberados em no máximo 20 dias, com exceção daqueles cuja 
documentação apresente qualquer problema. 

Execução dos projetos 

Todos os projetos que tem recursos liberados são acompanhados 
periodicamente e notificados quando necessário. 

Medição dos projetos por indicadores. 
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SECRETARIA DA FAZENDA 
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Secretaria da Fazenda 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

20000 - Secretaria da Fazenda 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial Dotação Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 
Inscritos em 

Restos a Pagar Não 
Processados (B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

34.907.706.349,00 36.990.674.846,00 36.236.787.622,38 79.879.677,02 36.316.667.299,40 36.262.450.702,39 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

34.276.740.561,00 36.284.365.911,00 35.665.224.591,72 0,00 35.665.224.591,72 35.652.630.569,87 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

630.965.788,00 706.308.935,00 571.563.030,66 79.879.677,02 651.442.707,68 609.820.132,52 

Despesas de 
Capital 

97.104.682,00 117.551.642,00 98.758.376,87 9.740.703,22 108.499.080,09 102.488.675,51 

Investimentos 97.100.682,00 117.549.342,00 98.758.376,87 9.740.703,22 108.499.080,09 102.488.675,51 

Inversões 
Financeiras 

4.000,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 35.004.811.031,00 37.108.226.488,00 36.335.545.999,25 89.620.380,24 36.425.166.379,49 36.364.939.377,90 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
 

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

       20000 - Secretaria da Fazenda 

 
     

em R$ 

  

Dotação Inicial Dotação Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

0001 - Participação 
Societária 

4.000,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de Capital 4.000,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0102 - Obrigações 
Previdenciárias em 
Complementação 

1.845.793,00 1.749.793,00 1.745.218,72 0,00 1.745.218,72 1.743.954,48 

Despesas Correntes 1.845.793,00 1.749.793,00 1.745.218,72 0,00 1.745.218,72 1.743.954,48 

2000 - Gestão Fiscal 
e Tributária 

2.030.420.809,00 1.983.138.952,00 1.882.340.981,85 78.344.833,97 1.960.685.815,82 2.005.073.636,71 

Despesas Correntes 2.030.420.784,00 1.962.690.258,00 1.880.679.131,48 68.604.630,25 1.949.283.761,73 1.999.862.507,70 

Despesas de Capital 25,00 20.448.694,00 1.661.850,37 9.740.203,72 11.402.054,09 5.211.129,01 

 2003 - Gestão das 
carteiras autônomas 
de previdência, do 
ipesp e de contratos 
de seguro 

23.703.937,00 23.703.937,00 16.494.844,12 0,00 16.494.844,12 16.515.703,89 

Despesas Correntes 23.703.320,00 23.703.320,00 16.494.844,12 0,00 16.494.844,12 16.515.703,89 

Despesas de Capital 617,00 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2005 - Fomento ao 
Desenvolvimento 
Socioeconômico 

97.000.050,00 97.005.064,00 97.005.030,99 0,00 97.005.030,99 97.005.030,99 

Despesas Correntes 10,00 5.033,00 5.030,99 0,00 5.030,99 5.030,99 
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Despesas de Capital 97.000.040,00 97.000.031,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 97.000.000,00 

2021 - Gestão dos 
Regimes Próprios de 
Previdência Estadual 

32.851.836.442,00 35.002.626.442,00 34.337.959.923,57 11.275.546,27 34.349.235.469,84 34.244.601.051,83 

Despesas Correntes 32.851.736.442,00 35.002.526.442,00 34.337.863.397,07 11.275.046,77 34.349.138.443,84 34.244.323.505,33 

Despesas de Capital 100.000,00 100.000,00 96.526,50 499,50 97.026,00 277.546,50 

Despesa Total 35.004.811.031,00 37.108.226.488,00 36.335.545.999,25 89.620.380,24 36.425.166.379,49 36.364.939.377,90 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

 

Programa 2000 Gestão Fiscal e Tributária 

Prover e gerir recursos financeiros de modo a assegurar a prestação de serviços públicos e os 
investimentos do Estado de São Paulo. 

 

Ação 2290 – Gestão e Integração dos Fiscos do Brasil 

Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO-I/SP): os projetos de 
aperfeiçoamento dos métodos e instrumentos de apoio à gestão estratégica integrada, melhoria do 
desempenho da administração tributária e contencioso fiscal, melhoria do desempenho da 
administração financeira, patrimonial e controle interno e melhoria da gestão de recursos estratégicos 
contam com recursos vinculados a operação de crédito realizada com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, autorizada pela Lei Estadual nº 13.815, de 17/11/2009. Apesar de os contratos 
vinculados ao Programa PROFISCO-I/SP terem sido concluídos no ano de 2017, em conformidade 
com o prazo de execução previsto no Contrato de Empréstimo, houve como exceção a última parcela 
do contrato da auditoria independente, que auditou a conclusão do Programa PROFISCO I/SP, no 
ano 2018 - Projeto A1 – Gestão do Projeto. Concluído este último contrato do PROFISCO I e 
efetuada a devida devolução dos saldos não utilizados, conforme documento do BID “CBR-
1738/2018”, o Programa PROFISCO-I/SP foi encerrado. 

Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (PROFISCO-II/SP): O objetivo 
deste Programa é contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado por meio da modernização da 
gestão fazendária; da melhoria da administração tributária; e da melhoria da gestão do gasto público. 
O PROFISCO-II está estruturado em três Componentes: Gestão Fazendária e Transparência Fiscal; 
Administração Tributária e Contencioso Fiscal; Administração Financeira; e Gasto Público.  

Após a aprovação da Lei Autorizativa nº 16.631, de 28/12/2017, foram realizadas Missões de 
Orientação e Análise junto ao agente financiador desta linha de crédito, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID. O trabalho desenvolvido ao longo de 2018 produziu todos os documentos 
técnicos necessários ao pleito deste empréstimo e a execução das devidas etapas na Sefaz, no BID e 
também em órgãos como a STN e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.  

Dentre o conteúdo produzido podemos mencionar o MD-GEFIS (Avaliação da Maturidade e 
Desempenho da Gestão Fiscal), a Matriz de Problemas, o Plano de Ação e de Investimentos (PAI), o 
Plano Operacional Anual (POA), o Plano de Execução Plurianual (PEP), o Plano de Aquisições (PA), 
a Plataforma Análise Capacidade Institucional (PACI). Vale mencionar o Decreto Estadual nº 63.612 
que criou a Unidade de Coordenação e Supervisão de Programa (UCSP) com atribuição de gerenciar 
e operacionalizar o PROFISCO-II/SP e também a Resolução SF-111, de 23-10-2018, que dispõe 
sobre o funcionamento da UCSP e designa a equipe da mesma, com as devidas atribuições. 

 

Ação 4499 – Eventos de Capacitação nas Áreas Fazendárias 

A Escola Fazendária do Estado de São Paulo – FAZESP atua na capacitação de servidores da 
Secretaria da Fazenda e dos servidores da área orçamentário-financeira das demais Secretarias. 
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No ano de 2018 realizou os seguintes eventos relacionados com a capacitação de servidores do 
Estado de São Paulo: 

Programa de Capacitação Anual 

Eventos de Capacitação  395 

Quantidade de vagas 13.027 

Quantidade de horas-aula usufruídas 121.670 

Programa de Apoio à Pós-graduação 
Número de servidores que receberam custeio 00 

Número de afastamentos concedidos 08 

Participação em Eventos Externos 
Número de eventos 130 

Número de servidores participantes 261 

 

Ademais, a FAZESP atua na sensibilização dos cidadãos quanto à importância e ao papel dos 
tributos na sociedade e na economia, bem como quanto à relevância do controle social dos gastos 
públicos e da transparência na aplicação dos recursos, sendo importante instrumento com vistas à 
construção de uma relação harmoniosa entre o Estado e a sociedade. 

No ano de 2018, realizou os seguintes eventos relacionados à educação fiscal para a cidadania: 

Eventos realizados 728 

Cidadãos envolvidos 39.104 

Quantidade de horas de eventos 2.752 

 

 

Ação 5021 – Operação Tributária 

Fiscalização: Em termos de trabalhos fiscais da Fiscalização Direta de Tributos - FDT, no período de 
01/Jan/2018 a 31/Dez/2018, destacamos: a) conclusão de mais de 3.655 auditorias; b) emissão de 
77.557 Ordens de Serviços Fiscais - OSFs; e c) notificação de 12.972 contribuintes através da 
emissão de Autos de Infração e de Imposição de Multa - AIIM, resultando em um valor de R$ 
24.585.645.362,26 entre imposto, juros e multa. 

IPVA: a) Racionalização da cobrança administrativa do IPVA vencido: durante o ano de 2018, em 
cinco lotes, foi constituído o crédito tributário referente a 1,63 milhões de débitos do exercício 2018 e 
0,36 milhões de débitos referentes ao exercício de 2017, no valor total de R$ 2,12 bilhões, tendo sido 
arrecadados 781.608 débitos e R$ 943,69 milhões. Em 2018 foram lançados somente débitos 
superiores a R$499,99; b) Contencioso administrativo associado ao IPVA: Foram julgadas 5.369 
impugnações de lançamento e 157 recursos, com 227 decisões favoráveis aos contribuintes. 

ITCMD - Plano de Trabalho ITCMD 2013: Em decorrência de transmissões de bens efetuadas em 
2013, até 31/Dez/2018 foram acionados 3.000 possíveis contribuintes do ITCMD, resultando no 
recolhimento de R$ 14,45 milhões, parcelamento de R$ 8,49 milhões e lavratura de 294 Autos de 
Infração e Imposição de Multa (AIIMs) no valor de R$ 28,39 milhões. 

Cartórios - Repasse de Emolumentos: Realizado um projeto piloto – Operação Semper Fidelis – 
para fiscalização do repasse de emolumentos recebidos pelos cartórios extrajudiciais, alcançando 10 
serventias sendo seis da capital e quatro no interior. Quatro cartórios apresentaram situação regular, 
tendo sido lavrados 13 AIIMs no valor total de R$ 112,99 milhões. Também foi prestado apoio técnico 
para realização de correições ordinárias levadas a cabo pela Corregedoria Geral de Justiça do 
Tribunal de Justiça, sendo 40 na capital e 10 no interior. 

ICMS: a) Combustíveis e Sucroenergético - Controle cadastral: Cassação de duas distribuidoras 
com base na Portaria CAT nº 02/11, sendo que uma opera com liminar judicial, e de 64 postos 
varejistas de combustíveis, sendo 33 por problemas cadastrais, 07 por adulteração da qualidade de 
combustível e 3 por adulteração volumétrica, além de outros 62 que estão com a inscrição estadual 
suspensa; b) Comunicações - Atividade de combate às ações de exclusão do ICMS sobre a 
assinatura de telefonia: suporte técnico à Procuradoria Geral do Estado - PGE, no combate às 
ações judiciais questionando a incidência do ICMS sobre a assinatura mensal do serviço de telefonia, 
com suas diversas nomenclaturas, com base no julgamento do RExt 912.888-RS do STF de 



310 
 

repercussão geral, de 13/10/2016, favorável à incidência do ICMS sobre a assinatura básica de 
telefonia com ou sem franquia de minutos. 

Principais Operações de Fiscalização realizadas em 2018: 

Gato por Lebre: operação que visou apurar possível desvio de metanol que seria utilizado para 
adulteração de combustíveis, a pratica teria causado prejuízo de mais de R$ 83,00 milhões. A 
primeira fase diligenciou 38 estabelecimentos dos quais 25 encontram-se suspensos ou cassados 
atualmente. Na segunda fase toda a carga de metanol tem sido lacrada nos armazéns alfandegados 
e deslacrada nos destinatários, com o objetivo de que o fisco se certifique que a mercadoria foi 
entregue ao destinatário constante na nota fiscal eletrônica e não desviada para fins irregulares; 

Operação Combustão (Fases 1 e 2): operação que visou apurar simulação na comercialização de 
óleo diesel por postos revendedores para transferir créditos para transportadoras e transportadoras 
revendedoras retalhistas que teriam causado um prejuízo estimado de R$ 200,00 milhões. Nas duas 
fases da operação foram diligenciados um total de 415 alvos. Também houve o cumprimento de 
mandados de prisão e de busca e apreensão, em conjunto com o Ministério Público Estadual e a 
Procuradoria Geral do Estado; 

Operação Tanque Seco: operação que investigou indícios de comercialização de combustíveis sem 
origem comprovada, no período da greve dos caminhoneiros, que teria causado um prejuízo de 
aproximadamente R$ 2,00 milhões. Na operação foram diligenciados 84 alvos; 

Operação de Olho na Bomba: operação que visa verificar a conformidade da qualidade de 
combustíveis comercializados nos postos revendedores. A partir de maio de 2018 foram diligenciados 
82 postos por mês; 

Força-Tarefa: operação que visa a lacração e/ou remoção de bombas de postos de combustíveis 
que operavam em situação cadastral irregular, sem inscrição estadual. A operação teve 16 
estabelecimentos alvos; 

Operação Distribuidor Cativo: operação que tem por objetivo a identificação de distribuidores 
“cativos” ao longo da cadeia produtiva, com proposta de deslocamento do polo passivo de ofício, nos 
termos da Portaria CAT nº 53/13, quando for constatada a ocorrência dos fatos previstos no §15 do 
artigo 8º da Lei nº 6.374/1989, quais sejam: prejuízos à livre concorrência ou acumulação de valores 
a título de ressarcimento de substituição tributária. Em 2018, foram emitidas 7 OSFs, das quais 2 
foram concluídas, 4 estão em execução e 1 foi cancelada. Foi lavrado apenas o AIIM 4118325, no 
valor de R$ 1.799,00; 

Operação ST Pagamento Antecipado: verificação de contribuintes que efetuaram aquisições 
relevantes de mercadorias sujeitas à Substituição Tributária - ST, de outros estados, sem o 
correspondente pagamento antecipado, ou em valor menor que o devido por ocasião da entrada em 
território paulista, e cuja retenção e pagamento anterior não tenha ocorrido. Em 2018, foram emitidas 
374 OSFs relativas à Operação ST-Pagamento Antecipado, tendo sido concluídas 354 no período. 
Foram lavrados 29 Autos de Infração e Imposição de Multa (AIIM), no valor total de R$ 
17.817.553,38; 

Operação Fronteiras Metálicas: visa identificar irregularidades nas operações interestaduais com 
sucatas e alumínio bruto. Foram acionados 30 contribuintes no ano de 2018, sendo que em 10 destes 
os trabalhos já foram concluídos. Não foi lavrado nenhum AIIM até o momento; 

Operação Autorregularização NF-e/CT-e x GIA: visa verificar os motivos que resultaram nas 
diferenças entre os valores de ICMS destacado em Notas Fiscais Eletrônicas e Conhecimento de 
Transporte Eletrônico de prestações / saídas e os valores de débitos declarados nas Guias de 
Informação e Apuração do ICMS, dando oportunidade ao contribuinte de se autorregularizar em caso 
de constatação de omissões na entrega ou erro nos valores declarados e arrecadados. Foram 
acionados 49 contribuintes para que se autorregularizassem no ano de 2017. Para os contribuintes 
que não se autorregularizaram, em 2018 foram lavrados 8 AIIMs, que totalizaram R$128.139.753,01; 

Operação Resinas: a presente operação visa identificar estabelecimentos paulistas que adquirem 
resinas importadas de outras unidades da federação, com carga tributária de 12% em vez de 4%, 
para se beneficiarem da formação de créditos de ICMS. Foram emitidas 21 OSFs, sendo que 11 
foram concluídas e 2 AIIMs lavrados no valor total de R$ 200 mil; 

Operação Pauta Fiscal Cerâmica: o objetivo principal deste acionamento é verificar o cumprimento 
da pauta fiscal (valor mínimo para o cálculo do ICMS) nas operações com revestimento cerâmico. 
Foram emitidas 4 OSFs e lavrados 3 AIIMs, os quais totalizam R$ 559 mil; 
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Operação RECOPI: a presente operação visa identificar estabelecimentos paulistas que estejam 
praticando o desvio de finalidade de papel com imunidade tributária. Foram emitidas 4 OSFs, sendo 
que apenas 1 foi concluída até o presente momento. Houve lavratura de AIIM no valor de R$ 13,5 
milhões; 

Cálculo ST - Saídas Internas: valores declarados de ICMS-ST inferiores à média do setor, quando 
analisados proporcionalmente ao valor de venda. Foram acionados 3 contribuintes em 2018 e todas 
essas OSFs se encontram em andamento. Foram concluídas 8 OSFs de anos anteriores em 2018, 
com a lavratura de 9 Autos de Infração, totalizando de R$ 1.872.592,34; 

Desembaraço e Adquirente Paulista: acionamento de 20 empresas visando identificar e cobrar o 
ICMS devido nas importações realizadas, em 2017, por contribuintes paulistas por intermédio de 
terceiros, estando o importador localizado em outra UF e o desembaraço aduaneiro ocorrido em 
território paulista. Das empresas acionadas, 1 não foi localizada, 7 ainda estão com fiscalização em 
andamento (previsão de R$ 1,5 milhões de ICMS) e nas demais foram lavrados AIIMs num total de 
R$ 4 milhões; 

Polo Indeciso: visa combater sonegação de ICMS-ST envolvendo a cadeia de produção e de 
comercialização de produtos derivados de vidro, principalmente vidros planos e vidros automotivos 
(capítulo 70 da NCM), quando sujeitos à substituição tributária. Foram emitidas 60 OSFs, sendo que 
16 encontram-se concluídas. Foram lavrados 7 AIIMs, no valor total de R$ 3,5 milhões; 

Prestadores de Serviço de Comunicação: execução de operações para fiscalização de prestadores 
que, com fulcro em teses elisivas, excluem da base de cálculo do ICMS parcela significativa de suas 
receitas. As mais comuns são a exclusão de valores a título de “locação de bens” e “serviços de valor 
adicionado”. A operação resultou em 88 AIIMs que somaram R$ 4,3 bilhões. 

Distribuidoras e Geradoras de Energia Elétrica: execução de operações para fiscalização do 
correto cumprimento da legislação tributária, em especial quanto ao crédito de ativos e às obrigações 
principais e acessórias relacionadas às operações com energia elétrica realizadas em Ambiente de 
Contratação Livre. A operação resultou em 23 AIIMs, que somaram R$ 884 milhões; 

Operação em empresa do Setor de Fumo: acionamento em 5 estabelecimentos de empresa do 
setor de fumo que estava simulando operações de venda interestaduais diretamente ao varejo 
paulista. O prejuízo estimado foi de R$ 60 milhões em 2 anos. Foram lavrados até o momento cerca 
de 30 AIIMs e todos foram recolhidos, totalizando R$ 6 milhões em recolhimento efetivo; 

Operação Embriaguez: acionamento no setor de bebidas quentes envolvendo 8 contribuintes 
paulistas e 6 contribuintes situados em Goiás. A suspeita é de que determinada empresa paulista 
simule operações de venda para o Estado de GO, visando esquivar-se do pagamento do ICMS-ST, 
sendo que as mercadorias não deixam o Estado de São Paulo. O prejuízo estimado foi de R$ 80 
milhões; 

Operação Placebo Paulista: acionamento no setor de medicamentos. As investigações apontam 
que o grupo articulador da fraude, cujo núcleo se localiza em Goiás, cria empresas de fachada que 
adquirem medicamentos advindos de GO com objetivo de suportar o ônus tributário relativo ao ICMS-
ST na entrada da mercadoria em território paulista. O prejuízo estimado foi de R$ 40 milhões; 

Operação Crédito Fértil: acionamento no setor de fertilizantes que investiga fraude fiscal para 
acobertar compra de matéria prima de origem irregular. A operação envolveu diligências em São 
Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O prejuízo estimado foi de R$ 92 
milhões; 

Operação Happy Hour: acionamento que investiga fraude fiscal envolvendo empresa fabricante de 
cerveja de uma marca específica que, para evadir-se do pagamento dos tributos incidentes na 
circulação real da mercadoria, simula operações de venda interestadual e de devolução de 
mercadorias. A operação envolveu diligências em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Foram 25 alvos 
e o prejuízo estimado foi de R$ 100 milhões; 

Operação 4x4: operação que investiga utilização indevida da alíquota interestadual reduzida de 4% 
em operações com mercadorias sem similar nacional. A operação teve duas fases, a primeira com 
203 alvos e a segunda com 187 alvos. Estima-se que o prejuízo ao erário pode ter chegado a R$ 800 
milhões em 3 anos; 

Operação Olho de Hórus: operação conjunta com o Ministério Público Estadual e a Procuradoria 
Geral do Estado que tem como objetivo interromper fraude fiscal estruturada na criação de empresas 
fantasmas para transferência de créditos espúrios de ICMS. As ações fiscais planejadas visam 
comprovar os indícios de simulação das operações e possibilitar a constituição do crédito tributário 
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contra os reais beneficiários e articuladores da fraude, bem como a declaração da nulidade dos 
estabelecimentos interpostos. O valor em créditos espúrios de ICMS é cerca de R$ 45 milhões; 

Operação Desvio de Rota: operação realizada para apurar suspeita de sonegação que pode chegar 
a R$ 100 milhões em ICMS, em operações de exportação e de remessas com fins específicos de 
exportação que apresentaram indícios de que estas mercadorias não saíram efetivamente do país. A 
operação aconteceu simultaneamente em 59 municípios do Estado de São Paulo e contou com a 
colaboração de 226 Agentes Fiscais de Renda de 16 Delegacias Regionais Tributárias na execução 
de verificações em 113 empresas paulistas. 

Grandes Contribuintes e Monitoramento - Malha Fiscal para Aberturas Recentes: 
Desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo de metodologias de inteligência de dados e de 
monitoramento de contribuintes para identificar empresas de existência simulada e estancar, de forma 
cada vez mais rápida e eficiente, a transferência de créditos espúrios de ICMS. Até dez/2018 foram 
acionados 1.861 contribuintes, sendo que 67,2% dos trabalhos concluídos resultaram em não 
localização. 

Comércio Exterior: em 2018 foi criada a Supervisão de Fiscalização de Comércio Exterior com 
Núcleo de Serviços Especializados - Comércio Exterior da Delegacia Regional Tributária de Santos. 

Simples Nacional - Programa Concorrência Leal do Simples Nacional: a fim de apurar 
divergências são realizados constantes cruzamentos de dados entre declarações dos contribuintes, 
notas fiscais eletrônicas emitidas, cupons fiscais emitidos e operações de cartões crédito/débito. Para 
regularizar as divergências são enviados, rotineiramente, avisos para autorregularização aos 
contribuintes do Simples Nacional. A 1ª rodada, realizada em set/2018, alcançou mais de 700 
contribuintes selecionados em 144 municípios – divergência estimada de R$ 300 milhões. A 2ª 
rodada, realizada em nov/2018, alcançou mais de 60 contribuintes – divergência estimada de R$ 60 
milhões. 

Cobrança e Recuperação do Crédito Tributário - Supervisão de Cobrança e Recuperação do 
Crédito Tributário: a supervisão foi criada em junho de 2017 com o objetivo de incrementar as 
atividades de recuperação do crédito tributário intensificando as ações de cobrança nas Delegacias 
Regionais Tributárias no âmbito da Sefaz. A Supervisão é responsável pela criação de estratégias, 
disseminação de novas ferramentas de cobrança e de recuperação do crédito tributário e provimento 
de relatórios que disponham sobre a situação dos créditos tributários e o acompanhamento das 
ações. 

Principais ações desenvolvidas em 2018:  

Cobrança Massificada: atividades coordenadas que resultaram na recuperação de R$ 975,5 milhões 
em débitos tributários (ICMS, IPVA e AIIM) com arrecadação efetiva de R$ 561,7 milhões. Formas de 
cobrança: Call Center, mensageria e comunicação via DEC. Ligações realizadas pelo Call Center em 
2018: 153.415; 

Cobrança Qualificada: atividades especializadas para acompanhamento de devedores contumazes 
e devedores de altos valores, que resultaram na recuperação de R$ 1,0 bilhão em débitos tributários 
(ICMS, IPVA e AIIM), com arrecadação efetiva de R$ 695,7 milhões. Formas de cobrança: visita 
fiscal, reunião, contato telefônico, comunicação via Domicilio Eletrônico do Contribuinte - DEC e 
notificação impressa. Empresas acompanhadas pelos Núcleos Fiscais de Cobrança – NFCs: 819; 

Operação Força-Tarefa Manus Lux: Operação envolvendo 16 DRTs e 83 AFRs com foco na 
recuperação de créditos ICMS-ST; Acionamento de contribuintes devedores contumazes, com 
débitos de ST em aberto, para apresentação de plano de pagamento e regularização dos débitos 
perante o Fisco, sob pena de representação ao Ministério Público - MP por crime contra a Ordem 
Tributária. Recuperação de aproximadamente R$ 100 milhões em 3 meses de operação e 
representação de 16 empresas ao MP. Empresas seguem acompanhadas. 

Atendimento ao Público 

Balanço das Ações do Atendimento e CADESP - Cadastro de Contribuintes de ICMS: a) 
Cassação de empresas do Regime Periódico de Apuração por inatividade presumida: cassados 
58.407 contribuintes entre 01/Jan/2018 e 31/Dez/2018; b. Projeto Redesim: Desenvolvimento de 
mecanismos que permitam a plena migração do compartilhamento de alterações cadastrais no 
cadastro sincronizado para o sistema de integração cadastral da Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Redesim, por meio do integrador estadual 
desenvolvido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, com previsão de conclusão em setembro 
de 2019; c. Adaptação ao novo Portal do Redesim: Foi realizada a adaptação do cadastro de 
contribuintes de ICMS do Estado de São Paulo à recepção de solicitações cadastrais pelo novo 
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formulário de coleta, no portal da Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização de 
empresas e negócios www.redesim.gov.br; d. Abertura de empresas que realizam operações com 
bens e mercadorias digitais: Construção de mecanismos que permitam a inscrição de contribuintes 
que operam com mercadorias digitais, conforme Decreto nº 63.099/2017; e e) Ação de 
Simplificação de aberturas de empresas e alterações cadastrais: Efetuada simplificação no 
procedimento que resultou em 27% de redução na retenção de pedidos para análise manual nos 
Postos Fiscais. Como consequência, o tempo médio de abertura de empresas em 2018 foi de 5,5 
dias. Os pedidos ainda retidos nos postos fiscais para análise manual, devido a particularidades como 
segmento de atuação, tiveram redução de 20 dias no tempo médio de análise em relação a 2017, 
sendo atualmente 34 dias o tempo médio para conclusão do pedido. 

Resultados do Atendimento: A avaliação geral dos usuários dos serviços prestados 
presencialmente nos postos fiscais e serviços de Pronto Atendimento da Sefaz, observando uma 
escala de 0 a 4, obteve a nota média de 3,97, dados registrados através do Sistema de Gestão do 
Atendimento – SIGA. Durante o ano de 2018 foram realizados 2.146.623 atendimentos pela Sefaz, 
assim distribuídos entre os diferentes canais: a) Fale Conosco (Atendimento Eletrônico): 221.064; b) 
Call Center (0800): 759.167; e c) e Atendimento Presencial: 1.166.392. 

Melhorias no Atendimento: A partir de abril de 2018 todos os postos fiscais e serviços de pronto 
atendimento da Sefaz passaram a disponibilizar o agendamento eletrônico do atendimento 
presencial, oferecendo maior comodidade aos usuários.  Ao final de maio o agendamento eletrônico 
para o atendimento presencial para fins de orientações gerais e protocolados foi ampliado para 
também a orientação tributária especializada, conforme item 2.1 deste documento. Cumpre ainda 
destacar que o Projeto “Contact Center Único”, liderado pela Deat/Assistência Fiscal de Atendimento 
ao Público e Cadastro, encontra-se na fase final de entrega do termo de referência, aguardando 
decisão relativa à forma de contratação e a liberação de recursos do Profisco II para realização de 
sua licitação. O projeto prevê a aquisição de um software que fornecerá informações gerenciais, hoje 
inexistentes, permitindo orientar a produção de conteúdo para a base de conhecimento da Sefaz a 
partir da identificação dos questionamentos mais demandados pelos usuários. Com isso espera-se 
reduzir a necessidade de pessoal envolvido com a área de orientação direta ao usuário e permitir ao 
público interno e externo obter de maneira imediata e precisa no Portal da Sefaz respostas 
padronizadas para as dúvidas de maior recorrência. 

Alterações de Legislação 

Convênios: Foram firmados 148 convênios, dentre os quais, destacam-se, por sua importância, os 
seguintes: a) convênios ICMS n°

s
 35/18(1), 51/18(2), 109/18(3), que alteraram o Convênio ICMS nº 

190/17, respectivamente, no que se refere à (1) cola regional, (2) prazos de publicação de atos 
vigentes ou não, e de registro e depósito, e (3) aos prazos para revogação de benefícios não 
publicados, registrados e depositados, para publicação de alteração no Portal Nacional da 
Transparência Tributária e prazos para reinstituição, ressalvados os enquadrados no prazo de 
prorrogação residual; b) convênio ICMS n° 127/18, que dispõe sobre adesão do Estado de São 
Paulo ao Convênio ICMS nº 99/98, que autoriza as unidades federadas que menciona a conceder 
isenção nas saídas internas destinadas aos estabelecimentos localizados em Zona de 
Processamento de Exportação – ZPE; c) convênio ICMS n° 82/18, que autoriza o Estado de São 
Paulo e outros a manterem inalterados o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF  
durante o prazo de normalização dos preços de mercados dos combustíveis, no período de 1º de 
junho de 2018 a 31 de julho de 2018 em relação aos produtos “Óleo Diesel” e “Diesel S10”, e no 
período de 1º de junho de 2018 a 30 de junho de 2018 em relação aos demais; d) convênio ICMS n° 
33/18, que dispõe sobre a adesão dos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo ao Convênio 
ICMS nº 181/17, que autoriza, de forma permanente, a dilação de prazo de pagamento do ICMS e 
autoriza a remissão e a anistia de créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, decorrentes da 
dilação de prazo de pagamento do imposto; e) convênio ICMS n° 148/18, que altera o convênio 
ICMS nº 134/16, que dispõe sobre o fornecimento de informações prestadas por instituições 
financeiras e de pagamento, integrantes ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, 
relativas às transações com cartões de débito, crédito, de loja (private label) e demais instrumentos 
de pagamento eletrônico, realizadas por pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ ou pessoa física inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF, ainda que não inscrita 
no cadastro de contribuintes do ICMS, e revoga o Protocolo ECF nº 04/01. 

Ajustes: Foram publicados 23 Ajustes no Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-
Fiscais - SINIEF que tratam de Obrigações Acessórias das mais diversas. Dentre os que foram 
aprovados, destacam-se os seguintes: a) ajustes SINIEF n° 01/2018 (1), 05/2018 (2), 14/2018 
(3) e 16/2018 (4), que alteraram o Ajuste SINIEF n° 07/05, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, mudando, que (1) retirou do ajuste a previsão de 

http://www.redesim.gov.br/


314 
 

software disponibilizado pela administração tributária, (2) tratou da dispensa da impressão do 
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica no trânsito de mercadorias nas operações internas, (3) 
da Nota Fiscal Avulsa eletrônica – NFA-e e (4) do acesso restrito e da criação de um evento 
financeiro. Merece destaque o Ajuste SINIEF n° 16/2018, que se refere à restrição de acesso 
completo aos dados do documento fiscal digital, com certificado digital, e à criação do Evento “XVII – 
Eventos da Sefaz Virtual do Estado da Bahia, de uso dos signatários do Acordo de Cooperação nº 
01/2018”, para ser usado pela Bahia na antecipação de recebíveis; b) ajuste SINIEF n° 03/2018, que 
concede tratamento diferenciado às operações de circulação e prestações de serviço de transporte 
de gás natural por meio de gasoduto; c) ajuste SINIEF n° 11/2018, que altera o Convênio s/n°/1970, 
que instituiu o SINIEF, relativamente ao Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP. 

Protocolos: O objetivo precípuo dos Protocolos firmados por São Paulo diz respeito a produtos 
sujeitos à Substituição Tributária. Foram firmados 88 protocolos, dentre os quais, destacam-se por 
sua importância, os seguintes: a) protocolo ICMS n° 34/2018, que dispõe sobre a prorrogação da 
vigência do Protocolo ICMS Nº 48/16, que trata das operações com ração para engorda de frangos, 
insumos e aves, promovidas entre estabelecimentos abatedores e produtores que entre si mantêm 
contrato de integração e parceria e estão estabelecidos nos Estados de Minas Gerais e de São 
Paulo; b) Protocolo ICMS n° 35/2018, que estabelece substituição tributária em relação às 
operações antecedentes interestaduais com desperdícios e resíduos de metais ferrosos em formas 
brutas quando o produto for destinado a estabelecimento industrial; c) Protocolo ICMS n° 65/2018, 
revigora o Protocolo ICMS nº 80/15, que dispõe sobre as operações com insumos e aves, promovidas 
entre estabelecimentos abatedores e produtores que entre si mantêm contrato de integração e 
parceria e que estão estabelecidos nos Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo; d) 
protocolo ICMS n° 69/2018, revoga o Protocolo ICMS nº 106/12, que dispõe sobre substituição 
tributária nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. 

Convalidação – LC n° 160/2017 e Convênio ICMS n° 190/2017: Em decorrência das determinações 
nos atos normativos que estabeleceram e especificaram a convalidação, foram realizadas as 
seguintes atividades: a) levantamento dos benefícios fiscais concedidos sem autorização do 
CONFAZ; b) análise da aderência dos benefícios fiscais instituídos face aos Convênios ICMS que os 
fundamentam; c) análise dos enquadramentos dos benefícios fiscais identificados para efeito do 
prazo de prorrogação; d) publicação do Decreto nº 63.320/18, que lista os atos normativos vigentes 
que serão “convalidados”; e) registro e depósito dos atos normativos e concessivos vigentes, bem 
como a entrega da documentação comprobatória correspondente junto à Secretaria Executiva do 
CONFAZ; f) acompanhamento da publicação, registro e depósito realizados pelos demais Estados; g) 
Publicação do Decreto nº 64.013/18, que divulga relação dos atos normativos não vigentes em 08 de 
agosto de 2018, referentes às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais 
de que trata o inciso I do “caput” da cláusula segunda do Convênio ICMS nº 190/17, de 15 de 
dezembro de 2017.  

Além das atividades supramencionadas, houve participação da equipe nas reuniões do Grupo de 
Trabalho - GT Especial de Convalidação, com poderes de Comissão Técnica Permanente - COTEPE, 
criado no âmbito do CONFAZ de Campos do Jordão.  Foram gerados anexos de 126 propostas 
harmonizadas em 38 anexos.  

Decretos: Foram elaboradas 75 minutas de Decreto, dentre as quais destacamos a publicação das 
seguintes medidas: aprimoramento da sistemática de diferimento do ICMS nas operações de saída 
com etanol anidro combustível; medidas visando à defesa da economia paulista; melhoramento na 
sistemática de diferimento relativa a operações com energia elétrica gerada a partir dos subprodutos 
da moagem da cana-de-açúcar; inclusão do Bilhete de Passagem Eletrônico - BP-e na lista de 
documentos fiscais eletrônicos; ampliação das hipóteses de transferência de crédito acumulado, 
viabilizando a aquisição de bens da indústria de ferramentaria; dilação do prazo para cadastramento 
de documentos fiscais no programa Nota Fiscal Paulista; concessão de crédito outorgado ao 
fabricante de máquinas semiautomáticas sem centrífuga; concessão de diferimento de ICMS para 
latas para produtos alimentícios e para embalagens “stand up pouche” de atomatados ou vegetais; 
convalidação de benefícios fiscais; mudança na isenção de veículos para pessoas portadoras de 
necessidades especiais; aprimoramento da legislação relativa à tributação de pescados; ajustes no 
diferimento do imposto incidente na saída interna de gás natural; isenção e redução de base de 
cálculo do ICMS com mercadorias destinadas à exploração ou produção de petróleo e gás natural; 
aprimoramento da disciplina do crédito do ICMS das mercadorias existentes em estoque, quando da 
exclusão do Simples Nacional; alteração dos procedimentos relativos às operações com café cru; 
concessão de diferimento na saída interna de resina de polipropileno; divulgação da relação de 
benefícios fiscais para fins de convalidação; divulgação do calendário de pagamentos do IPVA para o 
exercício de 2019. 
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Resoluções SF: Foram elaboradas 47 minutas de Resolução SF, dentre as quais destacamos a 
publicação de medidas de aprimoramento na legislação relativa à carreira de Agente Fiscal de 
Rendas; normatização do diferimento relativo a máquinas semiautomáticas sem centrífuga; 
consolidação e ajustes das regras do Programa Nota Fiscal Paulista; ajuste na tabela de valores 
venais para o cálculo do IPVA; regulamentação das atribuições dos Postos Fiscais, Núcleos Fiscais 
de Cobrança e Núcleos de Serviços Especializados; aprimoramento da legislação relativa aos 
parcelamentos ordinários de ICMS; previsão de novas hipóteses de parcelamento referentes aos 
débitos de ICMS decorrentes de substituição tributária, bem como aos de IPVA inscritos em dívida 
ativa; possibilidade de pagamento do IPVA por meio de cartão de crédito ou débito. 

Portarias CAT: Foram elaboradas 118 minutas de portaria CAT, dentre as quais destacamos a 
publicação das seguintes medidas: ajustes na substituição tributária de diversos setores; 
aprimoramento de obrigações acessórias; acréscimo de códigos, previsão de orientações da 
escrituração digital e disciplina sobre a emissão do Bilhete de Passagem Eletrônico - BP-e e do 
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico – DABPE; previsão de divulgação de 
informações sobre os Programas de Incentivo ao Esporte e de Ação Cultural; previsão para que o 
contabilista possa requerer parcelamento de débito fiscal e confessar débito; ajuste da legislação de 
representação para fins penais quando houver substituição tributária; previsão de desvinculação de 
contabilista por solicitação deste; disciplina sobre emissão de documentos fiscais relativos ao 
abastecimento de aeronaves em área aeroportuária; simplificação de procedimentos relativamente a 
contribuintes do Simples Nacional; ajuste nas regras para credenciamento de distribuidor hospitalar; 
dispensa de inscrição autônoma dos blocos de petróleo ou gás natural; normatização sobre 
obrigações acessórias de empresa pública responsável pela gestão dos contratos para a 
comercialização de petróleo e gás natural; regulamentação da atividade de operador logístico que 
armazena bens ou mercadorias de terceiros contribuintes do ICMS; ajuste de regra de isenção de 
ICMS para táxis; normatização dos procedimentos referentes aos pedidos de restituição de repasses 
efetuados pela rede bancária autorizada; disciplina para o complemento e o ressarcimento do imposto 
retido por sujeição passiva por substituição ou antecipado; adoção da NF-e pelos contribuintes do 
Simples Nacional; disciplina da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS dos blocos e campos 
de exploração ou produção de petróleo e gás natural em mar; aprimoramento da legislação referente 
à dispensa de IPVA nos casos de estelionato. 

Comunicados CAT: Foram elaboradas 8 minutas de Comunicado CAT, dentre as quais 
destacamos a publicação de comunicados esclarecendo sobre: a incorporação das alterações 
promovidas pelo Decreto nº 63.096/17 aos regimes especiais concedidos a estabelecimentos de 
autopeças, implementos agrícolas e produtos de perfumaria e de higiene pessoal; o ressarcimento do 
ICMS devido por substituição tributária, em face do entendimento STF no RE 593.849 e na ADI 2.777. 

Consultoria Tributária: durante o exercício 2018 foram formuladas 2.130 consultas, tendo sido 
respondidas 2.296, ou seja, parte do exercício 2018 e outra parte que compõe o estoque. 

Contencioso Administrativo 

Em termos do Contencioso Administrativo, destacam-se: 

Com relação aos processos encerrados em 2018, até dezembro de 2018, temos: 

Processos Encerrados no Contencioso 

Total Qtde. Imposto (R$ M) Multa (R$ M) Juros (R$ M) Total (R$ M) 

Eletrônicos 4.626 5.916.523 13.323.873 3.394.868 22.635.265 

Físicos 49 222.512 280.129 114.802 617.444 

Total 4.675 6.139.035 13.604.002 3.509.670 23.252.709 

Temos, até dezembro de 2018, 8.858 processos julgados em 1ª instância e 6.593 em 2ª instância, 
totalizando 15.451 processos julgados; 

O tempo médio dos processos no contencioso foi de 29,4 meses em 2018. Com a edição de novas 
súmulas e a modificação da alçada recursal para a segunda instância do Tribunal, haverá tendência 
de queda do tempo de tramitação. 

Processo Administrativo Tributário Eletrônico – ePAT 

 Diário Eletrônico: Em 2018 foram publicados 24.086 intimações no Diário Eletrônico, que 
acumula 170.200 intimações desde seu início. Dada a pronta disponibilidade das informações e a 
facilidade de pesquisa, os registros revelam mais de 3 milhões de consultas às publicações do site do 
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Tribunal de Impostos e Taxas - TIT.  Além dos funcionários da Secretaria da Fazenda, da 
Procuradoria e do Judiciário, as bases de dados são amplamente consultadas por advogados, 
contabilistas e contribuintes; 

 Lavraturas de Autos de Infração Eletrônicos: Em 2018 foram lavrados 10.290 autos de infração 
eletrônicos. Neste ano 4.641 foram impugnados, instaurando o procedimento contencioso;  

 Novos módulos implantados e em uso efetivo: O contínuo desenvolvimento do sistema 
ofereceu: i. Módulo de Distribuição de Pedidos de Retificação de Julgado Câmara Ordinária; ii. 
Módulo de Distribuição de Diligências; iii. Módulo de Distribuição de Pedidos de Retificação de 
Julgado Câmara Superior; e iv. Módulo de Tratamento de Processos Preventos. 

 Ampliação da base de Jurisprudência do TIT: No ano de 2018 foram publicadas 8.858 decisões 
de 1ª Instância Administrativa e 6.593  decisões de 2ª Instância,  totalizando 15.451 decisões que se 
somam a uma base que supera cem mil arquivos. Assim como no Diário Eletrônico, tratam-se de 
informações gratuitas utilizada por servidores, advogados e pela sociedade em geral, disponível na 
web. É o resultado do compromisso com a transparência e eficiência. Os registros superam os 3 
milhões de acessos às bases de jurisprudência; 

 Alterações legislativas e seus efeitos: A edição da Lei nº 16.498, de 18/07/2017, introduziu 
alterações na Lei nº 13.457/2009, que rege o contencioso. Em janeiro de 2018 entrou em vigor a 
modificação da alçada recursal para a 2ª instância, estabelecida agora em 20.000 Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo - UFESP. 

Defesa da Fazenda Pública no processo administrativo tributário: no ano de 2018, na defesa da 
legislação e dos interesses da Fazenda Pública, no que se refere aos créditos tributários constituídos 
por meio de auto de infração, a equipe de Representantes Fiscais da Diretoria da Representação 
Fiscal - DRF, elaborou, até 31/12/2018, 7.732 atos processuais e participou de todas as sessões de 
julgamento nas Câmaras Julgadoras e Superior do TIT, ocorridas durante o ano. Para manter a 
fiscalização direta de tributos atualizada acerca das decisões do contencioso administrativo, a DRF 
elaborou e divulgou boletim mensal com as principais decisões do período.  Também criou e mantem 
atualizado banco de dados na intranet no qual estão sistematizadas informações sobre temas 
relevantes e como elas são tratadas no contencioso. 

Principais Projetos 

Conformidade Fiscal: Aprovada em 03/04/2018 pela Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lei 
Complementar - LC nº 1.320/2018 criou o Programa Nos Conformes, que proporciona ainda mais 
transparência aos critérios de conformidade tributária dos contribuintes paulistas. O Programa inicia 
uma nova lógica de atuação do fisco estadual, voltada ao apoio e à colaboração, em substituição 
gradativa ao modelo tradicionalmente focado na lavratura de autos de infração, que gera para 
algumas situações insegurança jurídica e induz o contencioso administrativo e judicial. Inovadora no 
contexto nacional, a proposta está alinhada à avaliação de maturidade da gestão tributária - TADAT 
utilizada por órgãos internacionais, como Fundo Monetário Internacional - FMI e Banco 
Interamericano - BID. O objetivo é favorecer o equilíbrio competitivo entre os que cumprem as 
obrigações tributárias em relação aos que não cumprem. Os contribuintes serão classificados em seis 
faixas de riscos a exposição de passivos tributários (A+, A, B, C, D e E) sendo "A+" a menor 
exposição e "E" a de maior risco. Desta forma, o fisco passará a prestar assistência e tratamento 
diferenciado aos classificados em segmentos de menor risco de descumprimento (categorias A+, A, B 
e C). Com esta medida positiva e inovadora de se relacionar com o contribuinte, a Secretaria da 
Fazenda vai privilegiar de forma contínua e crescente valores jurídicos para orientar seus fins, seus 
meios, sua regulamentação e a solução de eventuais divergências interpretativas em critérios como 
(I) simplicidade dos critérios de classificação; (II) segurança jurídica; (III) transparência dos critérios 
de conformidade do fisco; (IV) concorrência leal realizada pela garantia de equilíbrio competitivo dos 
contribuintes em face da aplicação da legislação tributária; e (V) construção de ambiente de confiança 
legítima entre fisco e contribuinte. 

As atividades do Programa iniciaram-se em maio de 2018 e teve até dezembro de 2018 os seguintes 
resultados:  

 Financeiros: mais de R$ 889 milhões de caixa gerado para o tesouro do Estado;  

 Autorregularização: 4,3 mil notificações à contribuintes, orientando-os a se autorregularizarem;    

 Cobrança: 3,4 mil AIIMs analisados e cobrados e mais de 370 devedores contumazes 
acompanhados pelos Núcleos Fiscais de Cobrança;  

 Orientação Tributária: 11,3 mil orientações de contribuintes sobre assuntos tributários, 8,4 mil 
contribuintes orientados e cadastrados no DEC, 32,4 mil empresas e contabilistas contatados para 
confirmação ou orientados para atualizar seus dados cadastrais; e mais de 700 entidades 
assistenciais visitadas e orientadas sobre o Programa da Nota Fiscal Paulista – NFP; 
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 Mutirões: análise de mais de 125 mil pedidos de Isenção de ICMS para veículos e 102 mil de 
IPVA; 4,1mil pedidos de Crédito Acumulado analisados; mais de 9 mil arquivos de Crédito do 
Produtor Rural analisados; mais de 7 mil pedidos de restituição pagos; e mais de 6,7 mil expedientes 
de ITCMD analisados. 

Sistema Integrado de Gestão de Créditos - SIGEC: O Sistema SIGEC foi desenvolvido para ser o 
sistema pivô de gestão das contas fiscais do AIIM e do ITCMD. No ano de 2018 houve a entrega de: 
a) atualização manual da situação dos créditos transferidos para controles externos (parcelamento e 
dívida ativa), reduzindo os casos de falso positivo na identificação de impedimento à emissão de 
certidão negativa de débitos eletrônica; b) integração com o sistema  da Dívida Ativa da PGE, 
possibilitando a inscrição em dívida ativa automatizada de AIIMs de ICMS, reduzindo atividades 
manuais; c) criação do banco de dados do SIGEC no Data Warehouse da Sefaz, permitindo o fácil 
acesso às informações armazenadas dos AIIMs e do ITCMD e possibilitando a geração de relatórios 
gerenciais. Ademais, está em fase de testes a integração com o sistema de parcelamento, que 
permitirão cadastramento automatizado de parcelamentos de ICMS. 

Ambiente de Pagamentos: O Sistema Ambiente de Pagamentos, utilizado para a arrecadação de 
impostos, taxas e contribuições do Estado de São Paulo, permite aos contribuintes emitir o 
documento de arrecadação e recolhê-lo nas instituições bancárias autorizadas. A transmissão da 
informação pelos bancos é mais ágil, conferindo melhor controle sobre os pagamentos e maior 
celeridade na prestação dos serviços pelos órgãos do Estado de São Paulo. Em 2018 foram incluídos 
25 códigos de receita no Ambiente de Pagamentos. O sistema ainda aguarda a total migração de 
receitas do ITCMD (iniciada em 2017) e tem previsão de entrada de novas taxas. Em 2019 continuam 
os ajustes nos sistemas para a entrada do ICMS. 

Conta Fiscal dos AIIM - CF AIIM: Sistema que permite ao usuário consultar o crédito tributário de 
um auto de infração e o seu extrato detalhado, com a indicação do saldo atualizado e de eventos, tais 
como: pagamentos, transferências para parcelamento ou dívida ativa, retificações ou ratificações, 
decisões do contencioso administrativo ou anistias. No ano de 2018 houve a correção de vários erros 
pontuais, com destaque para correção de GARE emitida no código 640-3, cujo erro impedia o 
recebimento por parte de alguns bancos. Além disso, houve a entrega da integração do sistema com 
o Ambiente de Pagamentos, o que permitirá o pagamento de AIIMs via Documento de Arrecadação 
de Receitas Estaduais - DARE, que é emitida eletronicamente, reduzindo os erros e as respectivas 
retificações, sendo prevista para 2019 a inclusão da receita de AIIM de ICMS na nova sistemática. Os 
AIIMs de ITCMD já estão emitindo DAREs para seu recolhimento. Ademais, houve avanços na 
entrega da funcionalidade de automatização no tratamento das confissões irretratáveis (Lei nº 
16.497/2017), o que permitirá ao contribuinte confessar seus débitos diretamente no sistema, 
reduzindo o atendimento presencial e os deslocamentos inerentes, além de disponibilizar ao servidor 
fazendário ferramenta para cálculo automático, reduzindo as atividades manuais, estando em fase 
final de testes. A ferramenta a ser disponibilizada ao fazendário se encontra na fase final de testes. 

Conta Fiscal do Parcelamento do ITCMD – CF ITCMD: Sistema que possibilitará a simulação, pelo 
contribuinte, das possibilidades de parcelamento dos débitos relativos ao ITCMD via internet e 
possibilitará o acompanhamento do seu pedido de parcelamento on line, além de possibilitar a 
emissão de DAREs pelo próprio contribuinte, facilitando o controle, acompanhamento e substituindo 
todo o processo manual atualmente realizado. Todo o cálculo do parcelamento do ITCMD, realizado 
manualmente será automatizado. O sistema está sendo ajustado para atender a Resolução Conjunta 
SF/PGE nº 01, de 23/11/2018, que alterou a sistemática de cálculo do parcelamento de ICMS e, por 
consequência, do ITCMD, o que demandará alterações substanciais nas regras do sistema. 

Sistema de Arrecadação OnLine: Sistema que cuida da arrecadação do IPVA, Multas de Infração à 
Legislação de Trânsito e taxas correlatas (Sistema Trânsito). Em 2018, houve modificações para 
adequação ao padrão de placa MERCOSUL. 

IPVA – Cadastro de Sujeitos Passivos: O novo cadastro de sujeitos passivos permitirá a cobrança 
de mais de um sujeito passivo: contribuinte e responsável solidário, com base no histórico de 
propriedade do veículo (cadeia de propriedade).  

Pesquisa Geral de Débitos Tributários – PGDT: implantada em 2018, a pesquisa possibilita o 
acompanhamento, em um único sistema, dos seguintes débitos: ICMS Declarado, Parcelamento 
ICMS, IPVA e SIGEC. Quando o contribuinte não possuir pendências (cadastrais e tributárias), 
poderá ser emitida uma certidão negativa de débitos. Atualmente esse sistema passou a integrar o 
Sistema de Cobrança, sendo apenas um item de menu do referido sistema (“Verificar Impedimentos”).  

DNE – Sistema de Parcelamento de ICMS: Sistema que controla os parcelamentos ordinários de 
débitos de ICMS, tanto declarados quanto apurados por meio de AIIM. No ano de 2018 houve a 
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entrega de funcionalidade que permitiu o parcelamento de débitos declarados de diferencial de 
alíquota de contribuintes optantes do Simples Nacional diretamente pelo Posto Fiscal Eletrônico, 
reduzindo o atendimento presencial e os deslocamentos inerentes. Ademais, com a publicação das 
Resoluções Conjuntas SF/PGE n°

s
 1 e 3, ambas de 23/11/2018, alterando a sistemática de cálculo do 

parcelamento, além de permitir a inclusão por um período definido de débitos provenientes de 
substituição   tributária,   assim   finalizamos a   especificação e  o   desenvolvimento   do   sistema 
contemplando as alterações previstas nas mencionadas resoluções, ainda restam entregar atividades 
relativas ao reparcelamento que têm como previsão de encerramento o fim de março de 2019. 

Conta Fiscal do ICMS Declarado – CF ICMS: Sistema que controla os débitos declarados de ICMS. 
Em 2018, houve a entrega de diversos produtos com o objetivo de reduzir a cobrança e inscrição em 
dívida ativa indevidas de débitos pagos, com destaque para: retificação de ofício de documentos de 
arrecadação, o que reduz a quantidade de pedidos de retificação pelos contribuintes; disponibilização 
de ferramenta ágil, intuitiva e descentralizada para retificação de documentos de arrecadação a 
pedido, o que reduz o prazo para atendimento; emissão de DARE do Fundo Estadual de Combate e 

Erradicação da Pobreza - FECOEP pelo contribuinte a partir da própria conta fiscal, o que reduz a 
quantidade de pagamentos com erro. Ademais, houve o lançamento de denúncias espontâneas 
incluídas em parcelamentos do Programa Especial de Parcelamento - PEP de forma mais ampliada, 
permitindo a baixa na conta fiscal de débitos declarados, evitando-se a cobrança em duplicidade 
(PEP e conta fiscal) e a inscrição em dívida ativa indevida. Está previsto para o início de 2019, a 
migração da primeira receita de ICMS (código 146-6 – ICMS-ST) para ser recolhida via DARE, sendo 
o documento emitido diretamente da CF ICMS pelo interessado. 

Conta Fiscal do ITCMD Declarado: Sistema que controla os débitos declarados de ITCMD. Em 
2018, houve a correção de alguns erros, com destaque para a possibilidade de lançar transação 
devedora em conta fiscal encerrada, o que possibilitou, por exemplo, o lançamento das restituições 
efetivadas. Outrossim, foram cancelados os débitos remitidos provenientes da Lei n° 16.498/2017. 

Revisão dos controles do ICMS na Importação – Portal único de COMEX: Em 2018 a Sefaz 
iniciou o desenvolvimento de novas funcionalidades em seu sistema atual de controle de importações 
e aprimoramento de algumas das funcionalidades atuais. Está previsto para entrar em operação, em 
março de 2019, a alteração da guia de recolhimento do ICMS na importação, de GARE (emissão 
manual) para DARE (emissão eletrônica), com intuito de integrar com o Portal único de comércio 
exterior.  

Sistema de Crédito Acumulado: O sistema eletrônico de gerenciamento do crédito acumulado – e-
CredAc, criado para administrar o crédito acumulado do ICMS no estado, começou a operar em abril 
de 2010. A ferramenta permite que tanto os pedidos dos contribuintes, relativos ao crédito 
acumulado, quanto sua análise pelo fisco seja feita em meio digital. Em 2018 houve o aprimoramento 
das funcionalidades existentes, possibilitando a apropriação mais eficiente e confiável do crédito 
acumulado das empresas que aderirem à “sistemática de custeio”. Disponível a verificação fiscal 
sumária – Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX/Importação, permitindo o 
cruzamento das informações do arquivo com os bancos de dados da Sefaz, com o objetivo de 
confirmar as ocorrências e a autenticidade das operações declaradas. Também foi padronizada a 
geração das fichas dos arquivos simplificados e de custeio a fim de viabilizar os serviços de 
fiscalização executados pela fiscalização direta. 

Pós-Validador da Escrituração Fiscal Digital (EFD): O sistema compara as informações 
escrituradas pelo contribuinte, na EFD, com informações de outras bases de dados da Sefaz, 
disponibilizando ao contribuinte eventuais inconsistências encontradas com o objetivo de promover a 
autorregularização tributária. Com o advento do sistema de classificação dos contribuintes, o sistema 
está sofrendo alterações para alimentar o critério de aderência da classificação, para minimizar a 
quantidade de falsos positivos nos resultados apontados e para permitir que o contribuinte possa 
contestar uma ocorrência de acordo com a previsão da Lei Complementar nº 1.320/2018 e da 
Resolução SF nº 105/2018. 

Sistema e-Ressarcimento: O sistema aperfeiçoa as sistemáticas anteriores, cria e gerencia a conta 
corrente do imposto a ressarcir e todas suas movimentações, permitindo maior segurança, 
padronização, celeridade e transparência no trato com o contribuinte. Este não precisará mais 
locomover-se à repartição fiscal para protocolizar pedidos de ressarcimento e ainda terá acesso em 
tempo real, pela internet, do andamento das suas requisições. A Sefaz terá informações sobre o 
montante do passivo a ressarcir e controlará as autorizações de lançamento a título de ressarcimento 
na Guia de Informação e Apuração do ICMS, GIA, por meio do visto eletrônico, podendo constatar, de 
imediato, lançamentos indevidos. O projeto atende ainda o Poder Judiciário, no ressarcimento por ele 
autorizado, relativo às diferenças entre o fato gerador presumido e o realizado na operação final 

http://www.fazenda.sp.gov.br/ecredac/
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(consumidor), o que não existia na legislação anterior. Encontram-se já implantados, desde junho de 
2018, a transmissão pela internet das informações de ressarcimento pelo contribuinte e seu 
processamento nos servidores da Sefaz, inclusive o visto eletrônico para efeito de compensação 
escritural. 

Eliminação da Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA: O projeto visa reduzir custos e 
redundâncias associados às obrigações acessórias dos contribuintes, trazendo benefícios tanto ao 
contribuinte quanto à fiscalização por eliminar inconsistências de informações provenientes de 
redundâncias, evitando retrabalhos e alarmes falsos advindos dos cruzamentos de dados, já que a 
análise fiscal será feita sobre os dados obtidos diretamente da escrituração fiscal digital - EFD. O 
desenvolvimento dos sistemas necessários ao projeto foi concluído em novembro de 2018 e o início 
da fase de transição com um grupo piloto de 1200 contribuintes ocorreu em evento realizado no dia 
29/11/2018 na Sefaz. Durante a fase de transição, que será expandida em 2019 até incluir toda a 
base de contribuintes do Regime Periódico de Apuração, a convergência entre as informações da GIA 
real e as da GIA gerada a partir da EFD será monitorada, buscando-se efetivar a dispensa da entrega 
da GIA a partir de 2020. 

Posto Fiscal Eletrônico - PFe: Em setembro de 2018, foi disponibilizado acesso ao PFe por meio de 
certificado digital e-CPF para contribuintes e contabilistas. Além de promover maior segurança, essa 
nova funcionalidade facilita o acesso dos contribuintes aos serviços eletrônicos, retirando a 
necessidade de ida ao posto fiscal para emissão de senha. 

Sistema Sublimite do Simples Nacional: A Lei Complementar nº 155, de 27/10/2016, alterou o 
limite anual de enquadramento de empresas no Regime de Apuração do Simples Nacional, a partir de 
2018, para R$ 4,8 milhões, mas manteve o limite em R$ 3,6 milhões para efeitos de recolhimento do 
ICMS. Devido a esta alteração, fez-se necessária a criação do Sistema Sublimite do Simples Nacional 
que, baseado no faturamento declarado pelo contribuinte do Simples Nacional, é capaz de classificar 
o Regime de Apuração Estadual do contribuinte e identificar se a declaração e cobrança do ICMS 
devido ao Estado de São Paulo devem ser feita dentro do Simples Nacional ou dentro do Regime 
Periódico de Apuração. Se desenquadrados do Simples Nacional, os contribuintes ficam sujeitos a 
cumprir todas as obrigações do Regime Periódico de Apuração para fins de ICMS. A funcionalidade 
de desenquadramento automático foi entregue no final de 2018.  

Fatura Eletrônica: Objetiva implantar no Estado de São Paulo uma plataforma de serviços que 
realize a intermediação entre contribuintes emissores de documentos fiscais eletrônicos e “Factorings, 
registradoras e setor financeiro”, interessados em negociar a antecipação de recebíveis ou 
empréstimos corporativos com duplicatas como garantia e monitorar os documentos envolvidos e 
seus respectivos eventos. O desenvolvimento terá início em março de 2019. 

Sistema de Pesquisa da Legislação Tributária: Sistema que armazena e disponibiliza para 
consulta pública todas as alterações legais (em RICMS, Portarias, Decretos e outros) publicadas no 
Diário Oficial, com mecanismo de busca, desenvolvido em 2018 restando para 2019 a inserção de 
comentários e relatórios gerenciais. 

Inteligência de dados: As principais atividades realizadas em 2018 foram: a) implantação de 
processo de integração de dados entre o Business Intelligence da Procuradoria Geral do Estado e o 
da CAT, disponibilizando informações relativas à dívida ativa para a administração tributária; b) 
criação dos processos de cruzamento de dados para implantação dos indicadores de classificação de 
contribuintes no âmbito do programa “Nos Conformes”; c) criação de modelos estatísticos e 
ferramentas de análise para identificação de empresas de fachada; d) criação de modelos estatísticos 
para análise de autos de infração lavrados com objetivo de prever a entrada dos mesmos no 
contencioso tributário; e) criado o processo para alimentar os dados do novo sistema de cobrança e 
foram criados indicadores para classificação dos devedores contumazes de ICMS declarado, de 
acordo com a definição prevista em legislação; f) criados os relatórios gerenciais e executivos para 
acompanhamento de ações de cobrança relativas ao ICMS declarado; g) criação de banco de dados 
para cruzamento e fiscalização de informações de cartórios; h) Implementação de processo para 
geração de listas de devedores para alimentar o sistema de Call Center de cobrança. 

Ações de Inovação 

Em 2018 desenvolvemos as seguintes iniciativas:  

Blockchain: realizado estudos sobre o potencial dessa tecnologia na transformação dos negócios e o 
impacto na administração tributária. Realizou-se em abril de 2018 o evento “Tecnologia Blockchain e 
Administração Tributária”, com participação do público interno, consultorias e órgãos e instituições 
como Receita Federal do Brasil - RFB, Comissão de Gestão Fazendária – COGEF, Prefeitura de São 
Paulo e Universidade de São Paulo – USP. Em etapa seguinte, foram conduzidas oficinas com 



320 
 

especialistas internos, das quais resultaram cenários sobre a tecnologia e propostas de aplicação da 
Blockchain no âmbito da administração tributária; 

Inteligência Artificial: realizado estudo, para uso da técnica visando à categorização dos AIIMs em 
probabilidade de cancelamento ou de diminuição do crédito tributário lançado, durante o processo no 
contencioso tributário. Utilizando técnicas de “machine learning” o algoritmo desenvolvido apresenta 
uma probabilidade de redução ou cancelamento do valor monetário de cada item do AIIM, por 
decisão da autoridade tributária no curso do processo. O algoritmo está sendo testado pela 
Representação Fiscal como ferramenta de apoio na tomada de decisão quanto à estratégia da 
unidade perante cada AIIM.  

Revisão de processos e procedimentos buscando simplificação e otimização: As principais 
iniciativas realizadas em 2018 foram:  

Levantamento das obrigações tributárias acessórias dispostas na legislação paulista resultando em 
listagem com cerca de 500 obrigações vigentes, objeto de análise e simplificação; 

Criação de grupo de trabalho de otimização da legislação, recebendo nos 2 primeiros meses mais de 
50 sugestões das Delegacias Regionais Tributárias, estratificadas e enviadas à consultoria tributária 
para análise; 

Disponibilização de todo o processo do parcelamento do Simples Nacional pela internet, através do 
posto fiscal eletrônico, dispensando o contribuinte de comparecer ao posto fiscal, resultando em ao 
menos 1.000 expedientes a menos circulando por ano; 

Automatização da homologação de declarações substitutivas (STDA e DeSTDA) e dispensa da 
obrigatoriedade de entrega, dispensando o envio e análise de cerca de 500 mil documentos; 

Disponibilização ao público do serviço gratuito de emissão de certidões de pagamento e de isenção 
do IPVA, facilitando ao contribuinte o acesso a informações de seu interesse e eliminando o 
respectivo atendimento nos postos fiscais e Poupatempo; 

Disponibilização da funcionalidade de emissão de certidão de homologação de ITCMD pela internet, 
possibilitando ao contribuinte emitir sua via da certidão pela internet, sem precisar comparecer ao 
posto fiscal; 

Modernização do procedimento de retificação de GARE, diminuindo erros e atrasos ao longo do 
processo; 

Simplificação do desbloqueio da taxa de licenciamento nos Postos Fiscais, reduzindo cerca de 10 mil 
atendimentos/ano; 

Mapeamento de todos os processos de regimes especiais da Sefaz, visando à identificação de 
gargalos e a otimização de toda a cadeia, criando novos fluxos de tramitação e procedimentos de 
controle dentro da supervisão e alterando a legislação respectiva; 

Disponibilização de sugestão para otimização do processo de crédito acumulado por meio da 
simplificação de procedimentos e alteração da legislação respectiva; 

Alteração do processo de cancelamento extemporâneo dos cupons CFe-SAT, propiciando a 
eliminando cerca de 3 mil atendimentos/ano e liberando o contribuinte da ida ao Posto Fiscal para 
reportar o problema; 

Automatização e redução significativa do tempo médio de execução de processos de baixo valor 
agregado (ex: IPVA - deferimento sumário de quase 10 mil pedidos em 4 dias); 

Estruturação e proposta de criação da Unidade Gestora de Macros: grupo de trabalho responsável 
por identificação, institucionalização e disseminação de macros criadas e utilizadas pelos fazendários.  

Ação 5022 - Administração Financeira 

Concentra-se na administração e liberação de recursos financeiros aos órgãos e entidades estaduais; 
gerenciamento dos recursos financeiros da Conta Única do Tesouro; acompanhamento e controle da 
execução orçamentária; administração e fiscalização da folha de pagamento; previsão e controle das 
receitas orçamentárias; normatização e execução da contabilidade geral do Estado; e análise e 
manifestação em pleitos das entidades descentralizadas, relativos ao plano de cargos e salários, 
reajustes salariais, desapropriações, contratações, fixação de quadro de pessoal, liberação de 
recursos financeiros, pagamentos de sentenças judiciais, entre outros. 

No desenvolvimento das atividades, foram dispendidos recursos nas despesas correntes constituídas 
por gastos com pessoal e em especial com contratos de prestação de serviços de informática da 
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PRODESP referentes ao processamento da folha de pagamento dos servidores ativos da 
Administração Direta do Poder Executivo, bem como à operação manutenção e melhorias nas 
funcionalidades dos sistemas de administração financeira e contábil do Estado (SIAFEM/SP, 
SIGEO,SIR, SEF e CADIN Estadual). 

Em 2018 o resultado primário obtido, pelo regime de competência, foi de R$ 12.176.969 mil (MDF 7ª 
edição) e pelo regime de caixa foi de R$ 13.908.838 mil (MDF 8ª edição), portanto muito superior à 

meta de R$ 506 milhões estabelecida na Lei 13.473, de 08 de agosto de 2017– Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2018.  

Departamento de Entidades Descentralizadas - DED 

O DED é responsável pelo acompanhamento da gestão e controle dos resultados econômico-
financeiros das entidades descentralizadas do Estado: Fundações, Autarquias e Sociedades de 
Economia Mista. 

Atuando na Análise e manifestação em pleitos:  

Processos e Expedientes relativos ao plano de cargos e salários, reajustes salariais, 
desapropriações, contratações, fixação de quadro de pessoal, liberação de recursos financeiros, 
pagamentos de sentenças judiciais, entre outros; 

Manifestação Prévia: a decisão do titular da Pasta nos processos oriundos das empresas, fundações 
e autarquias, realizando análises referentes às contratações de obras, serviços e aquisições em geral 
acima de R$1.000.000,00 em 2006; R$5.000.000,00, a partir de 09 de março de 2007 e 
R$10.000.000,00 a partir de 2013, em atendimento ao Decreto nº 64.070, de 02 de janeiro de 2019, 
que altera o Decreto nº 41.165/96, reavaliando, ainda, a conveniência e a oportunidade da execução; 

Sistema de Alteração Orçamentária: por Resolução Conjunta SGGE-SEP-SF nº 001/2000, de 
25/05/2000, realiza análise pertinente à Coordenadoria da Administração Financeira - CAF, no que se 
refere às solicitações de alteração orçamentária. 

 

Quanto a liberação de recursos financeiros, em 2018, realizou liberações para Empresas, Fundações 
e Autarquias visando à cobertura de Pessoal e Custeio, no valor de R$ 9.470,1 milhões. 

Observação: Até o ano de 2015, o DED fazia parte do “Programa 2002 – ACOMPANHAMENTO, 
CONTROLE E AVALIAÇÃO” e da “Ação 5600 – Acompanhamento da Gestão das Entidades 
Descentralizadas”. 

A partir de 2016, o Departamento passou a fazer parte do “Programa 2000 - GESTÃO FISCAL E 
TRIBUTÁRIA”, e da “Ação 5022 – Administração Financeira”.              

 

Ação 5023 – Administração Geral  

Garante a manutenção e continuidade dos serviços prestados pela SEFAZ ao cidadão, com 
qualidade e satisfação, gerando recursos materiais, serviços e recursos humanos, além de manter o 
controle orçamentário e financeiro para todas as unidades administrativas. Dando suporte 
administrativo as Unidades Gestoras Executoras (UGEs) da Secretaria da Fazenda, atendendo e 
suprindo as suas necessidades de suprimentos, serviços e infraestrutura, dando condições para o 
desenvolvimento de suas atividades finalísticas, mesmo parecendo ser uma atividade genérica, é 
essencial para garantir a manutenção e continuidade dos serviços prestados aos contribuintes e aos 
cidadãos com qualidade e satisfação. 

Participam dessa ação o Gabinete da Coordenadoria de Serviços e Tecnologia Compartilhados - 
CSTC, os Centros Regionais de Administração – CRA’s e o Departamento de Suprimentos e 
Infraestrutura – DSI e o Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos - DGEP. 

REALIZADO EM 2018 

Processos e Expedientes 
Manifestação Prévia 

MP 

Sistema de Alteração                  
Orçamentária - SAO 

TOTAL 

316 40 66 422 
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Além das atividades de suporte administrativo, de gestão e controle orçamentário e atividades de 
assistência técnica feitas pelo Gabinete, os CRA’s através de seus Núcleos de Finanças - NF, 
Núcleos de Suprimentos e Infraestrutura – NSI e Núcleos de Recursos Humanos – NRHs 
desenvolvem os serviços relacionados a Recursos Humanos, Orçamento e Finanças, Suprimentos, 
Atividades Complementares e Infraestrutura, atendendo às Unidades das Regionais Fazendárias de 
sua região administrativa.  

Departamento de Suprimentos e Infraestrutura – DSI  

Ao Departamento de Suprimentos e Infraestrutura cabe planejar, gerenciar, coordenar, controlar e, 
quando for o caso, executar os serviços de suprimentos e apoio à gestão de contratos, de patrimônio, 
transportes internos motorizados, engenharia e manutenção, comunicações administrativas e 
segurança e outras atividades complementares, no âmbito da Secretaria da Fazenda. 

Dentre as diversas atribuições e atividades realizadas em 2018, no que se refere a obras civis, 
elétricas e hidráulicas, destacamos:  

Adequação dos layouts dos pavimentos do prédio sede: Em razão da reorganização da estrutura 
administrativa conforme Decreto nº 62.640/2017, da concessão de espaços para a São Paulo 
Previdência - SPPREV e a Secretaria de Planejamento e Gestão – SPG, da obtenção do AVCB - 
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e da instalação do sistema do ar condicionado central, foram 
necessárias as seguintes atuações: remanejamentos internos e movimentações de pessoas, bem 
como a adequação de diversos espaços a fim de agrupar pessoas/funções a nova estrutura; 
readequação de espaços para abrigar a SPPREV e SGP, em atendimento à iniciativa do Governo do 
Estado de São Paulo em reduzir gastos com aluguéis; distribuição uniforme de pessoas entre 
pavimentos para atender ao projeto básico do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que 
prevê a lotação máxima de 300 pessoas por pavimento do PCR. (em andamento); e eliminação de 
uma quantidade considerável de salas com divisórias com altura de piso ao teto a fim de propiciar 
melhor eficiência ao sistema de ar condicionado central a ser instalado.  

Terraço Verde: Adequação dos terraços do 4º e 16º andar do edifício sede para proporcionar um 
espaço de convivência com qualidade de vida e bem estar aos funcionários, incluindo: paisagismo, 
pintura, instalação de vasos, plantas e pergolados.  

Melhorias na subestação de energia elétrica: Substituição de 04 disjuntores de baixa tensão por 
disjuntores modernos, com maiores recursos tecnológicos e segurança na operação de acordo com a 
Normas NBR 5410/04, NBR IEC 60.947-1, NR10 e das Portarias 3214/MTbE/78 e 598/MTb/2006, na 
subestação de energia elétrica do prédio sede, instalada no 3º subsolo.  

Centro de Convivência Infantil – CCI: Melhorias do espaço do Centro de Convivência Infantil - CCI, 
instalado no prédio anexo da sede, incluindo: ampliação do espaço para o andar térreo, com reforma 
das salas de aula, reativação dos banheiros, sala de banho e cozinha, instalação de grama sintética e 
tatame nas áreas solar e brinquedos, pintura geral do prédio incluindo parte interna e externa, 
reforma da escada externa, com instalação de corrimões e cobertura de policarbonato.  

Projeto executivo AVCB / Rota de Fuga: Contratação da Companhia Paulista de Obras e Serviços - 
CPOS, para elaboração do projeto executivo da obra de adequação das rotas de fuga do prédio sede, 
incluindo as áreas utilizadas pelo Poupatempo.  

Ar Condicionado Central: Em fase de homologação da Concorrência n.º 01/2018 para contratação 
de empresa especializada em instalação de sistema de ar condicionado a gás no edifício sede de 
forma a proporcionar uma melhoria nas condições ambientais de trabalho com o consequente 
conforto térmico atender as recomendações inseridas na Norma Regulamentadora n.º 17, editada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

Reforma do pequeno Auditório e do Plenário da FAZESP: Modernização do espaço com a 
substituição dos pisos, revestimentos, poltronas e equipamentos elétricos e de lógica das duas salas 
com área total de 160 m², que funcionam como Pequeno Auditório e Sala de Treinamentos Especiais 
da Fazesp, no 17º andar do Palácio Clovis Ribeiro. 

Reformas Estruturais nas Unidades Fazendárias de Mogi-Guaçu e de Jaú: Substituição dos 
telhados dos Postos Fiscais de Mogi-Guaçu e Jaú, que apresentavam constantes infiltrações em dias 
de chuva deteriorando forro e pintura e podendo ocasionar danos ao patrimônio e acidentes com 
servidores, colaboradores e contribuintes usuários dos locais. A licitação ocorreu em dezembro de 
2017, com término da execução dos serviços em 2018.  

Observação: cabe destacar que, a estrutura do PPA 2016-2019 foi totalmente modificada, e que o 
Programa 2009 – Administração Geral da Secretaria da Fazenda não mais existe. Atualmente as 
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atividades estão no Programa 2000 – Gestão Fiscal e Tributária, no Produto Suporte Administrativo e 
Tecnológico às Unidades Administrativas da Secretaria, na Ação 5023 – Administração Geral e na 
Ação 5018 – Recuperação de Ambientes de Trabalho, que não constou neste PPA. 

Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos - DGEP 

O DGEP, ligado ao Gabinete do Secretário, surgiu em 2017 para, principalmente, atuar na gestão 
estratégica e acompanhar o conjunto de projetos da Sefaz. Foi estruturado em 04 centros: Centro de 
Gestão de Estratégia, Centro de Gerenciamento de Projetos, Centro de Monitoramento e Avaliação e 
Centro Administrativo e Financeiro e, no exercício 2018, realizou as seguintes atividades: 

Planejamento Estratégico: Em continuidade às diretrizes estabelecidas pelo Planejamento 
Estratégico 2020, os projetos ali definidos encontram-se em execução. Foram concluídos e 
encerrados oito dos 28 projetos originalmente previstos. Outros dois projetos, por sua afinidade com 
os objetivos estratégicos foram incorporados ao portfólio. Encontra-se em curso uma nova revisão do 
Planejamento Estratégico e de seu portfólio, com base no alinhamento aos objetivos estratégicos e à 
maturidade atingida. 

Indicadores: foram desenvolvidos e acompanhados 20 indicadores específicos das coordenadorias 
que compõe a Bonificação por Resultados – BR. Também foram elaboradas notas de apuração dos 
indicadores globais da Participação nos Resultados – PR e Bonificação por Resultados – BR. Está 
em andamento a definição dos indicadores dos objetivos do Planejamento Estratégico 2020. 

Sistema de Gestão de Portfólio, Programas e Projetos - SGP: O sistema foi implantado e 
encontra-se em pleno funcionamento, apesar de ainda apresentar falhas em algumas de suas 
funcionalidades originalmente previstas. Foi estabelecida uma lista de prioridades de manutenção 
evolutiva, com o objetivo de que tais imperfeições sejam corrigidas e que o sistema possa evoluir, 
inclusive atendendo funcionalidades não anteriormente previstas, como a extração de relatório de 
participação de servidores em projetos. 

Mapeamento de Processos: ampliação da Gestão de Processos na Secretaria da Fazenda, por 
meio de cursos de capacitação em Gestão de Processos e ferramentas. Foram ministradas 12 turmas 
entre capital e interior, além da participação em outros eventos interestaduais.  Em 2018 foram 
mapeados/revisados 100 processos, distribuídos em todas as Coordenadorias da Secretaria da 
Fazenda. 

Teletrabalho: Foi estruturada a gestão do Teletrabalho tendo a responsabilidade de implementar a 
nova forma de trabalho nas áreas da Secretaria da Fazenda. Em 2018, foram incluídos no programa 
de Teletrabalho 244 servidores de 75 áreas que, definiram atividades, indicadores de produtividade e 
pactuaram metas como parte do processo de entrada e acompanhamento do programa.  

Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP 

Organizada de forma a implementar a gestão de pessoas na Pasta,  a CGP, que também participa 
desta Ação, conta com os seguintes Departamentos: Planejamento e Gestão Estratégica de Pessoas 
– DPGEP, Gestão de Vida Funcional – DGVF e Escola Fazendária – Fazesp.  

A Coordenadoria, por meio do DPGEP, desenvolveu, em 2018, diversas ações promotoras da 
qualidade de vida do servidor, ações de mobilidade e ações de desenvolvimento de lideranças na 
Pasta. 

 

Segue quadro resumo das ações promotoras da qualidade de vida do servidor: 

 

Ações Total de Inscritos Total de Participantes 
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 Aulas de Crochê 35 27 

Aulas de Fuxico 46 31 

Aulas de Tricô 28 16 

Curso de artesanato - SUTACO 17 17 

Feira de artesanato Público Livre Público Livre 

Feira Doce Público Livre Público Livre 

 

 
126 91 
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Futsal Feminino 34 27 

Futsal Masculino 26 23 

Passeio Ciclístico 55 27 

http://etc.intra.fazenda.sp.gov.br/sites/dge/SitePages/Página%20Inicial.aspx
http://etc.intra.fazenda.sp.gov.br/sites/dge/SitePages/Página%20Inicial.aspx
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Aula de Pilates - Bio Ritmo 42 34 

Curso de Horta - AAO 114 82 

Dança de Salão 54 31 

Dança do Ventre 59 37 

Ginástica Laboral 30 26 

Ginástica Laboral - Bio Ritmo 540 540 

Meditação 101 43 

Tai Chi Chuan 94 70 

Yoga 39 32 

  
1073 895 

TOTAL 
 

1314 1063 

  

Foram realizadas ações de mobilidade aplicando-se métodos e técnicas de recrutamento e seleção 
internos, cujo objetivo foi selecionar os candidatos mais qualificados e aderentes ao perfil exigido 
para o setor demandante, proporcionando alocação mais eficiente dos servidores.   

Dentre as ações de desenvolvimento de lideranças, pode-se destacar o Programa de Capacitação da 
Liderança da CGP, o mapeamento de perfil dos servidores com a utilização da ferramenta 
HumanGuide®, desenvolvido na CSTC e, no âmbito geral da Sefaz, foram aplicadas Avaliações de 
Desempenho para alta gestão. 

 

Ação 5599 – Auditoria nas Unidades da Administração Direta e Indireta 

Tem como produto o fortalecimento do sistema de controle interno, principalmente, através da 
atuação do Departamento de Controle e Avaliação – DCA, responsável pelas Auditorias de Controle 
Interno no âmbito do Poder Executivo do Estado de São Paulo. 

O exercício 2018 abarcou a realização de auditoria, controle e avaliação com base em planejamento, 
programação, definição de estratégias de atuação, seleção e análise das informações para 
elaboração de relatórios destinados aos dirigentes da administração pública estadual com 
recomendações e apontamentos que possam contribuir para a melhoria da gestão pública. 

O Indicador de Produto (Unidade) possui como base em 2015 o valor de 50% de recomendações 
implantadas pelas unidades auditadas em relação às exaradas e o valor apurado em 2018 foi de 
65,55%, sendo que a meta ao final do PPA 2016-2019 é atingir 65%. 

Observação: O programa 2002 foi convertido no Produto 501 - Fortalecimento do Sistema de 
Controle Interno e na LOA ele recebe o código 5599 – Ação: Auditorias nas Unidades da 
Administração Direta e Indireta. 

 

Ação 5601 – Gestão do Sistema Bolsa Eletrônica de Compras - BEC/SP 

A Gestão da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP, 
compreende o monitoramento das contratações eletrônicas, do catálogo de Materiais e Serviços – 
Cadmat, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – Caufesp, dos Estudos 
Técnicos de Serviços Terceirizados – Cadterc, do Sistema Integrado de Informações Físico-
financeiras – Portal ContabilizaSP, do Sistema de Aplicação de Sanções Administrativas – e-
Sanções, do Sistema Integrado de Suprimentos – SIS e do Sistema Eletrônico de Gerenciamento de 
Registro de Preços – e-GRP.  

Em 2018 celebrou 18 anos de implantação e ampliou sua atuação para uma solução mais abrangente 
com a nova missão de gerar valor à cadeia de suprimentos do Estado, contribuindo para a excelência 
na gestão do gasto público. Destacam-se como as principais atividades desenvolvidas: 

 Parcerias 

Foram firmadas parcerias não onerosas visando o compartilhamento de conhecimento e atuação 
conjunta para a melhoria de serviços prestados:  
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BID – Banco Interamericano de desenvolvimento: Financiador de projetos para melhoria do gasto 
público. Importante apoiador da expansão da BEC/SP e de projetos inovadores desde 2008, tais 
como: pregão eletrônico para entidades conveniadas, e-sanções, IBEC, e-GRP;  

INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa: Instituto referência em pesquisas econômicas. Com base 
nos dados das compras realizadas por meio da BEC/SP, realizará diagnóstico visando aprimorar a 
eficiência das compras públicas;  

Rede Nacional de Compras Públicas: Integração da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
em prol do aprimoramento das compras públicas;  

FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo: Importante elo entre o setor produtivo e o 
Estado que possibilitará o diálogo com as indústrias e a divulgação das oportunidades de negócios a 
fim de alavancar melhores resultados nas compras do Estado de São Paulo; e  

Adesampa - Agência de Desenvolvimento do Município de São Paulo que promoverá ações de 
fomento à participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas compras públicas 
realizadas por meio da BEC/SP.  

 Inovação e Transparência  

Dados abertos: além de todas as iniciativas desenvolvidas internamente, a Coordenadoria de 
Compras Eletrônicas - CCE organizou em 2018 a primeira maratona de programação das compras 
públicas em que foram apresentados projetos de parceiros privados. As equipes tiveram a 
oportunidade de apresentar em cinco minutos suas ideias para uma banca formada por especialistas 
do Sebrae-SP e das empresas parceiras, que avaliaram as melhores soluções.  

Realizado em maio, o Hackathon teve duração de 30 horas e resultou em dez soluções criadas a 
partir da API da Bolsa Eletrônica de Compras (BEC/SP). O evento teve como objetivo aperfeiçoar o 
ciclo de suprimentos, informar a sociedade sobre o quê e como o Estado compra e o nível de 
eficiência em relação aos preços praticados no mercado.  

Preços SP: lançado pelo Decreto nº 63.613/2018, esta ferramenta trouxe eficiência e 
desburocratização à fase interna da licitação. A ferramenta analítica disponibiliza cálculos estatísticos 
sobre os recentes valores empenhados de cada item de material e possibilita a utilização como preço 
referencial pela unidade compradora em todo o Estado. 

O resultado das aquisições realizadas por meio eletrônico de 2000 até 2018 estão demonstradas no 
quadro abaixo: 

Procedimentos/Modalidades de Compra 

Quantidade   

Oferta de 
Compra 

Item Valor Negociado (R$) Economia (%) 

DISPENSA  231.323 1.133.241 455.189.442 29,28% 

CONVITE 319.103 2.310.189 2.289.296.704 32,25% 

PREGÃO 232.126 941.310 84.158.614.709 27,89% 

TOTAL 782.552 4.384.740 86.903.100.855,55 26,39% 

 

Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Registro de Preços – e-GRP: em 2018, seguindo o 
cronograma de implantação, foram realizadas 45 Ofertas de Compra distribuídas por 7 diferentes 
órgãos. 

Convênios: em 2018, a CCE realizou 22 convênios com municípios e 3 entidades paraestatais para 
utilização da BEC/SP (Associação Nacional de Desportos para Deficientes – ANDE; Fundação 
Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê  - FABHAT; Fundação Butantan). Além disso, mais 10 
entidades municipais aderiram ao convênio de município para utilizar o sistema de negociações 
eletrônicas. No total são  70 convênios, sendo 59 com municípios e 11 com outros entes e 27 
adesões de entidades municipais.  

Catálogo de Materiais e Serviços: cadastramento de 124.027 itens de materiais/serviços, com 
destaque para 46.073 itens na área da saúde, 2.030 itens de materiais metroferroviários e 1.739 itens 
socioambientais; Saneamento de 25.376 itens que não foram negociados ou empenhados nos 
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últimos 36 meses; Atualização e saneamento dos materiais e descritivos técnicos do Grupo 24 
(Tratores), em conjunto com a Secretaria da Agricultura; Monitoramento de Gestores de Materiais 
vinculados a demais Secretarias, conforme Decreto 42.604/97. 

Cadastro Unificado de Fornecedores – CAUFESP: Cadastramento de 77.990 fornecedores, 
contemplando 3.452 ME e 3.035 EPP. Integração com: a) Cadastro de Contribuintes do ICMS do 
Estado de São Paulo – CADESP: visando automatizar o preenchimento do cadastro – após testes 
em fase de estudos para atualização; b) Procuradoria Geral do Estado – PGE: desobrigando a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo 
por parte do usuário - em fase de estudos para viabilização; e c) Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS: supressão da entrega do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF – em etapa 
de adequação para publicação. 

Modernização do CAUFESP: a modernização prevê a automatização dos Processos Operacionais 
de cadastramento de Fornecedores, a integração do sistema com as Receitas Federal, Estadual e 
Municipal, FGTS e Junta Comercial São Paulo. Proposta de implantação de “Upload” para 
documentação CAUFESP; e Proposta de implantação da Certificação Digital para Fornecedores 
cadastrados no CAUFESP. 

Sistema de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - e-Sanções: O sistema propiciou 
transparência e maior celeridade no processo de aplicação de penalidade no âmbito do Governo do 
Estado de São Paulo, reduzindo o tempo de aplicação de sanção de 1 ano para 3 meses. Entre as 
melhorias alcançadas, destaca-se a aplicação da penalidade a uma única pessoa jurídica e não à 
Matriz ou Filial consideradas isoladamente, evitando a participação indevida de fornecedores 
impedidos de licitar. Desde a sua implantação em 21/05/2016 até 31/12/2018 foram aplicadas 4.296 
sanções, restritivas e não restritivas, promovendo uma seleção dos fornecedores mais qualificados 
para atender o Estado de São Paulo. 

Sistema de Avaliação de Fornecedores: O modelo de avaliação está concluído e implantado na 
Secretaria da Fazenda, como piloto, aguardando finalização de estudos acerca da regulamentação 
visando à liberação da avaliação para todo o Estado de São Paulo. 

Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados – Cadterc: a metodologia CADTERC, que estabelece 
regras e diretrizes de contratações de serviços terceirizados, no período de janeiro à dezembro/2018, 
atualizou 17 volumes com 1.139 preços referenciais e 19 preços de custos específicos com 789 
preços referenciais, totalizando 1.928 preços referenciais divulgados no site www.cadterc.sp.gov.br.  

Em 2018 foi elaborado e publicado o novo volume de Recepção. Também foi elaborada a versão 
preliminar do volume de Alimentação de Alunos, atualmente em análise pela Secretaria da Educação.  

Gestão de Qualidade: manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da BEC/SP, 
da Norma ISO 9001:2015, por meio duas auditorias externas realizadas pelo Instituto Totum de 
Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda., em março e setembro de 2018. 

Capacitação: 1.338 Usuários Externos treinados por meio dos seis cursos presenciais ofertados pela 
CCE: “Business Inteligence – B.I. BEC”, “Pregão Eletrônico”, “SIAFISICO”, “Sistema de 
Gerenciamento de Registro de Preços”, “Sistema de Registro de Preços” e “Sistema de Sanções 
Administrativas”; 663 Usuários Externos treinados por meio de EAD nos cursos: “Gestores do 
CAUFESP” e “Recepção de Materiais”. 

O Projeto EAD para os cursos de “Pregão Eletrônico” e “Registro de Preços” foi concluído e a turma 
piloto está prevista para o dia 12 de março de 2019.  

Com enfoque na aplicação prática do Sistema de Gestão da Qualidade da BEC/SP e na inclusão de 
novas áreas no escopo, 15 servidores da CCE foram treinados no curso de “Requisitos do Sistema de 
Gestão da Qualidade ISO 9001:2015” e mais 15 no curso de “Formação de Auditor Interno 
ISO19011:2012”. 

 

Ação 5932 – Gestão de Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação 

Foram realizadas 8.425 mudanças no ambiente, dos quais 679 foram mudanças normais, 7.364 pré-
aprovadas e 382 emergenciais, distribuídas conforme gráfico: 

http://www.cadterc.sp.gov.br/
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Atendimento de 13.357 tarefas para realização de mudanças de infraestrutura, das quais 7.042 foram 
executadas pelas equipes de gerenciamento operacional (2º nível), 6.043 pelas equipes de 
gerenciamento técnico (3º nível) e 250 pelas equipes de Governança, CSI e Gerenciamento de 
Projetos. 

Atendimento a 167.171 incidentes e requisições de serviço de usuários da Sefaz, dos quais 135.458 
foram resolvidos pelas equipes de atendimento, 26.430 pelo gerenciamento operacional (2º nível) e 
5.283 pelas equipes de gerenciamento técnico (3º nível). 

 

O índice de disponibilidade dos sistemas classificados como crítico foi de 99,71%, conforme gráfico: 
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A disponibilidade individual de cada um dos 19 serviços críticos da cesta é demonstrada a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela mostra a evolução da capacidade de armazenamento de dados e o uso de links de 
comunicação WAN: 

Dimensão 2016 2017 2018 Crescimento 

Links de comunicação das regionais 
e localidades remotas (total) 

856,5 Mbps 864,5 Mbps 836,5 Mbps -3,35% 

Links de comunicação - datacenters 
(total) 

13 Gbps 13 Gbps 14,5 Gbps 11,54% 

Espaço de armazenamento de 
dados disponível 

6,1 PB 10,1 PB 10,1 PB 0% 

Espaço de armazenamento de 
dados alocado 

4,1 PB 4,5 6,7 PB 49% 

 

Foram finalizados 13 projetos, dentre os quais destacamos: 

 Implantação da Solução de Colaboração e Comunicação Unificada (Profisco 9.8): a solução 
oferece comunicação por voz e/ou vídeo, troca de arquivos, envio mensagens instantâneas, 
participação em salas virtuais persistentes de colaboração, interação por plataformas de web 
conferências, utilização de correio de voz e sistemas de status de presença e quaisquer outros meios 
existentes, convergindo para uma única plataforma que permite integração com toda a plataforma de 
TI legada e pertinente, acessível em praticamente qualquer lugar por meio de estações de trabalho 
físicas e virtuais, assim como por dispositivos móveis.  

 Migração de Banco de Dados SQL Server 2016: neste projeto realizamos a migração de 
servidores que suportam diversas instâncias de Banco de dados, devido ao fim do suporte dos 
servidores utilizados anteriormente. Esta migração também incluiu a atualização da versão do banco 
de dados para o SQL Server 2016. Instâncias migradas: NFe (Nota Fiscal Eletrônica – NFe); NFp 
(Nota Fiscal Paulista - NFp); SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos 
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- SAT); NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFCe); Banco de Dados Corporativo 
(CORP01 / CORP02); Banco de Dados de Serviços (SVC01 / SVC02 / SVC03); Banco de Dados de 
Desenvolvimento, Homologação (ainda físico) e Testes (QA). 

 DW - Movimentação de Dados (ETL): Substituição do serviço de processamento de cargas da DI 
(BODS) para Power Center e Data Quality. 

 Migração de versão do IDM 4.5: atualização de versão e administração do serviço de gestão de 
identidade da SEFAZ e correção da solução single sing on (altenticação de login/senha automáticos 
no GDOC, Remedy e SIAP). 

 MP22 - Implantação do SOC de acordo com as recomendações Microsoft: Implantação do 
processo formal de gestão de incidentes de segurança da informação.  

 Gerenciamento de Publicações utilizando o TFS: padronização e replicação, redução do tempo 
e esforço para entregas de novas versões de sistemas, com maior qualidade. Redução da 
necessidade de intervenção manual. 

 Implantação da ferramenta Clarity PPM: implantação do CA PPM nos ambientes de 
desenvolvimento, capacitação, homologação e produção, ferramenta utilizada para o gerenciamento 
integrado da estratégia, portfólios, programas e projetos no âmbito geral da Sefaz. O DTI colabora 
com o desenvolvimento de sistemas incluídos em projetos da CAT, dentre os quais, cabe destacar:  

Bilhete de Passagem Eletrônico: obter maior celeridade e economicidade no momento da emissão 
de bilhetes de passagens e armazenar essas informações de forma centralizada e padronizada, 
permitindo que levantamentos fiscais e econômicos possam ser realizados com maior fidedignidade. 

DEVEC – Melhorias: implantação de melhorias no projeto DEVEC visando alterar/melhorar a forma 
de acesso dos consumidores contribuintes, não contribuintes, distribuidoras de energia elétrica ao 
sistema de Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica em Ambiente de Contratação Livre 
– DEVEC. 

Sistema de Envio de Avisos Eletrônicos: criar um serviço centralizado para envio de avisos 
eletrônicos (web push notifications). Permitindo enviar avisos aos usuários que previamente 
aceitaram recebe-los. Os avisos podem ser universais (enviados a todos os usuários que aceitaram 
determinado tipo de envio) ou específicos (quando o usuário está autenticado em uma aplicação e 
conseguimos identifica-lo unicamente, por exemplo, através de CPF/CNPJ). 

Sistema Eletrônico de Peticionamento e Gestão Documental: sistema eletrônico de entrada, 
transmissão, instrução, acompanhamento, arquivamento e destinação final de documentos e 
processos eletrônicos. 

Sistema de Controle de Pedidos de Benefícios Fiscais (ICMS/IPVA) - SIVEI Fase 2: 
desenvolvimento de sistema eletrônico de pedido e concessão dos benefícios de isenção e 
imunidade do ICMS e IPVA. A continuidade refere-se a Fase 2, com foco em: necessidade dos dados 
dos requerimentos pelo sistema DHFA para dar continuidade no andamento das requisições; ter 
requerimentos adequados com as necessidades dos contribuintes; tornar o menu de navegação mais 
intuitivo através da separação dos requerimentos (isenção, imunidade e dispensa); gerar relatórios 
gerenciais através do BO; Impedir que o contribuinte utilize um Termo de Autorização para comprar 
mais de um veículo. 

Sublimite do Simples Nacional: o projeto Sublimite do Simples Nacional tem como objetivo 
classificar o regime de apuração estadual, baseado nas informações da declaração mensal do 
contribuinte (PGDAS-D), armazenar em banco de dados, atualizar o cadastro de contribuintes no 
CADESP e enviar avisos pelo sistema DEC e via Diário Eletrônico. 

Ressarcimento – ST: o projeto Novo Ressarcimento ST representará uma nova alternativa, 
modernizada aos contribuintes, e trará sensíveis ganhos de economicidade aos fiscais da Secretaria 
da Fazenda para o cumprimento de suas tarefas de fiscalização e auditoria do processo de 
Ressarcimento da ST. Passa-se a dispor de mais qualidade das informações, bem como mais 
segurança quanto à validade e integridade dos documentos fiscais relacionados pela Portaria. Assim, 
o novo sistema para controle de ressarcimento de substituição tributário tem desenvolvimento das 
seguintes funcionalidades: controle de acesso de usuários e procurações; e conta corrente. 

Eliminação da GIA: implantação do sistema em ambiente de produção e início da fase de transição 
do projeto. 

Classificação de contribuintes: integração e consolidação dos dados do DW via ETL; 
Disponibilização de consulta pública para RPA; Integração com PFE; Disponibilização de consulta 
dados autenticados; Detalhamento de regras de adimplência RPA 1º e 2º nível; Detalhamento de 
regras de aderência RPA 1º e 2º nível. 
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Portal de serviços tributários: integração ao Fale Conosco, integração à ferramenta de envio de e-
mails, implantação da página de serviços integrados e formulário de pesquisa de opinião. Ajustes 
para adequação às melhores práticas de acessibilidade e usabilidade. 

Domicilio Eletrônico do Contribuinte - DEC: novas funcionalidades desenvolvidas em fase de 
implantação: Integração com SIFIA; Aviso de credenciamento de ofício; Melhoria na interface do 
contribuinte; Habilitação da caixa postal em função da situação no CADESP 

Portal do Comercio Exterior – Comex: novo sistema que integrou os vários sistemas de comércio 
exterior em um portal único e padronizado atualizado em tempo real e que incorporou as seguintes 
inovações: Integração com o novo sistema de Regime Especial; Consistência do número de DSI; 
Geração de código Hash para guias de liberação manual-GLME; Geração de 2ª via da GLME em 
PDF; Desenvolvimento de novas filas de mensagens com a Secretaria de Receita Federal. 

ITCMD – DEC – GRC: novo sistema com as seguintes funcionalidades: Homologação de declarações 
de ITCMD; Cancelamento de homologações de ITCMD; Geração de certidões para declarações 
homologadas. 

Além destes, há projetos conduzidos por outras coordenadorias que também contam com a 
colaboração do DTI quanto ao desenvolvimento de sistemas: 

AUDESP FASE III - Atos Pessoais - Departamento de Gestão e Vida Funcional – DGVF: sistema 
que terá como objetivo extrair dados do Sistema Informatizado de Administração de Pessoal – SIAP, 
dos servidores públicos do quadro da Secretaria da Fazenda ou afastados para a Sefaz e estruturá-
los em formato de arquivo .xml para envio ao sistema  AUDESP – Atos de Pessoal do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo – TCE, via Coletor. 

Demonstrativo de Pagamentos: dotar o Estado de um sistema único de folha e melhora de sua 
gestão; Obtenção de informações de maneira mais ágil; Diminuição de custos com controles 
paralelos. 

Implantar o Fale Conosco para a CGP: implantar o Fale Conosco da CGP no Remedy, fornecer 
treinamento básico e objetivo na ferramenta destacando o seu potencial de uso para atender as 
demandas da CGP e permitir uma futura automação dos processos internos, geração de relatórios, 
estabelecimento de indicadores e fornecimento de dados para melhoria dos processos de RH. 

Atualização do Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SIAP/ERGON: atualizar para 
uma a versão 6.6.2 - Produto desenvolvido totalmente para ambiente WEB, sem necessidade de um 
executável proprietário instalado, executa em qualquer browser; Camada de Apresentação (Java); 
Camada de negócio; Camada de dados / Banco de dados (Oracle 12). As novas funcionalidades 
incluem módulos de avaliação de desempenho e gestão de cursos que serão utilizados por outras 
áreas de interesse.  

Sistema de Consolidação das Informações ao TCE - AUDESP-SCT: integrar os sistemas que 
controlam a cadeia de suprimentos das entidades públicas do Estado de São Paulo, disponibilizando 
as informações para fins de auditoria pelos órgãos de controle. 

Workflow Processos de Designação e Nomeação: desenvolvimento de sistema para providências 
das designações, cessações e substituições para cargo vago e função “pró-labore” administrativa e 
fiscal, bem como, as nomeações, garantindo o permanente desenvolvimento organizacional e 
tecnológico. 

Banco de talentos: ferramenta de gestão de pessoas que proporciona, como interface tecnológica, 
conhecer de modo detalhado características profissionais dos servidores e assim utilizar as 
informações geradas de modo estratégico, com o objetivo de contribuir para a adequação funcional 
do servidor, avaliação das necessidades de treinamentos, processo seletivo interno, além dos 
processos de progressão e promoção. O projeto possui como objetivo a modernização do Banco de 
Talentos para a linguagem .NET, atualmente suportada pelo Departamento de Tecnologia da 
Informação - DTI. Envio/Validação de Certificados/Publicações; Consultas dinâmicas personalizáveis; 
Nova estrutura de controle de acesso. 

Estacionamento: desenvolvimento e implantação do Módulo de Cadastro e Consulta de Solicitações 
de Vagas pelo Fazendário e pelo Administrador do Sistema. 

SIEDESC: Manutenção evolutiva: melhorias no cadastro de entidades e relatórios gerenciais; 
Relatório Membros Conselho/Diretoria; Impressão das informações das Entidades. Módulo do Fluxo 
Financeiro de Custeio – versão 4: Reestruturação dos comentários da previsão e da atualização 
mensal. 



331 
 

Designação, Cessação e Substituição: automatização dos fluxos de designação e cessação, 
controladas por ferramenta de Workflow. Integração da solução com o SIAP para consulta dos dados 
cadastrais dos servidores e análise prévia pelos solicitantes da disponibilidade de vagas disponíveis. 
Geração automática de documentos (atos de designação, cessação e laudas). 

CIPJ/DIJ: fase 2 do sistema implantada em produção, a saber: Dilação de Prazo; Resposta DSD – 
Impressão em Lote; Anexo II ; Direito de Acesso; Fase/Andamento do Processo; Região Sindical; 
Chat/Ocorrências; Seleção de Autor; Relatório Gerencial CIPJ; Pesquisa por Nome de Autor; 
Integração com o PGENET; Gestão de Usuários; UA de Usuários. 

Sistema de Gestão da Fazesp: novas funcionalidades implantadas/entregues em produção: Registro 
de Notas e frequência; Autoinscrição. 

  

Programa 2003 – Gestão das Carteiras Autônomas de previdência, do IPESP e 
de Contratos de Seguro. 

 

Ação 4209 – Administração do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – 
IPESP/Carteiras  

Suporte técnico-administrativo ao desenvolvimento dos programas do IPESP, garantindo estrutura 
adequada no que se refere às ações burocráticas de apoio a administração da extinção das Carteiras 
de Previdência dos Advogados de São Paulo e das Serventias Notariais e de Registro, e administrar 
Carteira Predial, Economistas, Ex-vereadores e Ex-prefeitos. 

As referidas ações de suporte técnico-administrativo abarcam atividades como:  

 Pagamentos, realizados da seguinte forma: i) Recursos próprios: Advogados e Serventias; e ii) 
Recursos repassados pela SEFAZ: CASEM, ex-Vereadores, Economistas e os Inativos do antigo 
IPESP;  

 Repasse do valor correspondente aos Inativos para a SPPREV;  

 Execução orçamentária relativa aos contratos terceirizados das carteiras e realização dos 
desembolsos para posterior ressarcimento, conforme a Lei 14.016 de 2010, artigo 12, incisos I e II;  

 Alteração orçamentária na modalidade "antecipação de quotas", relativo a Taxa de Administração 
para a SPPREV, correspondente ao período de janeiro a novembro/18, devido ao novo índice 
aplicado pela Resolução SF 11, de 31/01/2018;  

 Elaboração das propostas orçamentárias do IPESP, Carteira dos Advogados de São Paulo e das 
Serventias Notariais e de Registro; Acompanhamento dos relatórios contábeis, financeiros e 
gerenciais gerados pelo sistema MJDS, específicos para as carteiras autônomas;  

 Participação das reuniões mensais com o Conselho da Carteira dos Advogados de São Paulo e 
das Serventias Notariais e de Registro para a prestação de contas e apresentação da posição 
financeira atualizada;  

 Acompanhamento da elaboração das Reservas Matemáticas da Carteira dos Advogados de São 
Paulo e da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro; 

 Transferência mensal para as respectivas contas dos valores repassados pela SEFAZ, referente 
às taxas de mandatos da Carteira dos Advogados de São Paulo e emolumentos da Carteira de 
Previdência das Serventias Notariais e de Registro, e as importâncias correspondentes aos 
reembolsos das referidas Carteiras para o IPESP, conforme legislação que rege a matéria;  

 Pagamento de Precatórios: o IPESP efetuou dois depósitos no ano de 2018: R$ 478.841,06, 
referente a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo e de R$ 3.277.531,93, referente a 
Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro; A Carteira de Previdência dos 
Advogados é composta por: Ativos: 17.085; Aposentados e pensionistas: 4.126; Total de segurados: 
21.211; Patrimônio líquido da carteira: R$ 689 milhões (base: dezembro/18). E a Carteira de 
Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São Paulo, atualmente composta 
por: Ativos: 2.033; Aposentados e pensionistas: 6.441; total de segurados: 8.474; Patrimônio líquido 
da carteira: R$ 207 milhões (base: dezembro/18); As despesas contratuais se mantiveram em 
decorrência da renegociação dos ajustes (reajuste não realizado) com vistas à redução de custos;  

 Análise, deferimento/indeferimento de benefícios de aposentadoria, aposentadoria por invalidez, 
pensão por morte e licença saúde (Carteira das serventias) das Carteiras de Previdência das 
Serventias Notariais e de Registro e de Previdência dos Advogados de São Paulo;  
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 Manutenção da digitalização, bem como guarda de aproximadamente 90.000 processos das 
Carteiras de Previdência das Serventias Notariais e de Registro e de Previdência dos Advogados de 
São Paulo;  

 Conclusão dos serviços de auditoria externa para examinar as demonstrações contábeis e 
financeiras das Carteiras de Previdência dos Advogados e das Serventias do exercício de 2017;  

Observação: A partir de 2016, a ação de digitalização e guardo dos processos, item “n”, que fazia 
parte do programa 2015 Administração das Carteiras Autônomas passou a integrar o Programa 2003 
– Gestão das Carteiras Autônomas de previdência, do IPESP e de Contratos de Seguro. 

Por fim, no final do exercício, com a publicação da Lei 16.877, de 19 de dezembro de 2018, 
sancionada pelo Governador do Estado de São Paulo, o IPESP e a Secretaria da Fazenda e 
Planejamento iniciaram as tratativas de transferência da administração dos benefícios das carteiras 
dos Advogados e das Serventias que serão geridas por esta última, bem como a extinção da 
Autarquia. 

 

Programa 2005 - Fomento ao Desenvolvimento Socioeconômico 

 

Ação 1208 – Repasse de Recursos ao Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de 
São Paulo - FUNAC 

O Fundo foi criado em 1970, com o objetivo de fortalecimento do setor industrial paulista, mediante 
modernização e reorganização de empresas e promoção de amparo e recuperação daquelas. Está 
prevista assistência financeira a projetos de modernização, reorganização das empresas, bem como 
formação e aperfeiçoamento de recursos humanos. 

Com a publicação do Decreto nº. 58.786 de 21 de dezembro de 2012, o qual regulamenta a 
constituição e o funcionamento do Conselho de Orientação do FUNAC, se constituiu a possibilidade 
de reativação e operacionalização do Fundo. Para tanto, seriam necessárias algumas 
regulamentações, oriundas do próprio Conselho, bem como a definição de características de 
operacionalização das linhas de financiamento e equalização. 

Em 19/08/2013 foi firmado contrato junto à Secretaria da Fazenda para que a Desenvolve SP 
assumisse a administração do Fundo, visando à retomada de sua operacionalização. Como objetivo 
da retomada operacional, foram aprovadas pelo Conselho de Orientação do FUNAC, seis 
deliberações as quais organizaram o modo de atuação do Fundo e instituíram linhas específicas de 
suporte financeiro. Em 2018, o valor previsto para o repasse era de R$ 97,0 milhões para o Fundo, os 
quais foram repassados em sua integralidade. 

 

Programa 2021 – Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Estadual 

Tem como objetivo gerir os Regimes de Previdência do Estado de São Paulo, assegurando a 
concessão, manutenção e o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão. O programa é 
composto por duas ações orçamentárias e duas ações não orçamentárias. 

 

Ação 5752 – Administração da São Paulo Previdência - SPPREV 

Ação voltada para a Administração da Sede da São Paulo Previdência e de seus postos regionais, 
cujo produto é o número de pontos de atendimento implantados aos beneficiários. A SPPREV no ano 
de 2018 administrou 18 unidades de atendimento. A meta física estabelecida para o ano de 2018 foi 
de 17 unidades, portanto, a ação atingiu 105,88% dessa meta, quanto à execução orçamentária da 
ação, em 2018 foi de 73,78%. 

 

Ação 5753 – Concessão e Pagamento de Benefícios 

Ação direcionada para a atividade fim da SPPREV, cujo produto proposto é a quantidade de 
pagamentos mensais efetuados de aposentadorias e pensões. Em 2018 foram efetuados 459.113 
pagamentos mensais, entre aposentadorias e pensões. A meta física estabelecida para o ano de 
2018 foi de 446.290 pagamentos mensais efetuados, a ação atingiu 102,87% dessa meta, quanto à 
execução orçamentária da ação, em 2018 foi de 98,23%. 
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Ações não orçamentárias 

Ação 8185 – Prevenção e Combate a Fraudes Previdenciárias, cujo produto é o valor economizado 
com pagamentos indevidos (extintos) e que gerou uma economia de R$ 275,1 milhões de reais no 
exercício de 2018; 

Ação 8260 – Construção da sede da SPPREV, cujo produto é a sede da SPRPEV construída e que 
encontra-se em processo de revisão, visto que a Autarquia recebeu autorização via Decreto nº 
63.137/2018 para uso a título precário, gratuito e por prazo indeterminado de partes do prédio situado 
na Avenida Rangel Pestana, nº 300 - Secretaria da Fazenda. 

Gestão de Benefícios Previdenciários 

Cabe destacar ainda que, quanto a gestão de Benefícios Previdenciários, em 2018 foi dada 
continuidade ao trabalho conjunto das Diretorias de Benefícios - Civis e Militares (DBS/DBM) e 
Diretoria de Relacionamento com o Segurado (DRS) com relação ao processo de melhoria contínua 
nos fluxos de trabalho, com as devidas parametrizações e customizações no Sistema de Gestão 
Previdenciária – SIGEPREV. A Diretoria de Administração e Finanças (DAF) apresenta informações 
quanto a UG Administração. 

A autarquia administra, cerca de 449.289 benefícios previdenciários a 471.197 beneficiários aí 
incluídos os números relativos a inatividade da Polícia Militar. Seguem dados quantitativos de 
benefícios de Aposentadoria e Pensão: Aposentadoria – 111.528 benefícios/ 133.436 beneficiários; 
Pensão – 337.761 benefícios/ 337.761 beneficiários. 

Foram realizados o total de 442.497 recadastramentos. Pelo canal Banco do Brasil no período de 
01/01/2018 a 31/12/2018 foram recadastrados o número de 393.973 beneficiários. Pelo Atendimento 
SPPREV no período de apuração 01/01/2018 a 31/12/2018 foram recadastrados 46.215 beneficiários 
sendo 2.309 através de visitas domiciliares. 

Quanto às Pensões Civis e Militares visando a eficiência e celeridade das concessões, foi dada 
continuidade em  2018 ao trabalho para aumentar produtividade de concessão de pensões, com o 
aprimoramento dos indicadores de pensão por morte mantendo a aferição em separado na Diretoria 
de Benefícios Servidores Públicos e na Diretoria de Benefícios Militares:(1) percentual de protocolos 
de pensão por morte civil do fluxo de habilitação solicitados no período de 01/01/2017 a 31/12/2018 
concedidos em até 20 dias; (2) percentual de protocolos de pensão por morte civil dos fluxos de 
inclusão e reinclusão solicitados no período de 01/01/2017 a 31/12/2018 concedidos em até 20 dias; 
(3) percentual de protocolos de pensão por morte militar dos fluxos de habilitação, inclusão e 
reinclusão solicitados no período de 01/01/2017 a 31/12/2018 concedidos em até 20 dias. 

Foi dada continuidade aos trabalhos do ano de 2012 projeto conjunto das Diretorias de Benefícios 
Servidores Públicos Civis e Militares, por meio de suas Gerências de Pensões, a fim de rever 
concessões de pensões cujos óbitos de instituidores tenham ocorrido após a edição da Federal nº 
9.717/98, em consonância com entendimento do Parecer Administrativo nº 15/2012 da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE). 

De acordo com o artigo 5º da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, os Regimes Próprios 
de Previdência Social – RPPS – não podem conceder benefícios distintos dos previstos no Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS – de que trata a Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, salvo 
disposição em contrário da Constituição Federal. Observe-se que o inciso XII e § 4º do artigo 24 da 
Constituição Federal estabelecem que a competência para legislar sobre previdência social é 
concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, e há prevalência de Lei Federal sobre Lei 
Estadual para normas gerais em matéria previdenciária. 

Deste modo, todos os benefícios diversos dos previstos no RGPS que haviam sido concedidos ao 
longo destes anos pelo IPESP e CBPM, até 06/07/2007, e após pela SPPREV, foram objetos de 
revisão em sede administrativa, respeitados os procedimentos e prazo de 10 (dez) anos previstos na 
Lei Estadual nº 10.177/98. Devido as demandas judiciais os processos não apresentaram a 
produtividade de extinção esperada. A providência tomada pela SPPREV foi a suspensão dos 
benefícios para os beneficários apontados no escopo do projeto de revisão das pensões instituídas 
após a edição da Lei Federal nº 9717/98. 

No exercício de 2018 para os benefícios de pensão por morte de ex-servidor civil e militar foi dado 
continuidade ao trabalho de invalidação e manutenção dos benefícios realizando as devidas revisões 
quando necessário. As revisões dos benefícios de pensão em detrimento da Lei 9717/98, ainda não 
foi concluída, porém tendo em vista o trabalho que vem sendo desenvolvido pela autarquia ao longo 
dos últimos anos verificamos que não restam muitos casos a serem trabalhados. Na Diretoria de 
Benefícios civis temos 129 processos em trâmite e na Diretoria de Benefícios Militares 154. 
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Na Diretoria de Benefícios Civis - DBS foram realizadas aproximadamente 15.038 atividades de 
manutenção / pagamento classificadas em: revisão e reanálise de pagamento (1.190), reversões de 
cota parte (1.073), análises de requerimentos de resíduos de pensão por morte (2.065); extinção de 
benefício (88); instaurações de procedimento de invalidação/ extinção de benefícios (55). Foram 
realizadas ainda 3.761 análises de rubrica, 3.075 atualizações em folha de pagamento, 
homologações de isenções de imposto de renda e contribuição previdenciária parcial 229 sendo que 
121 se encontram em perícia médica, análises de requerimentos de manutenção de pensões 3.502, 
além do cumprimento de aproximadamente 5.934 demandas judiciais e 317 concessões judiciais. 

O Total de análises de protocolos de pensão por morte realizado em 2018 pela DBS – Diretoria de 
Benefício Civil foi de 8.346 análises de benefícios de pensão por morte inicial, 676 análises de 
pedidos de inclusões de novos beneficiários em benefícios já existentes e 862 análises de pedidos de 
reinclusão. Número de pensão por morte civil paga pela SPPREV – 82.367 benefícios; Número de 
beneficiários – 94.560; Números de benefícios concedidos 2018 – 3.210 benefícios; Média Mensal – 
267 benefícios (considera benefícios ativos e suspensos em 31/12/2018). 

A Gerência de Pensão de Ex-Servidor, devido à recente reestruturação da Diretoria de Benefícios de 
Servidor Público, conforme Portaria SPPREV nº 198/2018, publicada no DOE de 31 de maio de 2018, 
passou a ser responsável pela prestação de subsídios e cumprimento das ações judiciais de que 
tratam dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte, absorvendo a Supervisão Judicial de 
Aposentadoria I e a recém criada Supervisão Judicial de Aposentadoria II, além da Supervisão 
Judicial de Pensão. 

Diante deste novo desafio, houve a necessidade de intensificar os trabalhos relativos a especificação 
de Novo Fluxo Judicial iniciados pela Gerência de Aposentadoria, resultando com sucesso na 
implementação do referido fluxo de trabalho em Outubro de 2018. 

Destaques  

 Reformulação do fluxo de trabalho, objetivando melhor desempenho e segurança na concessão 
de benefícios; 

 Reformulação do requerimento de concessão; 

 Redução do prazo de Revisões Administrativas pendentes para o prazo máximo de 120 dias, em 
observância ao disciplinado na Lei 10.177/98; 

 Levantamento e acerto no pagamento dos beneficiários (ex-cônjuge) de pensão alimentícia de 
salário mínimo com a devida alteração de cota-parte em face ao Parecer CJ/SPPREV nº 321/2018 ; 

 Estudo sobre gratificações e prêmios de natureza temporárias e sua devida incorporação legada 
por servidor ativo; 

 Elaboração de Manuais de Procedimento das atividades de folha de pagamento e Rotinas de 
Auditoria de Folha de Pagamento; 

 Levantamento e solicitação de atualização massiva de enquadramento cadastral de 
aproximadamente 37.900 beneficiários; 

 Conclusão e Implantação do Novo Fluxo Judicial, possibilitando maior agilidade no atendimento 
das demandas relacionadas ao recálculo da sexta-parte e adicional por tempo de serviço; 

 No âmbito das atividades que compõem a verificação de litispendência, confecção de informação 
a ser encaminhada à Procuradoria Jurídica – PGE com o devido apostilamento e implantação das 
rubricas em folha de pagamento; 

 Melhorias e Parametrização do fluxo de Extinção (saldo de pensão) em conjunto com as demais 
gerências participantes da autarquia; 

 Estudos para normatização e uniformização da aplicação da correção monetária, quando do 
pagamento de valores atrasados; 

 Redução do prazo para atendimento do requerimento da reversão da cota-parte para o prazo 
máximo de 120 dias em observância ao disciplinado na Lei 10.177/98; 

 Criação de instrução interna para que o atendimento da SPPREV ao recepcionar pedido de 
reversão de cota-parte anexar “declaração de união estável” para fins de instruir eventuais 
procedimentos de extinção de pensão; 

 Projeto de abertura de fluxo único de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária 
parcial, objetivando celeridade, economia e contradição na análise dos laudos; 

No exercício de  2018 foram concedidos  1.165  novos benefícios de pensão por morte militar pela 
DBM - Diretoria de Benefício Militar. Número de Pensão Militar paga pela SPPREV – 29.161 
benefícios; Número de beneficiários – 38.876; Média mensal em 2018 – 97 benefícios (Considera 
benefícios ativos e suspensos em 31/12/2018). 
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No ano de 2018 foi dado prosseguimento ao trabalho de aprimoramento contínuo na gestão dos 
benefícios de pensão por morte de militares. 

Quanto às atividades desenvolvidas no ano de 2018, na concessão de pensão realizamos análise de 
cerca 1.400 processos, sendo 247 casos de indeferimentos e demais de deferimentos, incluindo 
habilitações iniciais, inclusões e reinclusões. Segue demonstrativo mensal dos deferimentos do 
benefício de pensão por morte militar: Janeiro – 75; Fevereiro – 76; Março – 95; Abril – 110; Maio – 
102; Junho – 83; Julho – 107; Agosto – 114; Setembro – 97; Outubro – 96; Novembro – 106; 
Dezembro – 104; Total – 1165. 

Por meio da Supervisão de Apoio Judicial de Pensão, demos continuidade às ações promovidas pelo 
Núcleo de Inteligência Previdenciária – NIP – que com intuito de rever os benefícios, de modo a evitar 
a ocorrência de eventuais fraudes, valeu-se de subsídio de outros órgãos públicos, como INSS, 
DETRAN, Receita Federal, entre outros, para promoverem averiguação/investigação social para 
apuração da existência de união estável ou verificação da manutenção da condição de invalidez para 
o trabalho de algumas classes de beneficiários. No ano de 2018 encerramos 228 averiguações 
sociais, sendo 124 delas concluídas como positivas, e ainda existem 154 em curso. Os 
procedimentos administrativos concluídos totalizam 171 casos, e existem 124 em andamento, tendo 
sido instaurados 136 novos no decorrer do ano. 

Foram emitidas 595 certidões, realizados 164 procedimentos de vistas e cópias, 911 atendimentos de 
demandas judiciais (inclusão de novos dependentes, exclusão, reinclusão, reversões, entre outros) e 
foram atendidos 581 pedidos de informações judiciais à Procuradoria Jurídica. 

Na Supervisão de Manutenção de Pensão, destacamos a realização das principais atividades de 
manutenção, que totalizam 10.400 atendimentos distribuídos da seguinte maneira: 3.237 revisões, 
sendo 417 administrativas e 2.860 em decorrência de demandas judiciais; elaboração de 3.707 
planilhas para subsidiar a Procuradoria Jurídica em ações judiciais; 1.406 exclusões de beneficiários 
por motivos de óbito, casamento, idade, entre outros; 481 reversões de quotas; 1.123 cálculos de 
saldo de pensão, 456 análises de pedidos de isenção de imposto de renda. 

No tocante às aposentadorias Civis, na Diretoria de Benefícios Civis – DBS foram tomadas 
providências visando a eficiência e celeridade das concessões para o benefício de aposentadoria. Foi 
dada continuidade em 2018 ao trabalho para aumentar produtividade de concessão de 
aposentadoria, com o aprimoramento dos indicadores para: (1) percentual de concessões de 
aposentadorias cujos protocolos foram iniciados no período entre 01/05/2013 a 31/12/2017; (2) 
quantidade de protocolos de aposentadoria concedidos no exercício de 2018. 

No exercício de 2018 tivemos um número de aposentadorias concedidas um pouco maior que no 
exercício anterior atingindo a marca de 18.279 publicações.  

Continuou-se priorizando a solução do maior número de pedidos de aposentadoria anteriores ao 
exercício em curso, de forma que do total de protocolos iniciados anteriormente a 2018, pendentes de 
solução, foram concedidos 85,82% (13.464). 

Não sendo demasiado destacar que houve significativa melhora na eficiência dos resultados 
considerando-se redução de servidores e o aumento na demanda de protocolos de aposentadoria 
abertos no exercício, o que mostra que este órgão gestor único de RPPS está envidando esforços no 
aprimoramento de mecanismos para automação das concessões com inovação na gestão 
previdenciária através de seus sistemas e plataformas. 

O total de novos benefícios de aposentadoria concedidos/publicados pela autarquia no ano foi de 
18.279 benefícios, 69,68% (12.736) atendendo a Secretaria de Educação e 30,32% (5.543) 
atendendo as demais secretarias do Estado de São Paulo. 

Quanto a otimização do tempo na concessão do benefício de Aposentadoria, com a implantação 
do módulo de VT – Validação de Tempo de Contribuição no SIGEPREV em abril de 2016 para uso 
exclusivo dos Rh´s de todas as Secretarias da Administração Direta e autarquias da Administração 
Indireta, o RPPS paulista deu um grande passo na modernização e padronização da contagem de 
tempo para fins previdenciários, substituindo antigas certidões manuais pelo módulo Validação de 
Tempo de Contagem vinculado ao novo fluxo de concessão de aposentadoria.  

Esta iniciativa inovadora vem colaborando de forma efetiva para o crescimento da São Paulo 
Previdência como modelo de referência na gestão do Regime Próprio de Previdência Social. 

Na Diretoria de Benefícios Civis - DBS foram realizadas 18.279 concessões / publicações de 
aposentadoria, desses 1.040 aposentadorias por Valor Estimado. Foram realizadas aproximadamente 
12.431 atividades de manutenção classificadas em: Imposto de renda (1.945); Revisão (3.183); 
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análise/respostas a requerimentos diversos (7.303) Foram realizadas ainda cumprimento de 19.216 
pedidos judiciais via PGEnet com a realização de 37.927apostilas judiciais publicadas, e 550 
concessões judiciais. 

Em 2018 o número de Aposentadoria paga pela SPPREV – 274.997 benefícios; Número de Novas 
Concessões 2018 – 18.279 benefícios; Média Mensal 2018 – 1.523 benefícios (Considera benefícios 
ativos e suspensos). 

Destaques / Palestras e Treinamentos 

 Portaria SPPREV nº 198/2016, publicada no DOE do dia 31 de maio de 2018 (integrando a 
Supervisão de Homologação de Tempo – SHT, à Gerência de Aposentadoria) e migrando a 
Supervisão Judicial de Aposentadoria – SJA para a Gerência de Pensões de Ex-Servidor; 

 Comunicado Conjunto UCRH/SPPREV 01, de 29 de maio de 2018, que visa prestar orientação 
sobre o requisito do “efetivo exercício” para fins de inativação do servidor, em relação aos casos 
específicos de falta médica e licença para tratamento de saúde da própria pessoa”; 

 Encontro com a participação das unidades de recursos humanos de todo o Estado de São Paulo, 
para discussão e orientações sobre a Portaria 393/2018 da Secretaria de Previdência Social que 
disciplina alterações promovidas na Portaria MPS 154/2018 no que concerne à homologação de 
Certidão de Tempo de Contribuição; 

 Disponibilização da Calculadora de Tempo Líquido para Certidão de Tempo de Contribuição, 
download disponível no site da SPPREV:  

 Treinamento interno sobre a folha de pagamento dos aposentados, ministrado pelas 
colaboradoras Marli Marques e Cristiane Bonilha em colaboração aos projetos do Comitê de Gestão 
do Conhecimento e Inovação; 

 Curso externo sobre concessão de aposentadoria e utilização do SIGEPREV promovido pelos 
colaboradores Thiago Boregio e Saulo Valente, através da EGAP – Escola de Governo e 
Administração Pública; 

 Participação efetiva de colaboradores da GAP – Gerência de Aposentadoria no curso promovido 
pela FAZESP, abordando os aspectos relevantes da Aposentadoria do Servidor Público, sob enfoque 
jurídico da Procuradora do Estado atuante na Procuradoria Administrativa Dra. Juliana Duarte; 

 Participação na reunião com o DPME (Departamento Perícias Médicas do Estado), PGE 
(Procuradoria Geral do Estado) e UCRH (Unidade Central de Recursos Humanos) para discussão de 
um novo modelo de laudo médico pericial para fins de aposentadoria especial de que trata o Art.40, § 
4º, inciso III da CF/88; 

 Parametrização do fluxo de Extinção (saldo de aposentadoria) em conjunto com as demais 
gerências participantes da autarquia; 

 Divulgação dos novos endereços eletrônicos em substituição ao antigo e-mail 
benefícios@spprev.sp.gov.br, conforme newsletter nº 09/ novembro de 2018: 

O Diretor de Benefícios de Servidor Público, representando à São Paulo Previdência – SPPREV, 
participou no dia 13 de dezembro de 2018 da reunião extraordinária da Comissão de Estudos sobre o 
Projeto Lei 621/2016 denominado SAMPAPREV, realizada no Plenário 1º de Maio na Câmara 
Municipal do Estado de São Paulo, atendendo ao convite da Presidente da Comissão Vereadora 
Janaina Lima. 

Nesta oportunidade, o diretor de benefícios realizou sua apresentação sobre previdência com ênfase 
na SPPREV como gestora única do RPPS Paulista. 

Este encontro contou também com a oitiva dos representantes da FUNPRESP-Exe na pessoa do 
Diretor de Seguridade, Sr. Arnaldo Barbosa de Lima Júnior e dos especialistas Dra. Erica Gorga, Dr. 
Fábio Giambiagi e Dr.Felipe Salto.  

Este projeto de lei trata da reforma da previdência municipal, instituindo o Regime de Previdência 
Complementar do Município do Estado de São Paulo, aprovado no dia 26 de dezembro de 2018. 

Ações concluídas e/ou em andamento 

 Participação de representantes da DBS em treinamentos e cursos de reciclagem e 
aperfeiçoamento com enfoque nos critérios de concessão, pagamento de aposentadoria e legislação 
previdenciária;  

 Reestruturação da Diretoria de Benefícios com enfoque no equilíbrio de competências e melhorias 
na performance das ações judiciais, vide Portaria SPPREV nº 198/2018; 

 Implementação da digitalização dos processos de aposentadoria na Secretaria de Saúde do 
Estado; 

mailto:benefícios@spprev.sp.gov.br
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 Implantação do Novo Fluxo Judicial - Aposentadoria; 

 Definição da divergência de entendimento quanto a absorção/pagamento da gratificação 
denominada PIN – Prêmio de Incentivo, destinada aos ativos e inativos vinculados a Secretaria de 
Saúde e Autarquias da Administração Indireta descentralizada, cujo pagamento da referida vantagem 
deverá ser realizado pela própria Secretária de Saúde do Estado de São Paulo. 

 Aprovação da minuta de Projeto de Lei, dispondo da alteração da Lei Complementar nº 180/78 e 
Decreto Regulamentar nº 52.859/07, em razão da Medida Provisória nº 664/2014 (convertida em Lei 
13.131/2015), de que trata do benefício de pensão por morte no âmbito dos regimes RPPS e RGPS; 

 Desenvolvimento e Implantação do módulo de emissão, retificação, homologação e controle de 
Certidão de Tempo de Contribuição para ex-servidores no Sistema de Gestão Previdenciária - 
SIGEPREV; 

 Reapresentação de nova proposta de redação de Decreto regulamentar, definindo 
responsabilidades e estabelecendo procedimentos para uso dos fluxos de Validação de Tempo de 
Contribuição e Novo Fluxo de Concessão de Aposentadoria do sistema SIGEPREV; 

Observação: A implementação da 2ª fase do módulo judicial (obrigação de fazer) emissão de 
cálculos automáticos para precatórios não será realizada pela SPPREV e sim pela própria 
Procuradoria Geral do Estado, através de seus contadores credenciados. 

Quanto a Inatividade Militar, no exercício de 2018 foram aprimoradas as atividades de pagamento 
do benefício de Inatividade Militar junto a São Paulo Previdência – SPPREV. 

Com relação ao próprio ato de concessão, em razão de alterações provenientes das Leis 
Complementares 1.303 e 1.305, ambas de 2017, foi realizado novo desenvolvimento de fluxo digital 
de trabalho com as pertinentes alterações legislativas e revisões matemáticas de alguns critérios. 

No exercício de 2018 foram homologados 3.682 novos benefícios de inatividade militar pela Diretoria 
de Benefício Militar da SPPREV. Total de publicados pela Polícia Militar – 3.367 benefícios. 

Em 2018 número de inatividade pagas pela SPPREV – 62.764 benefícios; Média mensal – 307 
benefícios homologados.  

As atividades de implantação, manutenção (alterações), e exclusões de pensões alimentícias de 
beneficiários inativos militares alcançaram proporções bastante expressivas, totalizando em 2018, o 
quantitativo de 2.132 como se observa do quadro abaixo. Inclusive deve-se ressaltar que essas 
atividades carecem de diligência imediata uma vez que podem implicar em sanções judiciais à 
Autarquia em eventual descumprimento ou falha em seu manejo, bem como transtornos ao próprio 
alimentante. 

Em 2018, também concentrou esforços nas atividades de saldos de benefícios, findando-se o 
estoque de 1.761 processos referentes aos óbitos ocorridos nos anos de 2015 e 2016, conforme 
segue apresentado mês e saldo respectivamente – JAN - 224; FEV – 77; MAR – 97; ABR – 119; MAI 
– 86; JUN – 180; JUL – 240; AGO – 147; SET – 130; OUT – 189; NOV – 144; DEZ.  

Os atendimentos de requerimentos atrelados à isenção de imposto de renda, representou, aumento 
destas demandas em relação ao ano anterior ( JAN – 87; FEV – 168; MAR – 134; ABR – 189; MAI – 
179; JUN - 178; JUL – 157; AGO – 169; SET – 145; OUT – 129; NOV – 217; DEZ.  

De outro lado, intensificou-se bastante a atividade em expedientes judiciais posto que em 2018 houve 
um crescimento expressivo deste tipo de demanda. Com base nestes números realizamos revisões 
de procedimentos internos, com otimização de algumas atividades a fim de mantermos a qualidade 
laboral e não sofrer qualquer sanção por descumprimento de ordens. Seguem dados do mês, 
atividades judiciais homologadas e Administrativas, respectivamente (JAN – 131 – 17; FEV – 129 – 
12; MAR – 208 – 36; ABR – 220 – 16; MAI – 211 – 47; JUN – 199 – 21; JUL – 161 – 15; AGO – 192 – 
17; SET – 190 – 24; OUT – 188 – 10; NOV – 137 – 12; DEZ – 164 – 12).  

Atividades Diversas  

 Desenvolvimento de mecanismo de planilhas de controles internos/protocolos: Controle interno 
visando aperfeiçoamento/melhoria nos expedientes da Gerência de Inatividade Militar, bem como 
redução no gasto com impressão, agilidade na tramitação de documentos e geração de subsídios 
para os gestores; 

 Aplicações de critérios massivos, como implantações de vantagens e reajustes decorrentes de 
ações judiciais coletivas; 
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 Especificação e reuniões de homologação acerca da readequação do Fluxo de Inatividade por ter 
recebido em 21SET2017 alterações impactantes em procedimento e composição da folha. 

 Rediscussões acerca do fluxo de Revisão de Inatividade Militar por Ordem Judicial (visa subsidiar, 
agilizar e aumentar a transparência das revisões e cumprimentos de ordens judiciais, com o seu 
respectivo ementário e documentos administrativos imprescindíveis); 

 Aprimoramento do Fluxo de Concessão de Inatividade por Ordem Judicial e implantação do 
mesmo em ambiente de produção; 

 Tratativas finais do Fluxo de Emissão de Declaração de Inatividade Militar; 

 Ativação do Fluxo de Emissão de Declaração de Inatividade Militar; 

 Redimensionamento do Relatório SISOB e suas funcionalidades (tratativas em andamento uma 
vez que envolve outras Diretorias o fluxo deve atender a todos); 

Por fim, insta destacar que a Gerência de Inatividade Militar, composta por suas Supervisões: a) 
Supervisões de Inatividade Militar, b) Supervisão de Pagamento de Inatividade Militar e c) Supervisão 
de Apoio Judicial de Inatividade Militar, realiza as atividades de sua competência com excepcional 
esforço, uma vez que a volumetria de expedientes recebeu aumento substancial à sua linha de base 
enquanto de outro lado, o mecanismo de pessoal decaiu drasticamente. 

Quanto a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC (Homologação), no exercício de 2018: 
número de CTC Analisadas: 20.710; número de CTC Homologada: 16.315; média Mensal 
Homologadas: 1.359.  

A supervisão de homologação de tempo vem contribuindo nas atividades desenvolvidas pelo GT - 
Grupo de Trabalho composto por integrantes do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e 
DATAPREV – Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social com o intuito de trocar 
experiências e informações para o desenvolvimento das novas plataformas de gestão de CTC e 
COMPREV – Compensação Previdenciária. 

Quanto a emissão de certidão negativa de débito de contribuição previdenciária – CND, desde o 
exercício de 2014 é atividade realizada pela DAF – Supervisão de Controle e Arrecadação. 

A CND se refere ao recolhimento de contribuição previdenciária durante período de afastamento e é 
utilizada pelo Órgão de Origem para fins de contagem de tempo de contribuição. No ano de 2018 
foram emitidas 1.090 CND's. 

No tocante a Recuperação de Crédito de natureza previdenciária decorrentes de pagamentos 
indevidos, a Diretoria de Administração e Finanças, a SPPREV realizou no exercício de 2018 a 
seguinte quantidade de atendimentos: Atendimento presencial: 337; Atendimento telefônico: 1.412; 
Atendimento por e-mail: 3.251; Comunicado, notificações e ofícios de cobrança: 3.755. 

Em decorrência dessa atividade de cobrança, no exercício de 2018 observamos a recuperação de R$ 
4.359.489,07. 

Da Compensação Previdenciária – COMPREV, o Estado de São Paulo possui protocolado junto ao 
INSS, por meio de sistema federal administrado pela DATAPREV 39.028 requerimentos de RO 
(Regime de Origem) de compensação previdenciária, sendo 29.105 aguardando decisão pelo INSS e 
9.923 pendentes de documentação para conclusão do requerimento (incluindo homologação pelo 
Tribunal de Contas). Com base nos valores médios recebidos em 2017 e considerando que a 
totalidade dos requerimentos iniciais protocolados sejam aprovados e que 70% dos requerimentos 
atualmente indeferidos tornem-se aprovados no seu reenvio são estimados o recebimento de R$ 
2.880.300.519,84 relativos a valores atrasados e ainda de R$ 32.143.108,81 de pró-rata. 

Atualmente temos 45.344 requerimentos deferidos com pagamento ativo, que geram pró-rata mensal 
de R$ 9.157.984,54, que em 2018 totalizaram R$ 114.243.865,33.  

Em contrapartida, o INSS tem protocolado junto ao Estado de São Paulo 10.889 requerimentos de 
compensação previdenciária. Atualmente tem-se 10.312 requerimentos deferidos ao INSS com 
pagamento ativo que geram pró-rata mensal de R$ 2.191.940,88, que totalizaram em 2018 R$ 
26.053.051,68 à autarquia federal. 

Com base nos valores médios recebido em 2017 e considerando que a totalidade de requerimentos 
protocolados sejam aprovados, gerariam R$ 350.221.881,40 de valores atrasados e ainda R$ 
2.342.434,88 de pró-rata, considerando-se que sejam calculados pela média de benefícios do INSS. 

No exercício de 2018 foram enviados ao INSS 18.841 requerimentos de compensação previdenciária. 



339 
 

O INSS aprovou 7.229 requerimentos de compensação previdenciária e indeferiu 6.870 gerando R$ 
200.988.877,13 ao Estado de São Paulo referente ao fluxo. Destes 697 referem-se a benefícios do 
estoque, totalizando R$ 5.264.240,05 de crédito. 

Em contrapartida a SPPREV aprovou 2.213 requerimentos de compensação previdenciária e 
indeferiu 2.291 ao INSS que correspondeu a R$ 28.498.467,19 de compensação, reconhecidos à 
autarquia Federal correspondente ao fluxo. Destes, 157 referem-se a benefícios do estoque, 
totalizando R$ 954.419,03 no exercício de 2018. 

Variação proporcionalidade nas decisões pelo RPPS: 4,46% (de 72,35% para 76,81%) 

Variação proporcionalidade nas decisões pelo INSS: 7,6% (de 71,15% para 78,70%). 

Valores recebidos e pagos – fluxo e estoque 2018 

 Credito – Fluxo Credito - Estoque Débito - Fluxo Débito Estoque 

Valor Total 315.232.742,46 262.255.761,32 54.551.518,87 4.510.108,82 

Total de Glosas(1) 20.531.189,67 252.387.391,13 86.315,75 - 

ACO 2086 (2) - 18.231.242,94 - - 

 

Incluídas 563 compensações de aposentadorias ativas, com pensão identificada no cruzamento de 
dados que trata a Comissão COMPREV – Portaria SPPREV nº 385/17. 

Do total de Crédito Estoque COMPREV, registrado em 2018, notamos a contabilização de R$ 
18.229.068,31/janeiro e R$ 2.174,63/novembro referente a saldos da tutela antecipada na ação cível 
originária nº 2.086. 

Quanto aos requerimentos cadastrados pelos outros órgãos foram recepcionados 2.504 
requerimentos dos órgãos em que a concessão de aposentadoria não é realizada pela SPPREV: 
TCESP – Tribunal de Contas do Estado, TJSP – Tribunal de Justiça, TJM – Tribunal de Justiça 
Militar, ALESP – Assembleia Legislativa, MP – Ministério Público, Defensoria Pública, USP, UNESP e 
UNICAMP - Universidades. 

A respeito da comissão COMPREV instituída por meio da Portaria SPPREV nº 66/2015, com 
alteração pela Portaria 385/2017, tem o objetivo de estudar, analisar e propor soluções para o fluxo 
de documentos, processos e procedimentos relativos à atividade de compensação previdenciária, 
além de estudos e providências relativas a atualização de sua base cadastral. A comissão 
desenvolveu as seguintes atividades em 2018: especificação da Task 47746 que trata da importação 
para o Sigeprev dos registros constantes no Comprevnet do universo considerado com inconsistência 
- item 1; assinatura da task 43591 que objetiva realizar o cruzamento das informações do Sisobi com 
o cruzamento Aplar para preenchimento da data de óbito do servidor, e ainda, realizar o cruzamento 
das informações do SISOBI com os dados já cadastrados no SIGEPREV na base do COMPREV; 
conclusão da task 27933 que define as regras de importação dos registros considerados sem 
inconsistência definidos no universo I, presentes na base do Comprevnet, para tela funcional 
Comprev; assinatura da task 43560 que visa restringir a visualização de arquivos digitalizados por 
usuários externos da Tela de Cadastro de Requerimento Comprev, limitando a visualização apenas 
aos documentos digitalizados pelo órgão ao qual o usuário está associado. 

Com relação a economia com a eliminação de pagamentos indevidos, o cancelamento de 
pagamento de segurados em virtude de identificação de benefícios e/ou valores de benefícios 
indevidamente percebidos (fraude previdenciária), fruto de cruzamentos entre as bases de dados 
cadastrais do SIGEPREV e outros órgãos/entidades e de ações diretas da Autarquia, gerou para os 
cofres do Estado de São Paulo uma economia baseada em cálculo atuarial trazido a valor presente 
da ordem de R$ 398.102.073,28 entre os meses de janeiro e dezembro de 2018. 

Nesse âmbito e em atendimento ao art. 9º, II, da Lei nº 10.887/2004, foi dada continuidade às 
medidas implantadas e/ou consolidadas no exercício anterior, citam-se: 

Sistema de monitoramento dos participantes: a competência de recadastramento e de 
recenseamento por parte da autarquia vem sendo legalmente observada por meio de contrato 
firmado com instituição bancária (Banco do Brasil) e com a empresa contratada para a realização de 
perícias médicas (Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho LTDA). 
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Realização de 442.497 recadastramento no exercício de 2018 sendo 393.973 realizados no Banco do 
Brasil, 46.215 pelo atendimento SPPREV e 2.309 através de visitas domiciliares. Foram atividades 
realizadas: (i) Recebimento do pedido, agendamento, controle e realização de 2.491 
recadastramentos domiciliares até 31 de dezembro de 2018; (ii) Análise dos recadastramentos 
efetuados, com a devida observância ao estipulado pela Portaria 467/2018; (iii) Início das tratativas 
para celebração de convênio com o IIRGD para que na realização do censo previdenciário seja 
possível a consulta às bases daquele instituto para confirmação da identidade dos beneficiários da 
SPPREV como forma de segurança e visando ao não pagamento de benefícios indevidos. 

Total de Beneficiários recadastrados por mês em 2018: JAN – 38.313; FEV – 36.862; MAR – 37.124; 
ABR – 35.587; MAI – 35.355; JUN – 34.671; JUL – 37.177; AGO – 38.360; SET – 36.916; OUT – 
38.680; NOV – 36.644; DEZ – 36.908. Resumo do recadastramento: Agência bancária – 393.973 
(89%); Presencial/domiciliar – 48.524 (11%).   

Em 2018 foram entregues 2.751 (dois mil e setecentos e cinquenta e um) laudos de perícias médicas 
pela Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho Ltda. 

Núcleo de Inteligência Previdenciária – NIP: a SPPREV estabeleceu um Núcleo de Inteligência 
Previdenciária - NIP, que em consonância com a Lei Estadual nº 10.177/88, coordena e realiza o 
monitoramento dos benefícios previdenciários sob sua gestão, promovendo a prevenção e a correção 
das irregularidades, erros ou eventuais desvios. 

Atua na invalidação de benefícios no intuito de cumprir a disposição legal da Lei Federal nº 9.717/98. 
Esta atividade gerou para os cofres do Estado de São Paulo uma economia baseada em cálculo 
atuarial trazido o valor presente da ordem de R$ 6.019.783,36 entre os meses de janeiro e dezembro 
de 2018. 

Pela Diretoria de Benefícios Civis durante o exercício de 2018 foram instaurados 55 procedimentos 
de invalidação/extinção, 129 procedimentos administrativos em trâmite além do arquivamento de 565 
procedimentos administrativos. Foram ainda desenvolvidas as seguintes atividades pelo NIP no 
âmbito da Diretoria de Benefícios Civis: Indícios de Irregularidades Acumulados em 2018 para 
Recadastramento (1065), sendo Em andamento (665), Saldo Pendente (400), confirmação de União 
Estável em 164 casos. Para Denúncias (301), sendo em Andamento (41), Saldo Pendente (301). O 
Total de indícios de irregularidades (1366), sendo em andamento (706), saldo pendente (701). 
Planilhas SISOBI/SEADE totalizaram 4.632 estoques, 1.697 finalizados e 2.935 pendentes. 
Protocolos Pendentes (2.935), Elaborar doc. Ext. (1.892), Liberação de Pagamento (58), Digitalização 
de documento (02), Extinção de benefício (317), Análise do Supervisor (646).  

Pela Diretoria de Benefícios Militares durante o exercício de 2018 foram encerradas 228 averiguações 
sendo 124 delas concluídas como positivas e ainda existem 154 em curso.  

Dentre as principais atividades do Núcleo de Inteligência Previdenciária, destaca-se: (a) Controles 
Preventivos – evitar a ocorrência de erros, desperdício ou irregularidades; (b) Controles Detectivos – 
detectar erros, desperdícios ou irregularidades, no momento da ocorrência, permitindo a adoção de 
medidas tempestivas; (c) Controles Corretivos - detectar erros, desperdícios ou irregularidades depois 
que já tenham ocorrido, permitindo a adoção posterior de ações corretivas. 

Sob este enfoque, destaca-se a realização de ações internas de checagem de cadastros entre o 
RPPS e o RPPM do Estado de São Paulo para verificação das condições dos beneficiários, além de 
verificação de casamentos e óbitos pelos respectivos sistemas SEADE (âmbito estadual) e SISOB 
(âmbito nacional). 

Destacamos a realização de averiguação/investigação social. A maioria das averiguações sociais são 
realizadas para apuração da existência de união estável. Havendo, ainda, casos de verificação da 
manutenção da condição de invalidez para o trabalho de alguns beneficiários. 

Gestão Corporativa 

Quanto a reestruturação organizacional e de cargos e salários, a SPPREV não realizou concurso 
público no ano de 2018 em razão de não ter obtido autorização governamental. 

Com o advento da autorização governamental contida no Processo SPPREV 1.239.756-17 SF, 
publicado em DOE de 15/12/2018, espera-se preencher as vagas autorizados quais sejam: 14 vagas 
de empregos de Analista em Gestão Previdenciária e 77 vagas para o emprego de Técnico em 
Gestão Previdenciária.  

A última reclassificação de salários do quadro funcional da autarquia ocorreu por intermédio da Lei 
Complementar 1.317 de março de 2018. 



341 
 

Demonstramos abaixo o comparativo do percentual de ocupação do quadro de empregados públicos 
permanentes da autarquia, entre os anos de 2017 e 2018. 

Ano de 2017 

Emprego público permanente Vagas previstas Vagas ocupadas % ocupação 

Analista em Gestão Previdenciária 95 81 85,26% 

Técnico em Gestão Previdenciária 300 223 77,66% 

Total 395 304 76,96% 

Ano de 2018 

Emprego público permanente Vagas previstas Vagas ocupadas % ocupação 

Analista em Gestão Previdenciária 95 79 83,15% 

Técnico em Gestão Previdenciária 300 210 70,00% 

Total 395 289 73,16% 

Conforme discriminado no quadro abaixo no ano de 2018 foram promovidos 53 eventos de 
capacitação por meio dos esforços internos da autarquia e em parceria com as Escolas de Governo 
FAZESP e EGAP, esta última atuando em cooperação com o Comitê da Gestão do Conhecimento e 
Inovação da São Paulo Previdência, bem como de outros eventos oferecidos por entidades 
governamentais, que resultaram em 287 inscrições de participantes do quadro funcional da autarquia 
perfazendo um total de 4.656,50 horas de capacitação ofertadas no exercício. 

O Grupo de Trabalho Reestruturação Organizacional criado por meio da Portaria SPPREV nº 405, 
de 13-11-2014 com vigência prorrogada pela Portaria SPPREV nº 385, de 11/11/2016 e Portaria 
SPPREV nº 476 de 12/11/2018 desenvolveu durante o exercício de 2018 as seguintes atividades: (i) 
Continuação dos estudos e debates sobre da proposta da nova estrutura da Diretoria de 
Relacionamento com o Segurado; (ii) Conclusão da proposta de reestruturação da Presidência; (iii) 
Conclusão da proposta de reestruturação do Núcleo de Inteligência Previdenciária – NIP; (iv) 
Conclusão da proposta de estruturação do setor de Controladoria Interna. 

Comitês em funcionamento 

 Comitê de Gestão do Conhecimento e Inovação: (i) Criação de canal na intranet “Comitê de 
Gestão do Conhecimento e Inovação”. Espaço para divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo 
Comitê; Projeto “Conectando Idéias” – espaço para manifestação e proposição de idéias e inovações; 
Espaço para desenvolvimento e divulgação de treinamentos internos; Espaço destinado ao 
teletrabalho. (ii) Realização e divulgação de pesquisa sobre a comunicação interna; (iii) Realização 
do Encontro Conectando Idéias com tema “Comunicação Assertiva” conduzido por Andressa 
Maurício; (iv) Levantamento das necessidades de treinamentos para os colaboradores, em conjunto 
com os supervisores e gerentes. Efetivação de parceria com a Escola de Governo e Administração 
Pública - EGAP sendo promovidos treinamentos sobre o fluxo de concessão direta; folha de 
pagamento de aposentadorias e, por fim, pensão por morte, na modalidade EAD. Também houve 
participação da SPPREV no programa de treinamento dos RHs desenvolvido pela EGAP. (v) 
Realização de estudo de caso empregando a metodologia “Design Thinking” para desenvolvimento 
de projeto de inovação, com a utilização de técnicas de brainstorming, mapa de empatia, 
prototipagem, mapa mental, etc; (vi) Elaboração e divulgação da Portaria SPPREV nº 229 de 
05/06/2018 que trata do projeto piloto de teletrabalho; (vii) Melhoria promovida no processo de 
Isenção de Imposto de Renda, evitando abertura do fluxo desnecessariamente, obtendo economia no 
tempo, emissão de documentos e correio. 

 Comitê de Auditoria de Folha de Pagamento: Em outubro de 2018 foi instituído por meio da 
Portaria SPPREV nº 430 de 10/10/2018 comitê com objetivo de mapear atividades referentes a folha 
de pagamento, elaborando relatório de riscos e propostas de controle de folha de pagamento. No 
exercício de 2018 o comitê deu início aos trabalhos realizando o levantamento e mapeamento de 
algumas atividades.  
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Redução e Otimização das Despesas de Custeio 

Em continuidade ao processo de revisão e otimização dos contratos de prestações de serviço, 
durante o exercício de 2018, os seguintes contratos foram renegociados com reduções: 

 Processo SP DOC nº 275.743/2017 

Contratada: PLM Locadora de Veículos Ltda EPP. 

Objeto: Contratação de serviços de transporte com condutor e combustível. 

Redução de 40,00% sobre o valor global atualizado da contratação, redução aplicada a partir de 
21.09.2018, perfazendo o valor de redução mensal de R$ 21.979,60 e anual de R$ 263.755,20 – 
Adequação da frota ao Decreto nº 62.837/2017. 

 Processo SP DOC nº 641.516/2017 

Contratada: Assisnet Serviços de Informática Ltda EPP 

Objeto: Prestação de serviços de segurança em redes de computadores do tipo firewall. 

Redução de 25,00% sobre o valor global atualizado da contratação, redução aplicada a partir de 
03.04.2018, perfazendo o valor de redução mensal de R$ 4.548,34 e anual de R$ 54.480,08. 

Em atenção ao Decreto nº 63.137, de 02 de janeiro de 2018, que trata da autorização para a 
SPPREV utilizar partes do Palácio Clóvis Ribeiro, com a mudança da sede, os contratos de locação 
de imóveis e outros foram rescindidos/renegociados, gerando uma economia mensal estimada de R$ 
947.874,96 e anual estimada de R$ 11.374.499,52 como demonstrado: 

Item de Despesa Economia Mensal Economia Anual 

Serviços 99.255,84 1.191.070,08 

Aluguel de imóvel 819.616,07 9.835.392,84 

Condomínio 29.003,05 348.036,60 

Total 947.874,96 11.374.499,52 

 

A redução anual obtida, comparada com as despesas administrativas do exercício de 2018, 
representa 15,3% das despesas de custeio e 10,9% do total das despesas administrativas da 
Autarquia: 

Grupo de Despesa Despesa Liquidada Economia % 

Pessoal e Encargos Sociais 30.370.635,79 - - 

Outras Despesas Correntes 76.524.395,43 11.692.734,80 15,3% 

Investimento 97.026,00 - - 

Total 106.992.057,22 11.692.734,80 10,9% 

   
Modernização na Infraestrutura e serviços de Tecnologia da Informação 

Os pilares das atividades da área de TI continuaram focadas para a alta performance, disponibilidade 
e segurança da infraestrutura de TI. Os principais projetos em 2018 foram: 

Para a SPPREV teve forte dependência do sucesso das atividades da área de TI. O foco total da 
equipe no início do ano foi na mudança do prédio sede da SPPREV, da antiga sede para o prédio da 
Secretaria da Fazenda em apenas 9 dias. Essa mudança não foi apenas uma movimentação de 
equipamentos, mas também uma grande mudança do conceito de infraestrutura de tecnologia, que 
passou a contar com modelo de serviços on premise, colocation, hosting e colocation virtual. Objetivo: 
garantir segurança, alta performance e alta disponibilidade para a estrutura de TI  - SPPREV, que 
conta com: (i) Parque de máquinas: 624 computadores em uso e 230 em reserva técnica (estoque); 
(ii) Usuários ativos de rede: 740 (Funcionários, estagiários e prestadores de serviço); (iii) Redes de 
dados: 16: 1 Sede e 15 Regionais.  São monitoradas e gerenciadas à distância. Observamos que a 
SPPREV disponibiliza dois Pontos de Atendimento: 1 em SP - CBPM  e 1 em Botucatu, nas 
instalações da Prefeitura da cidade; (iv) CPD Sede: 40 servidores: 8 físicos e 32 virtuais, backup 
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realizado com replicação de servidores; (v) CPD Colocation PRODESP: 31 servidores: 10 físicos e 21 
virtuais; (vi) Backup diário (total): 2.389 GB; (vii) Telefonia: 696: 100 ramais digitais e 596 ramais 
analógicos. 

O setor foi responsável pelo: (i) Projeto e acompanhamento da implantação de rede estruturada 
conectando 5 andares do prédio da Fazenda e 2 andares do bloco anexo; (ii)  Instalação e 
configuração de todos os ativos de rede, tanto na distribuição horizontal como vertical; (iii)  
Fiscalização da instalação e funcionamento de 1.367 pontos estruturados, tanto de voz quanto de 
dados; (iv)  Desinstalação e instalação de 726 computadores; (v) Virtualização de 9 servidores físicos 
legados; (vi) Criação de redundâncias e backup de 13 servidores virtuais; (vii) Projeto e 
acompanhamento do modelo de infraestrutura de servidores; (viii) Planejamento e integração das 
atividades de 8 prestadoras de serviços essenciais ao funcionamento da autarquia; (ix) Power on e 
teste de toda a infraestrutura antes do início das atividades dos colaboradores da autarquia.  

Ademais às atividades da mudança, durante o ano o setor reforçou seu foco em um trabalho alinhado 
à metodologia de gestão de projetos, aumentando a maturidade e o foco de toda a equipe nesse 
método. Nesse ano também foi reformulado o termo de referência que rege os serviços primordiais da 
GTI. Essa reformulação afeta diretamente a mensuração e relacionamento entre os serviços 
prestados internamente e externamente à SPPREV. Seus frutos deverão impactar os próximos 5 
anos da gestão de tecnologia da autarquia. Em relação às atividades de rotina, os pilares das 
atividades da GTI continuaram focadas para a obtenção de alta performance, disponibilidade e 
segurança da Infraestrutura e serviços de TI. Os principais projetos de melhoria foram: Projetos de 
infraestrutura - Substituição da tecnologia de PABX utilizada pela SPPREV, sendo necessária a 
desmobilização e implantação de nova solução; Reformulação de alguns setores após a mudança, 
havendo ativação e manobra de 411 pontos estruturados; Adequação do ambiente do CPD às 
condições do prédio; Implementação de ambiente de homologação de serviços de tecnologia em 
servidores dedicados; Implantação de nova fibra de contingência de dados. Desenvolvimento de 
sistemas e melhorias (utilização interna SPPREV) - Descontinuação de solução de email interno e 
unificação da plataforma de comunicação por email da SPPREV; Implantação de ferramenta de 
gestão de chamados, Service Manager, com implementação de políticas de SLA e priorização de 
chamados. Extração de relatórios - Executado levantamento e criação de relatórios para fim de 
acompanhamento de indicadores de resultado nas áreas fim e meio da SPPREV; Disponibilização de 
novos relatórios na plataforma de BI Oracle. Assessoramento em Tecnologia - Atividade executada 
em conjunto com diversas áreas da autarquia, auxiliando esses setores em demandas relacionadas à 
Tecnologia da Informação; Participação dos membros da GTI em diversos grupos de trabalho da 
autarquia. Digitalização (i) Aproximadamente 4.000.000 páginas digitalizadas e disponibilizadas para 
consulta; (ii) Transferência dos documentos localizados na Caixa Beneficente da Polícia Militar para o 
Arquivo Público do Estado; (iii) Disponibilização do sistema de digitalização de imagens a órgãos e 
secretarias para a realização da atividade diretamente na origem; (iv) Controle, agendamento e 
emissão/renovação de certificados digitais. Folha de Pagamento (i) Processamento de 
aproximadamente seis milhões de pagamentos durante o ano de 2018 envolvendo recursos e 
insumos de entrada (carga de informações externas, como Seade, Sisobi, CIAF, Prodesp, Iamspe, 
CIP e de legislação, entre outros); processamento (recursos humanos e de estrutura lógica) e de 
saída (arquivos de pagamento, relatórios financeiros e arquivos informativos e de controle); (ii) 
Criação do grupo de monitoramento da folha de pagamento visando, entre outras atividades, a 
validação de rotinas e controle dos processos do ciclo de folha, a análise das funcionalidades e fluxos 
de manutenção atuais e a apresentação de propostas de melhorias; (iii) Aplicações de critérios 
massivos, como reajustes e reenquadramentos de classes. SIGEPREV (Sistema de Gestão 
Previdenciária) (i) Disponibilização do aplicativo SPPREV com as seguintes funcionalidades: consulta 
demonstrativo de pagamento, consulta informe de rendimentos, primeiro acesso, esqueci a senha, 
cadastro / alteração de endereço, cadastro / alteração de e-mail; (ii) Desenvolvimento no 
autoatendimento da funcionalidade de cadastro de e-mail, com o objetivo de manter o endereço 
eletrônico do beneficiário atualizado no SIGEPREV; (iii) Adequação do código de cálculo da folha de 
pagamento para tratamento do lançamento das diferenças de contribuição previdenciária quando 
tratar-se de cálculo retroativo e folha normal; (iv) Adequação do código de cálculo da folha de 
pagamento para tratamento do lançamento das diferenças de Imposto de Renda normal e RRA 
quando tratar-se de cálculo de benefícios com processamento em curso e que possuam outros 
benefícios já pagos na mesma competência para o mesmo beneficiário; (v) Melhorias no fluxo de 
Extinção; (vi) Abertura e acompanhamento de Tickets e Tasks, com foco na correção de problemas 
pontuais apresentados pelo sistema e no desenvolvimento das funcionalidades do mesmo; (vii) 
Fornecimento de relatórios solicitados pelas áreas fim e pelas áreas administrativas; (viii) Adequação 
na demonstração e o cálculo do INSS no documento da VTC, onde oportunamente aproveitamos 
para reestruturar o processo de contagem de tempo, tornando o sistema mais rápido e a 
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demonstração da contagem mais simples; (ix) Criação do Termo de Responsabilidade e 
Confidencialidade eletrônico, relativo às informações disponíveis e utilização do sistema; (x) 
Integração com o novo DSDI onde as assinaturas de todos os documentos no SIGEPREV passaram 
por adequação para integração com o novo sistema de assinatura; (xi) Implantação do fluxo de 
Controle Judicial Massivo, com o objetivo de otimizar o cadastro de ordens judiciais para agilizar as 
demandas e necessidades da DBS; (xii) Início das tratativas para a implantação do fluxo de Controle 
Judicial Massivo na DBM; (xiii) Importação dos registros do sistema Aplar dos casos sem 
inconsistências para atualizar os requerimentos Comprev; (xiv) Continuação do projeto do sistema 
eSocial x SIGEPREV, com construção da estrutura do sistema, e desenvolvimento dos processos de 
carga dos eventos principais para geração dos arquivos XML; (xv) Geração de arquivos para emissão 
do demonstrativo de pagamento nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, com a consequente 
economia para a autarquia e do positivo impacto ambiental; (xvi) Estudo, planejamento e início de 
especificação por parte do grupo de monitoramento e da Comissão de controle de folha de melhorias 
visando a automatização e a ampliação do controle e segurança nos pagamentos realizados pela 
SPPREV (Tasks 51439, 51483, 51986, 52131 e 52139); (xvii) Implantação do novo fluxo de 
Declaração de Inatividade, com o objetivo de padronizar as certidões de inatividade emitidas no 
atendimento da sede e dos escritórios regionais. (xviii) Contínua alimentação do SIGEDOC, 
atualizando a evolução Financeira da Folha SPPREV, Informativo GPR e Manuais do Sistema. 
Seguem algumas informações disponíveis no SIGEDOC – Evolução quantitativa de beneficiários 
pagos na Folha, considera benefícios ativos em folha de pagamento em 31/12/2018 (2018): JAN – 
451.062; FEV – 452.822; MAR – 454.502; ABR – 455.905; MAI – 456.977; JUN – 458.104; JUL – 
459.572; AGO – 461.272; SET – 463.574; OUT – 462.837; NOV – 461.887; DEZ – 465.772. Evolução 
financeira, valores em Bilhões de reais (ANO 2018): JAN – 2.038,31; FEV – 2.060,52; MAR – 
2.220,32; ABR – 2.171,10; MAI – 2.169,32; JUN – 2.173,13; JUL – 2.186,44; AGO – 2.206,37; SET – 
2.209,21; OUT – 2.207,55; NOV – 2.196,17; DEZ – 2.262,46. Beneficiários por Gênero - Total Geral: 
70% - Feminino; 30% - Masculino. Aposentadoria: 79% - Feminino; 21% - Masculino. Inatividade: 
04% - Feminino; 96% - Masculino. Pensão Civil: 79% - Feminino; 21% - Masculino. Pensão Militar: 
94% - Feminino; 06% - Masculino. Geolocalização: São Paulo – 23,70%; Campinas – 2,94%; 
Sorocaba – 2,13%; Guarulhos – 2,08%; Ribeirão Preto – 1,91%; São José do Rio Preto – 1,65%; 
Santos – 1,62%; Bauru – 1,61%; Santo André – 1,27%; Mogi das Cruzes – 1,20%; Taubaté – 1,18%; 
São Bernardo do Campo – 1,14%; São José dos Campos – 1,10%; Presidente Prudente – 1,07%; 
Araraquara – 1,03%. Porcentagem de Acesso de Beneficiários considerando o total de beneficiários: 
JAN – 23%; FEV – 28%; MAR – 47%; ABR – 51%; MAI – 31%; JUN – 25%; JUL – 25%; AGO – 26%; 
SET – 25%; OUT – 24%; NOV – 26%; DEZ – 28%. Porcentagem de Acessos ao Auto Atendimento 
por tipo de Benefício, percentual comparado ao total de beneficiários em Dezembro/2018/ Quantidade 
de acessos no período – beneficiários distintos (2018): Aposentadoria – 83% (225.697); Inatividade – 
98% (61.492); Pensão Civil – 52% (47.680); Pensão Militar – 68% (26.200). Quantidade de 
beneficiários por tipo de benefício, ativos em folha de pagamento em 31/12/2018: Aposentadoria – 
273.162; Inatividade – 62.697; Pensão Civil – 91.621; Pensão Militar – 38.292; Total Geral – 465.772. 
Em junho de 2018 foi o lançamento do aplicativo SPPREV.  

Relacionamento com Segurado – Atendimento Sede e Regional 

Em 2018, o objetivo principal foi continuar a oferecer atendimento em excelência aos beneficiários da 
São Paulo Previdência e, para tanto, houve aprimoramento dos fluxos de atendimento e ações de 
melhoria com foco nos serviços prestados pela Gerência de Relacionamento. Atividades executadas: 
(i) Análises técnicas de pensões civis; (ii) Análises de decisão de pensões civis; (iii) Análises técnicas 
de pensões militares; (iv) Análises de decisão de pensões militares; (v) Recadastramentos; (vi) 
Alterações de conta corrente e cadastro civil; (vii) Alterações de conta corrente e cadastro militar; (viii) 
Auxílio na atividade de obtenção de extrato financeiro para ações judiciais; (ix) Elaboração de 
respostas sobre revisão de pagamento de aposentadorias; (x) Confecção e emissão de Declaração 
de Aposentadoria, Declaração de Inexistência de Benefício, Declaração de viagem Terrestre, 
Declaração de PIS/PASEP no ato do atendimento; (xi) Atendimento à demandas relacionadas ao 
Portal do Consignado; (xii) Atendimento às demandas de Correios; (xiii) Auxílio nos cálculos judiciais 
de adicional por tempo de serviço para pensionistas civis; (xiv) Saldo de extinção de aposentadoria – 
iniciados e concluídos nos escritórios regionais; (xv) Visitas domiciliares. Ações de Melhorias: Sede (i) 
Início da fase de testes para implantação de entrega via auto atendimento da Declaração de 
Aposentadoria / Declaração de Dependentes / Declaração de Inatividade; (ii) Implantação do fluxo de 
saldo de extinção de aposentadoria: atendimento presencial inicial, otimiza e atua no novo fluxo com 
celeridade no procedimento de saldo e exclusão dos beneficiários; (iii) Implantação da identificação 
do usuário na abertura dos fluxos. Desta maneira, há mais agilidade na solução quando da incorreção 
de aberturas e formalização de fluxos; (iv) Alteração nos fluxos de atendimento. Tarefa ‘digitalização’ 
vir antes da tarefa ‘alteração cadastral e afins’. Desta forma há mais celeridade aos setores para 
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efetuar a demanda, de modo que a imagem é sempre digitalizada antes de efetuar a tarefa; (v) 
Inclusão manual de CEP quando do cadastro do endereço. Com a ferramenta não é mais necessário 
abrir suporte Sigeprev quando não constar no banco de dados tal CEP; Sugestões contínuas para 
aperfeiçoamento das informações contidas no site da SPPREV no que diz respeito ao atendimento.  
Escritórios Regionais: (i) Manutenção dos serviços de vigilância e limpeza nos Escritórios Regionais; 
(ii) Atualização contínua do Portal GRE, visando disseminar as atualizações de procedimentos e 
aprimorar acesso à informação pelos servidores que prestam atendimento ao público; (iii) Realização 
de manutenção nos Escritórios por meio de revisão elétrica e hidráulica, limpeza e troca de aparelhos 
de ar condicionado de acordo com a necessidade local. (iv) Conclusão de reforma no Escritório 
Regional de Araraquara; (v) Inauguração de ponto de atendimento na cidade de Botucatu em regime 
de cooperação com a Prefeitura Municipal de Botucatu; (vi) Avanço das negociações com a 
Secretaria da Fazenda para mudança do Escritório Regional de Presidente Prudente para aquele 
Órgão por meio de Termo de Permissão de Uso, com a finalidade de trazer economia e facilidades 
aos beneficiários; (vii) Implantação do fluxo e saldo de extinção de aposentadoria nos escritórios 
regionais que iniciam e concluem o fluxo, minimizando demanda para área fim; (viii) Mudança do 
escritório regional de Santo Amaro – Poupatempo para o “Mais Shopping” proporcionando um melhor 
atendimento aos beneficiários; (ix) Início das tratativas com a Secretaria da Fazenda para mudança 
temporária do escritório regional de Santos que passará por reformas; (x) Incentivo e participação 
significativa dos funcionários lotados nos escritórios regionais em cursos, palestras e grupos de 
trabalho na sede, a fim de que haja inclusão e compartilhamento de experiências e conhecimentos. 
(xi) Gravação de cursos pertinentes ao atendimento pelos funcionários dos escritórios regionais. 
Relatórios mensais: a GRE prepara relatórios gerenciais para acompanhamento de todos os canais 
de atendimento. (i) Presenciais: atendimento Sede, Escritórios Regionais e Pontos de Atendimento; 
(ii) Não presenciais: atendimento Correios e atendimento call center. Serviço de call center: (i) Início 
do Estudo de viabilidade para ampliar o sistema de Agendamento de atendimento na Sede; (ii) 
Implantação, treinamento e homologação do Sistema de Relacionamento com o Cidadão (CzRM). 
Com a nova ferramenta há a possibilidade de: 1) cadastrar os usuários atendidos; 2) registrar a 
informação prestada a fim de manter histórico de atendimento de cada usuário; 3) localizar os 
agendamentos para atendimento presencial e Ouvidoria solicitados por telefone; 4) extrair relatórios 
dos atendimentos agendados, tanto de Ouvidoria quanto de atendimento presencial. Treinamento 
periódico dos supervisores da Call Center e da empresa terceirizada de atendimento junto ao corpo 
de funcionários da sede da SPPREV a fim de instrução e atualização de procedimentos. 
Atendimentos presenciais realizadas na Sede em 2018: JAN – 2.903; FEV – 1.841; MAR – 5.742; 
ABR – 5.692; MAI – 2.039; JUN – 2.110; JUL – 2.282; AGO – 2.473; SET – 2.152; OUT – 2.448; NOV 
– 1.913; DEZ – 1.697. Protocolos via Correspondências abertos em 2018: JAN – 872; FEV – 696; 
MAR – 984; ABR – 952; MAI – 1.046; JUN – 1.038; JUL – 1.125; AGO – 1.010; SET – 1.260; OUT – 
1.268; NOV – 873; DEZ – 769. Números de Ligações Recebidas no Call Center: JAN – 54.049; FEV – 
52.719; MAR – 91.655; ABR – 131.768; MAI – 51.188; JUN – 39.962; JUL – 42.081; AGO – 48.489; 
SET – 44.076; OUT – 45.759; NOV – 41.224; DEZ – 41.224. FLUXOS SIGEPREV INICIADOS NO 
ATENDIMENTO – Sede/Regionais, respectivamente: JAN – 3.146/5.293; FEV – 2.936/4.927; MAR – 
4.290/5.015; ABR – 4.521/5.481; MAI – 4.130/5.062; JUN – 4.455/4.734; JUL – 4.619/5.015; AGO – 
5.547/5.638; SET – 4.389/5.535; OUT – 5.534/6.146; NOV – 3.522/4.749; DEZ – 3.426/4.921. Fluxo 
de Saldo de Extinção de Aposentadoria iniciados e concluídos nos Escritórios Regionais: JAN – 0; 
FEV – 32; MAR – 87; ABR – 173; MAI – 226; JUN – 279; JUL – 201; AGO – 265; SET – 176; OUT – 
192; NOV – 155; DEZ – 142. 

Ações Futuras: (i) Planejar e estruturar a implantação da Certificação ISO 9001 nos processos de 
concessão de pensões e aposentadorias; (ii)  Aquisição de sede própria, sem ônus para o erário 
público, por meio de alienação de imóvel transferido à SPPREV pelo Decreto Estadual n° 
57.181/2012, mediante permuta por área construída no local, desonerando a SPPREV das despesas 
com aluguel; (iii) 4.3 - Contratação, por meio de pregão eletrônico, de serviços técnicos 
especializados de instituição financeira com vistas à estruturação, constituição, administração e 
colocação no mercado de capitais, de cotas de um Fundo de Investimento Imobiliário destinado à 
gestão de patrimônio imobiliário da SPPREV, transferido pelo Decreto Estadual n° 57.181/2012, 
visando a sua rentabilidade e liquidez com a finalidade precípua de destinar recursos ao Fundo 
Previdenciário; (iv) Iniciar tratativas com vistas operacionalização da transferência do processamento 
da folha de pagamento dos inativos do Tribunal de Contas do Estado, órgãos do Poder Judiciário e 
do Poder Legislativo e Universidades; (v) Aguarda aprovação da minuta de lei, dispondo alteração na 
Lei Complementar nº 180/78 e do Decreto nº 52.859/07, sobre o benefício previdenciário de pensão 
por morte no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores públicos do 
Estado de São Paulo, em razão da Medida Provisória nº 664/2014 que alterou dispositivos da Lei 
Federal 8.213/91 que trata do benefício de pensão por morte no âmbito dos regimes RPPS e RGPS; 
(vi) Desenvolvimento do módulo de CTC – Certidão de Tempo de Contribuição (ex-servidores) no 
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Sistema de Gestão Previdenciária – SIGEPREV; (vii) Implementar a 2ª fase do módulo judicial 
(Obrigação de Pagar) emissão de cálculos automáticos para precatórios (2º semestre); (viii) 
Aprimorar a automação das rubricas de pagamento da vantagem de Art.133; (ix) Estender o Projeto 
de Digitalização dos Processos de Aposentadoria para a Secretaria de Segurança Pública; (x) 
Continuar o Projeto de Capacitação de Colaboradores nas demandas previdenciárias; (xi) Revisar e 
reeditar manuais de fluxos de trabalho que envolvam o procedimento e documentos obrigatórios de 
concessão de aposentadoria; (xii) Revisar e Implementar fluxos de concessão de pensão por morte; 
(xiii) Concluir e implementar os critérios de concessão e pagamento dos benefícios de aposentadoria 
e pensão por morte em razão da previdência complementar; cujo desenvolvimento está vinculado a 
reestruturação dos fluxos de concessão de pensão. (xiv) Acompanhar e traçar diretrizes no âmbito 
previdenciário em caso de eventual reforma previdenciária em virtude da PEC 287/16. (xv) 
Implantação do projeto piloto de teletrabalho para os colaboradores da DBS, nos termos disciplinados 
pela Portaria SPPREV nº 437/2018.  

Receita proveniente da participação no resultado ou compensação financeira pela 
exploração de Petróleo e Gás Natural 

Royalties 

Por meio da Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015, a qual dispõe sobre a destinação da receita 
proveniente da participação no resultado ou compensação financeira pela exploração de petróleo e 
gás natural ao Fundo com Finalidade Previdenciária da São Paulo Previdência, esta autarquia passou 
a receber, a partir do mês de dezembro de 2015 valores advindos de tal atividade. 

No exercício de 2018 foram recebidos R$ 2.112.998.414,18 distribuídos da seguinte forma:  

Royalties e Participação Especial – Quota parte do Estado SPPREV 2018 

2018 

Mês Royalties (R$) (1) Participação Especial (R$) (2) 

Janeiro 10.718.713 0 

Fevereiro 43.577.252 303.992.223 

Março 45.296.649 0 

Abril 38.830.808 0 

Maio 41.274.052 351.553.177 

Junho 38.527.692 0 

Julho 52.780.594 0 

Agosto 51.830.635 399.991.872 

Setembro 53.710.166 0 

Outubro 52.228.852 0 

Novembro 59.309.000 509.448.489 

Dezembro 59.928.237 0 

Total 548.012.652 1.564.985.762 

(1)
 O Royalties é uma compensação financeira devida à União pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território 

brasileiro: uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos não renováveis (Fonte: ANP).  

(2)
 A participação especial é uma compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração e 

produção de petróleo ou gás natural para campos de grande volume de produção. Para apuração da participação especial 
sobre a produção de petróleo e de gás natural, alíquotas progressivas, que variam de acordo com a localização da lavra, o 
número de anos de produção e o respectivo volume de produção trimestral fiscalizada, são aplicadas sobre a receita líquida da 
produção trimestral de cada campo, consideradas as deduções previstas no §1ºdo Art.50 da Lei nº 9.478/1997, royalties, 
investimentos na exploração, custos operacionais, depreciação e tributos (Fonte: ANP). 
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Os recursos recebidos são utilizados para pagamentos de benefícios previdenciários, sendo a 
alocação distribuída entre os Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo e o Ministério Público 
proporcional à insuficiência financeira do órgão / entidade com base na média móvel dos últimos 
cinco anos, como deliberado e aprovado pelo Conselho de Administração da Autarquia. 

A projeção de recebimento referente a Royalties e Participação Especial previsto na LOA 2019 monta 
em R$ 2,339 bilhões.  

 

Considerações Gerais 
 

Coordenadoria da Administração Financeira - CAF 

Para a administração dos recursos financeiros e orçamentários, com responsabilidade fiscal, e 
buscando otimizar os recursos públicos, a CAF, com as atribuições redefinidas pelo artigo 61 do 
Decreto nº 60.812, de 30 de setembro de 2014, conta com as seguintes unidades subordinadas: 
Departamento de Finanças do Estado - DFE, Departamento de Despesa de Pessoal do Estado – 
DDPE, Departamento de Gestão da Dívida e Haveres do Estado – DGDH, Contadoria Geral do 
Estado – CGE. Em 2017 pelo inciso II do artigo 2º do Decreto nº 62.640, de 23 de junho de 2017 – 
ocorreu a transferência do Departamento de Entidades Descentralizadas, anteriormente vinculada a 
Coordenadoria de Compras Eletrônicas – CCE para a CAF. 

 

Das atividades 

 Gestão Financeira: Administração do Fluxo de Caixa do Tesouro do Estado, envolvendo a 
movimentação financeira da ordem de R$ 200 bilhões em 2018. 

 Conta Única do Tesouro: Gerenciamento das aplicações financeiras da Conta Única do Tesouro, 
com uma carteira de R$ 19,4 bilhões, posição de 31/12/2018. 

 Previsão e Acompanhamento da Receita Orçamentária: Elaboração da previsão da receita 
orçamentária do Estado e seu desdobramento em metas bimestrais de arrecadação, revisão e 
projeção das receitas, normatização e acompanhamento das receitas do Tesouro, Fundos Especiais 
de Despesa, Vinculados Estaduais e Federais, Recursos Próprios e Operações de Crédito. 

 Execução Financeira do Serviço da Dívida: No exercício de 2018, o dispêndio do Tesouro com 
o pagamento do serviço da dívida totalizou R$ 17,5 bilhões, dos quais R$ 15,4 bilhões (88,1%) 
referem-se às operações de crédito contraídas no mercado interno, com destaque para as dívidas 
refinanciadas com a União que atingiram o montante de R$ 13,5 bilhões. Os demais compromissos, 
equivalentes a R$ 2,1 bilhões (11,9% do total) correspondem às operações de crédito contratadas no 
mercado externo. 

 Estoque da Dívida: O estoque da dívida contratual ao final do exercício de 2018 totalizou R$  
301,3 bilhões. 

Estoque da Dívida R$ bilhões 

Dívida Contratual - Tesouro, Autarquias e Universidades 288,79 

Dívida Contratual - Empresas Não Dependentes 12,51 

Total 301,30 

 

Do total do estoque da dívida, R$ 245,8 bilhões (81,6% do total) referem-se ao refinanciamento da 
dívida interna, nos moldes da Lei nº 9496/97 alterado pela LC 148/2014 e pela LC 156/2016, com 
encargos contratuais de 4,0% a.a., acrescidos da variação monetária pelo IPCA/IBGE, limitados à 
taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.  

A Dívida Contratual das empresas não dependentes (CESP, CDHU e SABESP), no valor de R$ 12,9 
bilhões (4,3% do total), é suportada pelos respectivos recursos próprios. 

 Folha de Pagamento do Funcionalismo Público Estadual: Na Administração Direta do Poder 
Executivo, exceto Polícia Militar, foram processadas 12 folhas mensais de pagamento e mais 59  
denominadas folhas suplementares, envolvendo 137 meses de reprocessamento, referentes ao 13º 
salário, férias e as destinadas à atender determinações legais e judiciais (reajuste, reenquadramento, 
bonificações etc.). Trata-se de folha de pagamento de cerca de 444 mil servidores públicos ativos e 
dos que percebem complementação de aposentadoria, Lei nº 4819/58, pensões especiais e pensão 
alimentícia, no montante de R$ 21,7 bilhões/ano. 
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 RAIS/DIRF/Atestados de Rendimentos: Em 2018 foram emitidas as seguintes quantidades de 
documentos: RAIS 434.199, DIRF 435.570 e Comprovantes de Rendimentos 453.570 unidades. 

 Fiscalização da Folha: Com base no Decreto nº 60.812/2014 foram realizadas 63 fiscalizações 
junto às Unidades Setoriais de Recursos Humanos. Essa fiscalização gerou um retorno financeiro de 
R$ 659 mil aos cofres públicos, com o saneamento das irregularidades apuradas na folha de 
pagamento dos servidores públicos. 

 Consignação em Folha de Pagamento: Com base no Decreto nº 60.435/2014 e Resolução SF 
nº 41/2014 a Secretaria da Fazenda tem como atribuição processar consignações em folha de 
pagamento e transferir os valores consignados às respectivas entidades, por meio do SIAFEM. Isso 
se dá através do gerenciamento dos descontos de consignação na folha de pagamento dos 
servidores ativos e inativos do Estado de 182 entidades consignatárias; análise de novos pedidos de 
entidades para credenciamento e/ou novos tipos de descontos; demanda de auditorias; e proposta de 
cancelamento de entidades, quando necessário. 

 Inserção de Dados no Sistema de Folha de Pagamento – SDPE: A inserção de dados no 
Sistema é feita de três maneiras: i) Manual: inserção e atualização de dados cadastrais dos 
servidores ativos do Estado e em 2018 foram efetuadas 889.736 operações pelas unidades do 
DDPE; ii) Internet: lançamentos via internet, relacionados à frequência dos servidores, substituição 
eventual, honorários etc., no total de 2.681.926 lançamentos efetuados pelas unidades de Recursos 
Humanos das Secretarias; e iii) 4.729.318 entradas de dados informatizada (integração de sistemas). 

 Folha de Pagamento das Autarquias do Estado: Controlar a folha de pagamento das Autarquias 
do Estado no que tange a definição e fornecimento de critérios de cálculos da folha de pagamento, 
elaborando e mantendo atualizado o manual de critérios de cálculo; criação e publicação de códigos 
de vencimentos e descontos a serem utilizados na elaboração da folha de pagamento; conferência 
mensal da folha de pagamento e respectivas rotinas anuais, como 13º salário. 

 Desagendamentos: Com o objetivo de evitar pagamentos indevidos, são cancelados junto ao 
agente financeiro do Estado, Banco do Brasil, créditos já programados, de situações decorrentes de 
falecimento, exoneração e dispensa, comunicadas após o fechamento da folha de pagamento. Em 
2018 foram 12.775 cancelamentos que deixaram de creditar indevidamente R$ 14,43 milhões em 
pagamentos indevidos.  

 Informações ao Poder Judiciário: Fornecer subsídios à Procuradoria Judicial na defesa da 
Fazenda e ao Tribunal de Justiça para elaboração da conta de liquidação. Os 15.704 processos 
envolveram aproximadamente 71 mil autores/servidores, dos quais para cerca de 70 mil, as unidades 
do DDPE geraram planilhas de cálculos com diferenças salariais de períodos retroativos, que serão 
quitados por meio de precatórios. 

 

Dos serviços disponibilizados na internet 

Sistema de Execução Financeira – SEF: Com acesso disponibilizado a todos os Gestores 
Financeiros, pelo endereço eletrônico https://www.fazenda.sp.gov.br/sef/pagina/login.aspx o sistema 
permite a programação, o controle, o acompanhamento e a execução das liberações financeiras dos 
órgãos e entidades do Estado, o que proporciona maior rapidez na execução das Programações de 
Desembolso - PD’s. A consulta às PD´s pendentes e liberadas é detalhada por vencimento, tipo de 
despesa, valor, unidade e credor, assim como os pagamentos, prioridades e publicações referentes à 
ordem cronológica dos pagamentos. Além disso, disponibiliza também aos fornecedores do Estado, 
credores, a consulta aos seus créditos pendentes e liberados pelo endereço eletrônico 
www.fazenda.sp.gov.br/sef/Pagina/logincredor_login.aspx. 

Sistema de Grandes Faturadores – SGF: É acessado pelo endereço eletrônico 
www.10.fazenda.sp.gov.br/Sgf/Base/Paginas/Login.aspx. O SGF centraliza a liquidação das faturas 
de utilidade pública, por meio do recebimento dessas em sistema único, com data de vencimento 
única por concessionária. Propicia gestão da despesa mediante o acompanhamento do consumo e 
valores, com o objetivo de evitar atrasos no pagamento, e, em decorrência, incidência de acréscimos 
legais e fornece previsibilidade de fluxo de caixa. A liquidação das faturas é efetuada por um 
processo eletrônico do ateste da despesa, manufatura da Lista, emissão de Nota de Lançamento – 
NL até a elaboração Programação de Desembolso – PD. É integrado ao SIAFEM/SP e ao Sistema de 
Execução Financeira - SEF.  

Sistema de Acompanhamento de Quotas: De acesso pelo Portal da Secretaria da Fazenda, em 
área restrita, o sistema controla os lançamentos de quotas orçamentárias no SIAFEM/SP e emite 
relatório com o histórico das alterações de quotas mensais (inicial, atual, disponível, reservada, 
empenhada, liquidada, a liquidar, BEC e bloqueada). Os relatórios são disponibilizados na internet 
para consulta dos gestores orçamentários.  

https://www.fazenda.sp.gov.br/sef/pagina/login.aspx
file:///C:/Users/alinef/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2ZSTU7/www.fazenda.sp.gov.br/sef/Pagina/logincredor_login.aspx
file:///C:/Users/alinef/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2ZSTU7/www.10.fazenda.sp.gov.br/Sgf/Base/Paginas/Login.aspx
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Sistema de Controle de Aplicações, Resgates e Apuração de Rendimentos das Entidades: 
Sistema de uso local do Centro de Gestão da Conta Única possibilita calcular e apropriar os saldos e 
rendimentos referentes às aplicações financeiras dos órgãos e entidades do Estado. Os extratos, com 
as informações das movimentações diárias e mensais, são enviados eletronicamente mediante 
solicitação dos respectivos gestores financeiros. 

Sistema de Transferências Voluntárias: O Sistema é acessado pelo endereço eletrônico 
www.fazenda.sp.gov.br/TransferenciaVoluntaria/Sistema/Novo/PaginaInicial.aspx, e disponibiliza 
informações referentes às transferências financeiras do Estado aos Municípios e Entidades, 
decorrentes de convênios ou outros instrumentos similares destinados à realização de obras e/ou 
serviços de interesse comum. O Sistema permite a consulta dos convênios por região administrativa, 
por município, por órgãos estaduais e, no item “Sua Pesquisa”, o cidadão/usuário pode definir sua 
consulta por valor, data de liberação ou celebração dos convênios, beneficiário, no caso Entidade ou 
Município, órgão do Estado, dentre outras informações. A atualização do sistema é feita diariamente, 
com dados extraídos do SIAFEM/SP, e registra, atualmente, 8.893 convênios em andamento. 

Sistema Integrado da Receita – SIR: Este Sistema é acessado pelo endereço eletrônico 
www.fazenda.sp.gov.br/receitacaf/UsoGeral/Login.aspx, destinado à previsão orçamentária e 
acompanhamento da arrecadação das receitas estaduais (Tesouro, Vinculadas Estaduais, Fundos 
Especiais de Despesa, Receitas Próprias das Autarquias, Fundações e Empresas Dependentes, 
Transferências Federais e Operações de Crédito). Os dados do sistema são utilizados para o cálculo 
e análise dos pedidos de confirmação de excesso de arrecadação, superávit financeiro e retorno da 
receita diferida. No processo de elaboração da proposta orçamentária do Estado, o sistema 
disponibiliza Módulo de Cálculo para inserção de dados e permite consolidar as projeções das 
receitas para o exercício corrente. Esse Módulo de Cálculo também possibilita projeções fiscais e 
macroeconômicas, as quais fornecem as bases para elaboração do Plano Plurianual - PPA, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA.  

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN: 
Importante ferramenta de recuperação de créditos reúne, em um só cadastro, informações dos 
inadimplentes junto a órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta (Autarquias, Fundações 
e Empresas controladas pelo Estado). O CADIN possibilita à administração acompanhar o 
beneficiário de crédito do setor público que se encontra na situação simultânea de favorecido e 
inadimplente, impedindo-o celebrar contratos ou convênios, receber recursos e ter liberado os 
créditos oriundos da Nota Fiscal Paulista, até a sua regularização. Seus principais benefícios para a 
administração são: i) para órgãos e entidades estaduais: utilização do sistema para cobrança dos 
inadimplentes para regularização de suas pendências, aplicação de restrições às pessoas físicas ou 
jurídicas, decorrentes da existência de pendências não regularizadas; ii) para o contribuinte: 
conhecimento de pendências junto aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, por 
meio de um cadastro centralizador; e iii) total de créditos recuperados: desde a implantação em 
21/09/2008 até 31/12/2018, foram recuperados R$ 11,6 bilhões aos cofres públicos, correspondendo 
a 21,6 milhões de pendências regularizadas, assim segregadas: 

Órgão Natureza Quantidade Pendências Regularizadas (milhões) 

SEFAZ IPVA 7,6 

DER Multas de trânsito 8,7 

DETRAN Multas de trânsito 4,4 

OUTROS Diversos 0,9 

 

Sistema de Regularidade Previdenciária e Fiscal: Sistema destinado a gerenciar e monitorar a 
regularidade fiscal e previdenciária dos órgãos e entidades estaduais perante a União. O sistema 
captura as pendências apontadas nos sites da Receita Federal do Brasil e do Serviço Auxiliar de 
Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, da Secretaria do Tesouro Nacional, e envia, 
automaticamente, mensagens aos órgãos e entidades inadimplentes para providências de 
regularização. Todas as ações e providências adotadas são registradas no sistema, permitindo uma 
gestão efetiva e eficiente dos gestores estaduais, resultando em redução significativa do tempo de 
detecção e regularização da pendência.  

 

 

http://www.fazenda.sp.gov.br/TransferenciaVoluntaria/Sistema/Novo/PaginaInicial.aspx
http://www.fazenda.sp.gov.br/receitacaf/UsoGeral/Login.aspx
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Indicador Anterior à implantação do Sistema Situação Atual 

Detecção de Pendências 
Momento de celebração de contrato ou 
convênio 

No mesmo dia da inclusão da 
pendência 

Regularização de Pendência 45 dias 15 dias 

A ação proativa, além de promover a regularidade fiscal e previdenciária dos órgãos e entidades 
estaduais perante a União, evita que o Estado fique impedido de contrair empréstimos e receber 
transferências voluntárias. 

SIGEO B.I.E.E.: Este sistema é a base para grande parte das informações disponibilizadas no portal 
de Transparência do Estado, permitindo acesso a consultas prontas, geração de gráficos interativos e 
geoprocessamento das informações.  

Em 2018 foram aperfeiçoadas as áreas de assunto da modelagem de dados que envolvem a 
codificação da Receita, para atender Portaria Interministerial nº 01, de 14 de junho de 2018, bem 
como para atender a Matriz de Saldos Contábeis - MSC da União.  

Relatórios institucionais para a geração do Balanço Geral do Estado e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal foram atualizados e automatizados. 

Em dezembro de 2018 o Sigeo chegou a cerca de três mil usuários cadastrados. 

SIAFEM/SP – Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios: É o 
sistema oficial para a gestão da Administração Orçamentária, Financeira e de Contabilidade aplicada 
ao setor público do Estado de São Paulo. Em 2018 a Contadoria Geral do Estado centralizou seus 
esforços na adequação do Balancete Mensal do SIAFEM ao padrão da MSC, estrutura utilizada para 
enviar as informações ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - 
SICONFI e na implementação do novo Ementário de Receitas - ER, o qual estabelece uma nova 
estrutura de codificação da classificação por natureza de receita orçamentária padronizada para 
todos os entes federativos. Também foram realizados novos ajustes nos roteiros de eventos 
contábeis para atender as necessidades de contabilização exigidas pelas novas normas de 
contabilidade aplicadas ao setor público. Atualmente estão cadastradas cerca de 1.800 unidades 
gestoras ativas que efetuam os registros contábeis por meio dos mais de 14.000 usuários ativos 
habilitados no SIAFEM/SIAFÍSICO.  

Portal Contabiliz@SP (Antigo SIAFEM Net): Este Portal www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br reúne 
em um único local todos os sistemas de execução orçamentária, financeira e contábil do Governo do 
Estado em um ambiente web. Com uma área de acesso público, qualquer cidadão pode conhecer os 
sistemas de registro, controle e gerenciamento de informações orçamentárias, financeiras, contábeis 
e patrimoniais. Na área restrita, os gestores públicos e usuários autorizados terão acesso às 
informações de sua unidade, através de gráficos, planilhas, geoprocessamento e uma nova versão de 
acesso web do SIAFEM, com funcionalidades que agregam produtividade e qualidade no registro dos 
documentos contábeis.  

Todos os documentos contábeis do SIAFEM possuem no ContabilizaSP uma versão com recursos de 
produtividade. Com o auxílio de tabelas o usuário pode incluir um documento clicando nos combos 
disponíveis, ou reaproveitar um documento já digitado. É possível, também, recuperar um documento 
de um determinado credor e reaproveitar seus dados para a inclusão de um novo documento. 

Processos com grande volume de dados cadastrados foram automatizados, gerando grande 
economia de esforço e tempo, como:  

 Contabilização da Folha de Pagamento: a partir das informações do Sistema de Folha de 
pagamento do Estado, que por integração geram os registros de apropriação das informações de 
folha e possibilita a emissão automática dos registros da execução orçamentária no SIAFEM através 
do Contabiliz@SP pelas unidades gestoras;  

 Diárias e Adiantamentos: a partir da geração de uma lista de beneficiários, com a respectiva conta 
corrente bancária e valor, podem ser gerados automaticamente pelas unidades gestoras os 
empenhos, as liquidações e programações de desembolsos relativas a diárias e adiantamentos; 

 Movimentação Patrimonial: o Contabiliz@SP disponibiliza um módulo que, a partir de informações 
básicas de movimentação de estoque (entrada/saída/reclassificação, item de material, favorecido, tipo 
de movimentação, tipo de estoque) gera automaticamente os lançamentos de registros contábeis 
dessa movimentação patrimonial no SIAFEM; 

file:///C:/Users/alinef/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2ZSTU7/www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br
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Outras funcionalidades disponíveis através do Contabiliz@SP: Possibilita a integração de sistemas de 
outras entidades do Governo do Estado com o SIAFEM e o SIAFISICO via web services; Possibilita o 
Downloads do plano de contas, tabela de eventos e receita e despesa do SIAFEM; Possibilita o 
Acesso ao SIGEO – Sistema de informações Gerenciais da Execução Orçamentária; Possibilita o 
Acesso aos blogs  e vídeos com os tutoriais dos sistemas Siafem.net, Siafisico.net e Sigeo; Possibilita  
o acesso ao SAFEM via dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones. 

Números de 2018: o Contabiliz@sp registrou cerca de 413 mil acessos de usuários e por volta de 31 
milhões de registros, via Web Services (mensagerias), demonstrando avanços significativos na 
migração do acesso para esta nova plataforma em relação à utilização do antigo acesso via emulador 
de terminal. 

Sistema de Administração de Materiais – SAM: O SAM – Sistema de Administração de Materiais 
opera em plataforma web, com informações padronizadas de estoques e bens móveis. É um sistema 
para a gestão dos materiais consumíveis e dos permanentes, que automatiza tarefas e fornece 
informações operacionais e gerenciais. O referido sistema está em franca expansão no Estado, sendo 
adquirido por várias unidades, o que facilitará a implementação e integração desses registros 
contábeis com o SIAFEM via webservice. A concretização da automatização dessas informações é 
essencial para a inclusão da informação do consumo de materiais como incremento as informações 
do Sistema de Custos do Estado bem como ao registro da depreciação dos bens móveis em 
cumprimento às novas regras de contabilidade do setor público. 

Em 2018, a CGE planejou e elaborou uma serie de regras para a gestão do patrimônio e estoques do 
Estado, o que culminou com o decreto 63.616 de julho de 2018, que institui o Sistema de Patrimônio 
e Estoques do Estado. Nessa esteira, a CGE, ainda elaborou e fez publicar as Instruções CGE nº 
003/2018 e nº 004/2018, que regulamenta o Decreto e criou regras para classificação dos itens, 
transações e estipulou prazo para o envio dos dados à Sefaz, pelas unidades do Estado. Esse 
trabalho visa nortear e fortalecer as estruturas institucionais criadas para atuarem na gestão dos bens 
móveis e materiais. 

Para o controle do Sistema de Patrimônio do Estado a entidade pública pode utilizar o SAM – Sistema 
de Administração de Materiais ou no caso das unidades do Estado que possuem outro sistema de 
controle de bens móveis e materiais a Prodesp está disponibiliza o acesso e a integração ao SIAFEM 
via Interface Web Service, desde que atendida a modelagem de entrada de informações estabelecida 
para o SAM. 

Site Folha de Pagamento: Por meio do Portal da Secretaria da Fazenda é possível acessar o serviço 
Folha de Pagamento, no endereço www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/, onde são disponibilizados, 
a cerca de 440 mil servidores ativos e aos que percebem complementação de aposentadoria, Lei nº 
4819/58, pensões especiais e pensão alimentícia, e ainda às Unidades Setoriais das Secretarias de 
Estado, os seguintes serviços/consultas: 

 aos servidores e beneficiários (mediante senha): comprovante Anual de Rendimentos dos exercícios 
2001 até 2018; e demonstrativo de pagamento desde 1993; 

 aos inativos, cerca de 250 mil: o período disponível de consulta é de 1993 até abril/2011, sendo que a 
partir de maio/2011 essa folha de pagamento foi transferida para a SPPREV - São Paulo Previdência; 

 às unidades setoriais: Encargos Sociais - informações referentes ao valor do salário contribuição dos 
servidores para efeito de recolhimento da contribuição ao RGPS, FGTS etc.; e Comunicado de 
Ocorrências, que possibilita aos órgãos de pessoal agilizarem informações sobre ocorrências de 
dispensa, exoneração, falecimento entre outras, diminuindo as situações de pagamentos efetuados a 
maior pela demora de comunicação; 

 às entidades consignatárias e servidores: informações sobre consignação em folha de pagamento. 

Sistema de Informações Gerenciais de Pessoal – BI Folha: Instrumentalizar usuários e gestores, 
permitindo-lhes a extração de relatórios gerenciais da folha de pagamento da Administração Direta. A 
análise mais rápida e eficiente, possibilitando correções, além de proporcionar transparência dos 
gastos, auxilia na tomada de decisões com relação aos gastos públicos, podendo ser consultado um 
período de 36 meses. Em construção, painéis de consultas pré-elaboradas para facilitar a extração de 
informações. 

Workflow: visa agilizar o atendimento de demandas judiciais foi implantado no Centro de 
Informações ao Poder Judiciário - CIPJ em fevereiro/2015 e vem passando por implementação de 
diversas melhorias, integrado com aos Centros de Despesa de Pessoal (Capital e Interior), do 
Departamento, e está atendendo à maioria das necessidades, como padronização da forma de 
trabalho, controle de localização de processos, possibilita o arquivamento eletrônico das peças 
judiciais propiciando a diminuição no gasto de papel e no retrabalho e aumentando a eficiência na 

http://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/


352 
 

execução das tarefas e no prazo estipulado. Por meio do Sistema Workflow integrado ao sistema da 
folha de pagamento, em 2018 foram extraídas informações cadastrais de 71.063 servidores, 
auxiliando e agilizando a execução nas demandas judiciais. 

Recadastramento: O recadastramento dos beneficiários de complementação de aposentadoria, 
referente à pensão da Revolução Constitucionalista de 1932, pensões parlamentares e pensões de 
caráter especial, envolve aproximadamente 46.210 beneficiários. Para as situações de ausência de 
recadastramento, o pagamento do benefício, complementação de aposentadoria – Lei nº 4819/58 e 
pensões especiais, fica suspenso até a sua regularização. 

SISOBI: Cruzamento do SDPE com a base de dados do Sistema de Óbitos – SISOBI, disponibilizado 
pela Previdência Social. Propiciou em 2018, uma economia de cerca de R$ 13,5 milhões aos cofres 
públicos, com a identificação de 3.879 aposentados falecidos e beneficiários de complementação de 
aposentadoria/pensão. 

Fale Conosco – Correio Eletrônico: Em 2018 foram prestados 4.006 atendimentos de prestação de 
informações e esclarecimentos inerentes a pagamento dos servidores públicos ativos e aos que 
percebem complementação de aposentadoria, Lei nº 4819/58, pensões especiais e pensão 
alimentícia, envolvendo orientações relacionadas à legislação de pessoal, folha de pagamento, e aos 
usuários da internet quanto ao acesso dos serviços disponibilizados, tais como, consulta ao 
demonstrativo de pagamento, comprovante de rendimentos e criação de senha. 

Sistema de Controle de Consignações – SCC: O sistema foi desenvolvido pela Câmara 
Interbancária de Pagamentos – CIP, mediante convênio firmado entre o Governo do Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria da Fazenda, a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN e a 
CIP, e disponibilizado em 2014, integrado com a folha de pagamento das Secretarias, Polícia Militar e 
Autarquias, propiciando os seguintes benefícios: i) O servidor público, por meio do site 
www.saopauloconsig.org.br, poderá consultar as taxas do custo efetivo total praticadas pelas 
instituições bancárias para os empréstimos, fazer simulações para obtenção de crédito consignado, 
bem como fazer o controle e gerir a margem consignável; e ii) As entidades consignatárias: 
associações, sindicatos, instituições bancárias e outras; terão acesso único para incluir e gerenciar 
toda consignação em folha de pagamento, no exato momento da contratação de produtos e serviços 
pelo servidor, desde que este possua margem consignável disponível. 

Operações realizadas no exercício de 2018: 

Entidades 
Credenciadas 

Qtde 
Total de lançamentos de 
consignação em folha de 

pagamento 

Valor consignado 
(R$) 

Valor custeio – receita ao 
erário (R$) (1) 

Não financeira 156 10.173.398 801.790.887,01 8.017.908,87 

Financeira (bancos e 
cooperativas) 

26 7.011.958 4.458.967.978,31 10.598.745,42 

Total 182 17.185.356 5.260.758.865,32 18.616.654,29 

(1)
Observamos que, conforme Decreto Nº 62.867, de 3 de outubro de 2017, que dispõe sobre a centralização das 

operações de natureza financeira da Administração Direta e Indireta do Estado, regulamenta a atividade de 
agente financeiro do Tesouro Estadual, a partir de novembro/2017 e durante o prazo de vigência do Acordo Base 
de Parceria Institucional firmado em 29 de setembro de 2017, nos termos do Decreto nº 60.244, de 14 de março 
de 2014, fica suspensa a cobrança ao Banco do Brasil S.A. do percentual previsto no artigo 22 do Decreto nº 
60.435, de 13 de maio de 2014, valor do custeio. 

 

Cadastro de Unidades Administrativas – UAs: Normatizado pela Instrução DIPLAF nº 1, de 08 de 
setembro de 2006, tem por objetivo sistematizar hierarquicamente todas as Unidades Administrativas 
do Estado - UA’s conforme a Classificação Institucional e Orçamentária do Estado. As informações 
que constam no sistema são baseadas exclusivamente em atos legais. Em 2018 existiam por volta de 
52.800 UA’s ativas.  

Vários Sistemas utilizam os dados do Sistema Cadastro de UA’s, sendo os principais: o DDPE e o 
sistema de Folha de Frequência dos Servidores do Departamento de Gestão de Vida Funcional, que 
utilizam as unidades para alocar, designar e efetuar o pagamento dos funcionários do Estado. O 
Sistema SAM e o Sistema de Custos dos Serviços Públicos – SCSP, ambos sob gestão da CGE, 
também utilizam as informações no Cadastro de UA como base para a segregação das informações. 
Outros sistemas que utilizam informações do cadastro: Sistema de Gerenciamento de Documentos - 

http://www.saopauloconsig.org.br/
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GDOC, o Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI, Sistemas Específicos da Secretaria da 
Educação e do Tribunal de Justiça entre outros. 

O projeto de Modernização do Cadastro de UA’s está sendo desenvolvido pela empresa CAPGEMINI 
e conta com duas fases. A 1ª fase já foi concluída e está em produção, contemplando as seguintes 
melhorias:  repaginação do sistema e inserção dos campos: centro de custos, código federal e IBGE 
de município, hierarquia, classificação oprganizacional e alteração em lote. Em 2019 será iniciado a 
2ª fase, que consiste no recadastramento de todas as 52,8 mil unidades com a introdução de dados 
de localização, dados de contato e outros dados detalhados que incrementarão ainda mais o nível de 
informação para o cadastro e sua utilização na gestão desse tipo de informação.  

As informações do Cadastro de Unidades Administrativas são públicas e estão disponíveis no sítio da 
Secretaria da Fazenda http://www.fazenda.sp.gov.br, em catálogo de serviços / UA - Cadastro de 
Unidades Administrativas do Estado. 

 

Dos sistemas em desenvolvimento 

Projeto RH-FOLH@ - Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos e de Folha de 
Pagamento: O Decreto nº 55.209, de 18 de dezembro de 2009, instituiu o RH-FOLH@ com 
implantação sob a responsabilidade das Secretarias de Gestão Pública e da Fazenda, no âmbito da 
administração direta e das autarquias. 

A implantação do RH-FOLH@ é de responsabilidade das Secretarias de Planejamento e Gestão e da 
Fazenda. Os principais objetivos desse projeto são: i) desenvolver e implantar um sistema para a 
gestão unificada e integrada dos recursos humanos do Estado de São Paulo, que atenda as 
Secretarias e Autarquias; ii) modernizar o SDPE que atende as Secretarias de Estado, a fim de 
diminuir o processamento manual e automatizar o cálculo retroativo; e iii) preparar o SDPE para ser 
um sistema único e integrado que possa atender futuramente as autarquias, a Polícia Militar e a 
SPPREV. No tocante à modernização da folha de pagamento, de responsabilidade da Secretaria da 
Fazenda, foram entregues em 2015 os produtos trilha de auditoria, rotina contábil, bem como o novo 
cálculo da folha de pagamento implantado em abril de 2015, com crédito no mês de maio de 2015. 
Em abril/2017 entrou parcialmente em produção o cálculo retroativo automático, está faltando 
aproximadamente 10% para sua conclusão. 

 

Principais mudanças 

 

 

O e-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas: instituído pelo Decreto Federal nº 8.373/2014, tem por objetivo unificar a prestação das 
informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 
padronizando sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo ambiente 
nacional do e-Social. 

Foi contratada a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp, para o 
desenvolvimento de uma solução de tecnologia da informação e comunicação para atender às 
exigências de geração, envio e controle das informações para o e-Social do Governo Federal, 
abrangendo serviços de consultoria, desenvolvimento e manutenção do referido Banco de Dados e 
outros serviços compatíveis com a sua finalidade. Esta solução atenderá os Órgãos da Administração 
Direta e as Autarquias que possuam Sistemas de Folha de Pagamentos mantidos pela Prodesp, bem 
como, atenderá aos Órgãos Públicos que não utilizam os sistemas da Prodesp, tais como Polícia 

Situação Atual    Após a implantação do Projeto

Servidor
Solicita as concessões de benefícios 

e vantagens ao setorial de RH. 

Com os dados do servidor inseridos 

no sistema de Gestão de RH, as 

concessões de benefícios e 

vantagens serão realizadas de forma 

automática.

Servidor que trabalha na folha de 

pagamento

Recebe a documentação dos 

setoriais de RH, realiza o cálculo 

retroativo manualmente e insere as 

informações no sistema de Folha de 

Pagamento. 

Processo automático, liberando a 

equipe para atuar na orientação, 

monitoramento e fiscalização das 

informações.

Setoriais e sub-setoriais de RH

Armazena e centraliza as informações 

da vida funcional dos seus servidores 

em papel e planilhas locais.

As informações da vida funcional dos 

servidores estarão registradas em 

um sistema único, permitindo a 

consulta e a atualização de dados.

http://www.fazenda.sp.gov.br/
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Militar e Procuradoria Geral do Estado. 

Sistema de Custos dos Serviços Públicos - SCSP: No ano de 2018 as atividades desenvolvidas 
foram: i) na Secretaria da Educação, os trabalhos foram direcionados ao “batimento” do Recurso 
Pessoal, objeto de custeio, juntamente com a capacitação e o treinamento das Diretorias de Ensino e 
a equipe de Custos da Secretaria da Educação. Houve, após estudos de viabilidade e adequação de 
sistemas, o processo de desenvolvimento da solução para o custeio das despesas de Utilidade 
Pública a partir da Plataforma ContabilizaSP; ii) na Secretaria da Saúde, os estudos foram 
direcionados ao desenvolvimento de uma solução para apropriação do recurso Pessoal, em sua 
integralidade, abrangendo todos os profissionais desta secretaria, juntamente com suas 
peculiaridades quanto às fontes de recursos, Federal e Estadual; iii) na Secretaria de Administração 
Penitenciária, houve o processo de integração do SAM ao Sistema de Custos, trazendo o custo do 
item Material de Consumo quando em trânsito pelo setor de almoxarifado, via interface no SIAFEM. 
Também, a homologação das informações e, posterior, incorporação da FUNAP no Sistema de 
Custos; iv) na Fundação CASA, houve o estudo para a adequação dos sistemas corporativos 
(proprietários) que tratam do Recurso Pessoal e também de Custeio no Sistema de Custos. Foi 
realizada a integração do SAM ao Sistema de Custos. 

Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público: O 
governo de São Paulo tem continuamente envidado esforços às áreas de processos, pessoal e 
tecnológica, a fim de promover a adequação plena do SIAFEM aos padrões oficiais de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público - CASP, processo este, coordenado pela Secretaria do Tesouro Nacional - 
STN e Conselho Federal de Contabilidade - CFC que teve sua implementação iniciada em São Paulo 
em 2014, com a adequação do SIAFEM/SP ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP 
estendido. Desde então, a CGE tem centralizado seus esforços na adequação gradual dos eventos e 
roteiros contábeis do SIAFEM/SP em conformidade com os novos procedimentos estabelecidos pelo 
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP e de acordo com o cronograma e 
prazos definidos pela Portaria da STN nº 548/2015. Toda essa padronização normativa e 
procedimental implicou e implicará em significativas alterações/integrações sistêmicas e capacitação 
de servidores, pois se trata de um projeto de significativa envergadura.  

Em 2018 a CGE focou na adequação do Balancete Mensal do SIAFEM ao padrão MSC, estrutura 
utilizada para enviar as informações ao SICONFI e na implementação do novo ER, o qual estabelece 
uma nova estrutura de codificação da classificação por natureza de receita orçamentária padronizada 
para todos os entes federativos. Além disso, alinhou com as entidades responsáveis pela gestão de 
políticas já implementadas de acordo com os novo padrão, sobre a importância de se manter as 
informações atualizadas, como por exemplo, o registro do valor contábil do Passivo Atuarial, dos 
ativos e passivos gerados pelos contratos de Parceria Público Privada - PPP, dos Imóveis 
Especializados, reconhecidos em 2016 e 2017, os quais foram impactados pela depreciação.     

 

Coordenadoria de Administração Tributária 

Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal – “Nota Fiscal Paulista” (Lei Estadual nº 12.685, de 
28 de Agosto de 2007): Principais ações desenvolvidas em 2018: i) consolidação das regras na 
Resolução nº 80/2018, facilitando o acesso e a consulta à normatização do Programa; ii) revisão das 
novas regras implantadas à luz da legislação vigente: elaboração e encaminhamento de projeto de lei 
à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP para ajustes na Lei nº 12.685/2007, com o 
objetivo de conferir maior segurança jurídica aos participantes do programa e garantia da 
continuidade aplicação das regras então existentes no sistema; iii) desenvolvimento a funcionalidade 
de doação automática no aplicativo de celular; iv) ativação da funcionalidade que limita a quantidade 
de cadastramentos de doação por usuário por minuto, diminuindo o risco de fraudes; v) assinatura de 
novo convênio com a Fundação PROCON/SP para tratamento de reclamações/denuncias registradas 
por consumidores em outubro/18; vi) publicação da Resolução Conjunta SF/SC-01, que dispõe sobre 
o cadastramento de entidades paulistas de cultura, sem fins lucrativos, para recebimento de créditos 
no âmbito do Programa Nota Fiscal Paulista; vii) valores acumulados desde o início do Programa até 
31/Dezembro/2018: 
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Total distribuído R$ 16.147.053.964,00 

Créditos distribuídos R$ 14.453.253.964,00 

Prêmios distribuídos R$   1.693.800.000,00 

Usuários cadastrados 20.248.542 

Notas/Cupons Fiscais processados 65.144.343.712 

Estabelecimentos cadastrados 1.259.166 

Adesões ao Regulamento do Sorteio 18.046.980 

 

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP- 
PREVCOM 

Nos últimos anos, o Estado de São Paulo promoveu uma profunda reforma no regime de previdência 
dos seus servidores, com o objetivo de aperfeiçoar o sistema e promover a sua sustentabilidade. Em 
longo prazo, as medidas adotadas promoverão a equalização entre a arrecadação e os custos 
previdenciários, proporcionando o equilíbrio nas contas públicas e desonerando os cofres públicos.  

Por meio da Lei nº 14.653, de 22 de dezembro de 2011, o Estado de São Paulo instituiu o Regime de 
Previdência Complementar e fixou um limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões 
pagas pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS igual ao do teto do Regime Geral 
de Previdência Social - RGPS. Dessa forma, os servidores titulares de cargos efetivos admitidos no 
serviço público a partir da aprovação do convênio de adesão de seus respectivos poderes (Executivo: 
21/01/2013; Legislativo: 22/03/2013 e Judiciário: 23/06/2014) e universidades (02/10/2013) têm suas 
aposentadorias limitadas ao teto do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Para administrar esse novo regime foi criada a SP-PREVCOM, primeira fundação de previdência 
complementar destinada exclusivamente para servidores públicos, que atualmente, conta com cerca 
de 27 mil participantes e um patrimônio acumulado de R$ 1,08 bilhão, em dez/18. Por meio da SP-
PREVCOM o servidor pode contribuir mensalmente com um percentual do seu salário e contar com a 
contrapartida do Estado para a formação de sua reserva financeira.  

Com o sistema previdenciário complementar, o servidor público paulista é responsável pela 
construção do seu futuro, devendo planejar a sua aposentadoria e o bem-estar dos seus 
dependentes, restando ao Estado suprir suas necessidades básicas e garantir um benefício 
equivalente ao de todos os trabalhadores brasileiros. Além de proporcionar maior isonomia entre 
todas as classes de trabalhadores e servidores, a adoção da previdência complementar no âmbito 
paulista contribui para a redução do impacto financeiro das contas previdenciárias em longo prazo, 
diminuindo a responsabilidade do Estado para a manutenção de altos benefícios e ao mesmo tempo 
garantindo a capacidade do Tesouro Estadual arcar com os seus compromissos com todos os seus 
servidores. 

 

Dos planos de benefícios complementares 

Os Planos de Benefícios administrados pela SP-PREVCOM são exclusivamente de Contribuição 
Definida - CD e formatados de acordo com as normas vigentes que regulam o Regime de Previdência 
Complementar. São exclusivos para os servidores do Estado de São Paulo e têm contribuição 
paritária do patrocinador até o limite de 7,5% do salário de participação (parcela do rendimento do 
servidor que ultrapassa o limite do INSS). 

PREVCOM RP: Destinado aos servidores públicos do Estado de São Paulo vinculados ao RPPS, 
administrado pela SPPREV, autarquia estadual e órgão gestor único do RPPS paulista. Podem 
participar do plano os servidores titulares de cargo efetivo que entraram em exercício no serviço 
público a partir da aprovação do convênio de adesão à SP-PREVCOM de seus respectivos poderes 
(Executivo: 21/01/2013; Legislativo: 22/03/2013 e Judiciário: 23/06/2014) e das universidades 
(02/10/2013). 

Com a Lei nº 16.391, de 15 de março de 2017, os servidores vinculados ao Regime Próprio que 
ocupavam cargos efetivos antes da vigência da previdência complementar também podem se 
inscrever na SP-PREVCOM como participantes Ativos Anteriores, sem a contrapartida do Estado, 
tendo em vista que já têm direito a aposentadorias integrais ou proporcionais. 



356 
 

Criado a princípio para o Poder Executivo, esse plano contou com a adesão do Poder Judiciário, do 
Poder Legislativo e das Universidades, fazendo com que todos os servidores estatutários do Estado 
de São Paulo estejam abrangidos por um único plano de benefícios complementares. 

PREVCOM RG: Destinado a todos os servidores empregados públicos do Estado de São Paulo 
vinculados ao RGPS que se encontravam em atividade no serviço público na data da publicação da 
Lei 14.653/11. Podem participar do plano os empregados públicos (concursados), ocupantes de 
cargos de livre nomeação e exoneração (comissionados e de confiança) — desde que não possuam 
vínculo com o RPPS, bem como servidores contratados sob outros regimes jurídicos, tal como a Lei 
nº 500/1974, desde que sejam contribuintes do INSS. Tem adesão dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário do Estado de São Paulo. 

PREVCOM RG-UNIS: O PREVCOM RG-UNIS foi criado exclusivamente para os servidores da USP, 
Unesp e da Unicamp, vinculados ao RGPS. Podem participar do plano os empregados públicos 
(concursados), ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração (comissionados e de confiança) 
— desde que não possuam vínculo com o RPPS, bem como servidores contratados sob outros 
regimes jurídicos, desde que sejam contribuintes do INSS.  

 

Dos benefícios de risco 

Os benefícios de risco são oferecidos pela SP-PREVCOM pela ocorrência de morte ou invalidez do 
participante. Com o objetivo de atender às necessidades individuais de cada servidor, são opcionais e 
devem ser contratados junto à fundação com base em uma tabela de valores de contribuição de livre 
escolha pagos a uma seguradora. A contratação dos Benefícios de Risco significa uma garantia 
adicional para o servidor e sua família na ocorrência de algum imprevisto.  

A referida contratação pode ser feita a qualquer momento e garantirá reserva segurada de acordo 
com a faixa etária do participante. No caso de ocorrência de sinistro, a seguradora fará o repasse à 
SP-PREVCOM do valor contratado. A fundação, por sua vez, creditará essa quantia na conta 
individual do participante ou destinará os recursos aos seus beneficiários.  

Atualmente, a parceira estratégica da fundação para administração dos benefícios de risco é a 
companhia Mongeral Aegon, uma das maiores seguradoras independentes do país, com atuação em 
20 países. 

 

Do convênio de adesão com o Estado de Rondônia 

A SP-PREVCOM firmou convênio de adesão com o Estado de Rondônia para a administração da 
previdência complementar de seus servidores. O termo, aprovado pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC por meio da portaria nº 1.016, publicada no Diário Oficial da 
União em 6 de novembro de 2018, formalizou a Fundação como gestora do plano PREVCOM RO e 
autorizou a integração dos sistemas com os departamentos de recursos humanos do Estado para a 
abertura das inscrições e operacionalização do plano. 

A SP-PREVCOM foi autorizada a gerir planos de previdência de servidores de outros estados e 
municípios por meio da Lei nº 16.391, de 15 de março de 2017. A medida contribuirá 
significativamente para a redução de custos dos entes, que não precisarão implantar fundação 
própria de previdência e arcar com gastos de estrutura física e de pessoal.  

 

Do Plano Multipatrocinado 

O regulamento do plano multipatrocinado da SP-PREVCOM (PREVCOM MULTI) foi aprovado pela 
PREVIC em 1º de outubro de 2018, Portaria nº 935. A medida sancionou ainda o convênio de adesão 
firmado com a Prefeitura de Birigui e permitiu que a Fundação administre a previdência complementar 
de seus servidores.  

O PREVCOM MULTI também foi opção dos municípios de Santa Fé do Sul (Portaria PREVIC nº 
1.017, de 06/11/18) e Jales (Portaria PREVIC nº 56, de 29 de janeiro de 2019). Ele possibilita o 
ingresso de vários estados e municípios e se mostra como solução para os entes que pretendem 
implantar o regime de previdência complementar, mas não têm número suficiente de servidores que 
justifique os elevados custos de criação e gestão. 

A SP-PREVCOM conta com protocolos de intenções firmados com os estados de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, além de Maceió (AL). No Estado de São Paulo cerca de 15 municípios também 
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assinaram o documento, entre eles: Ribeirão Preto, Santos, Itapecerica da Serra, Rubinéia, 
Sertãozinho, Lins e São João da Boa Vista. 

O protocolo de intenções é o 1º passo e permite que a SP-PREVCOM realize os estudos técnicos de 
viabilidade para implantação do regime nos demais entes da federação.  

Balanço dos Resultados - mês de referência dezembro/2018 

Nº de participantes: 27.034 (RG: 11.644/ RP: 8.072/ RG-UNIS: 7.318 

Aposentadorias: i) Concedidas: 387 e ii) Valor pago: R$ R$ 10,8 milhões 

Contribuições: i) Percentual médio de contribuição (participante): 7,78% (ativos) e 3,97% (ativos 
facultativos) e ii) Valor médio de contribuição normal (participante): R$ 605,52  

Benefícios de Risco:  Nº de contratações: 11.585  ii) Valor total: R$  1.350.044,36 e iii) Valor médio 
global de contribuição contratado: R$ 116,53 

Portabilidade, Resgate e Autopatrocínio: i) Valores portados para SP-PREVCOM: R$ 
1.309.929,26; ii) Valores brutos resgatados: R$ 2.957.299,00; iii) Valores portados para outras 
entidades: R$ 1.841.318,51; e iv) Arrecadação mensal de autopatrocínio (aposentadoria): R$ 
101.778,36 (em 07/01/2019) 

Taxas Administrativas (RG + RP + RG UNIS): i) Taxa de Carregamento: 4% e valor acumulado em 
2018: R$ 7.756.714,72; ii) Taxa de Administração sobre Patrimônio: 1% (a.a) e valor acumulado em 
2018: R$ 9.353.332,02. 

Atividades de Investimentos: i) Fundo de Investimento PAULISTA FIQ DE FIM CP; ii) 
Administrador: Banco Itaú/SA; iii) Valor acumulado (posição em 31/12/18): R$ 1.080.469.314,72 iv) 
Valor da Cota (posição em 31/12/18): 1,921706 
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         Secretaria de Governo 
 

 Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

       
   51000 - Secretaria de Governo 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos   Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas 
Correntes 

973.252.405,00 823.563.858,00 777.064.191,31 28.983.916,50 806.048.107,81 825.756.754,24 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

192.784.320,00 145.737.808,00 143.078.024,68 0,00 143.078.024,68 143.029.863,97 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

780.468.085,00 677.826.050,00 633.986.166,63 28.983.916,50 662.970.083,13 682.726.890,27 

Despesas de 
Capital 

11.806.022,00 11.327.240,00 6.939.634,83 4.048.463,53 10.988.098,36 4.999.476,07 

Investimentos 11.804.022,00 11.325.240,00 6.939.634,83 4.048.463,53 10.988.098,36 4.999.476,07 

Inversões 
Financeiras 

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 985.058.427,00 834.891.098,00 784.003.826,14 33.032.380,03 817.036.206,17 830.756.230,31 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
 

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 
 

51000 - Secretaria de Governo 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial Dotação Inicial 

Empenhado 
Pago 

Orçamento + 
Pago de 
Restos 

  Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

0001 - 
Participação 
Societária 

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0102 - Obrigações 
Previdenciárias 
em 
Complementação 

21.963.782,00 20.660.782,00 20.615.889,45 0,00 20.615.889,45 20.631.902,73 

Despesas 
Correntes 

21.963.782,00 20.660.782,00 20.615.889,45 0,00 20.615.889,45 20.631.902,73 

2617 - Cidadania 
Ambiental e 
Melhoria da 
Qualidade de Vida 

0,00 2.000.000,00 750.612,29 172.000,00 922.612,29 236.890,13 

Despesas 
Correntes 

0,00 2.000.000,00 750.612,29 172.000,00 922.612,29 236.890,13 

2801 - Salvando 
Vidas - Defesa 
Civil 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.847,79 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.847,79 

2825 
Assessoramento 
e Coordenação 
Política do 
Governo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.718,98 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.718,98 
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5100 - 
Assessoramento, 
Coordenação e 
Planejamento das 
ações 
governamentais 

170.159.844,00 171.905.825,00 154.114.971,00 11.744.411,09 165.859.382,09 153.627.574,17 

Despesas 
Correntes 

170.159.842,00 169.238.823,00 151.943.559,59 11.384.141,57 163.327.701,16 153.398.107,62 

Despesas de 
Capital 

2,00 2.667.002,00 2.171.411,41 360.269,52 2.531.680,93 229.466,55 

5101 - São Paulo - 
Estado Resiliente 

14.084.339,00 10.915.688,00 6.242.482,86 4.130.430,53 10.372.913,39 6.134.727,78 

Despesas 
Correntes 

3.084.339,00 2.446.628,00 1.659.945,92 442.236,52 2.102.182,44 2.042.882,53 

Despesas de 
Capital 

11.000.000,00 8.469.060,00 4.582.536,94 3.688.194,01 8.270.730,95 4.091.845,25 

5102 - Rede Social 
de Solidariedade e 
Cidadania 

32.596.178,00 58.374.156,00 48.388.306,57 1.552.277,98 49.940.584,55 52.114.628,10 

Despesas 
Correntes 

32.596.178,00 58.374.156,00 48.388.306,57 1.552.277,98 49.940.584,55 52.114.628,10 

5104 - Arquivo do 
Estado - 
Preservação e 
Gestão 
Documental 

10.308.872,00 9.274.997,00 5.399.209,85 3.113.644,87 8.512.854,72 6.062.647,33 

Despesas 
Correntes 

10.296.872,00 9.267.197,00 5.393.723,37 3.113.644,87 8.507.368,24 6.057.160,85 

Despesas de 
Capital 

12.000,00 7.800,00 5.486,48 0,00 5.486,48 5.486,48 

5110 - Tecnologia 
para um Governo 
Único orientado 
ao cidadão 

467.644.217,00 414.464.449,00 402.144.831,60 12.319.615,56 414.464.447,16 403.932.331,87 

Despesas 
Correntes 

467.644.217,00 414.464.449,00 402.144.831,60 12.319.615,56 414.464.447,16 403.932.331,87 

5113 - Regulação 
e fiscalização dos 
serviços de 
transportes 

161.786.710,00 120.936.972,00 120.763.560,01 0,00 120.763.560,01 155.949.761,77 

Despesas 
Correntes 

160.994.700,00 120.756.772,00 120.583.360,01 0,00 120.583.360,01 155.478.931,77 

Despesas de 
Capital 

792.010,00 180.200,00 180.200,00 0,00 180.200,00 470.830,00 

5114 - 
Fortalecimento 
das competências 
reguladoras em 
energia, gás e 
saneamento  

105.945.825,00 26.318.229,00 25.583.962,51 0,00 25.583.962,51 31.839.199,66 

Despesas 
Correntes 

105.945.815,00 26.317.051,00 25.583.962,51 0,00 25.583.962,51 31.839.199,66 

Despesas de 
Capital 

10,00 1.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 985.058.427,00 834.891.098,00 784.003.826,14 33.032.380,03 817.036.206,17 830.756.230,31 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

 

O campo funcional da Secretaria de Governo, organizada pelo Decreto nº 61.036, de 01 de janeiro de 
2015, com as alterações posteriores, compreende resumidamente: assessoramento direto e imediato 
ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições. Seu escopo de trabalho engloba a 
coordenação, o planejamento e a execução das diretrizes e políticas relativas à integração das ações 
governamentais, além do suporte à sua atuação. Incluem-se a articulação, o controle e a 
coordenação das atividades essenciais à execução do Plano de Governo, a proposição de ajustes na 
execução dos projetos estratégicos de governo, a formulação de diretrizes e o controle de atividades 
de informática da Administração Pública Estadual, a coordenação e o gerenciamento do 
Poupatempo, a promoção da preservação da Memória do Estado; a formulação e a implementação 
da política estadual de arquivos e gestão documental e outros. 
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Programa 5100 – Assessoramento, Coordenação e Planejamento das Ações 
Governamentais 

Objetivo: Disponibilizar mecanismos para execução do plano de governo e de avaliação contínua 
das ações dos programas e projetos prioritários do governador do Estado. 

 

Ação 2460 – Articulação e Implementação de Ações Estratégicas 

Descrição: Coordenação de projetos e Ações a serem desenvolvidos pelo Governo do Estado para 
responder às necessidades, oportunidades e desafios associados à realização de grandes eventos 
que exijam atuação articulada entre órgãos e setores da administração pública estadual que atuem 
em áreas afetas, de modo direto ou indireto, à realização dos eventos olímpicos. 

Produto 1291- Acompanhamento das Ações Estratégicas de Governo 

Indicador de Produto 2469 – Número de Relatórios de Ações Estratégicas Realizadas 

 

Ação 5345 – Coordenação e Operação de Segurança Institucional 

Descrição: Segurança física dos Palácios, atendimento funcional ao Governador e dignitários, bem 
como segurança comunitária voltada ao entorno da sede do Poder Executivo. Gestão dos serviços de 
telecomunicação dos Palácios do Governo e órgãos vinculados. Logística de transporte aéreo e 
fiscalização dos veículos oficiais do Poder Executivo. 

Produto 1152 – Serviço de Segurança Institucional 

Indicador de Produto 2176 – Número de Unidades Assistidas pelo Serviço de Segurança 
Institucional 

 

Ação 5533 – Administração do Patrimônio Imobiliário 

Descrição: Atualização e manutenção do Sistema de Gerenciamento de Imóveis, e treinamento dos 
gestores responsáveis pela inclusão de informações. Manutenção e desenvolvimento de melhorias no 
sistema Acervo do Conselho de Patrimônio Imobiliário. Elaboração de análise técnica das matérias 
imobiliárias. Aprovação de contratos de locação de imóveis. Contratação de empresas especializadas 
para emissão e assessoria a vendas e assuntos afins. 

Produto 530 – Gerenciamento de Imóveis do Governo de São Paulo 

Indicador de Produto 1239 – Número de Relatórios Emitidos 

 

Ação 6234 – Gerenciamento Administrativo e de Infraestrutura da Secretaria de 
Governo 

Descrição: Gestão dos serviços que apóiam as atribuições da Secretaria de Governo, incluindo a 
manutenção dos serviços de natureza financeira, administrativa, material, patrimonial, de pessoal e 
infraestrutura. 

Produto 324 – Suporte Administrativo e Tecnológico às Unidades Administrativas 

Indicador de Produto 914 – Número de Unidades Administradas 

Projetos desenvolvidos:  

Investimento em REDE 

Contratação de solução de rede local sem fio (LAN), com serviços de instalação, configuração e 
treinamento, bem como de proteção de Redes Next Generation Firewall, com serviços de instalação. 

Houve a contratação de solução de conectividade e controles de acesso para ambiente de rede local 
(Local Area Network), com serviços de instalação, configuração e treinamento. 
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Programa 5102 – Rede Social de Solidariedade e Cidadania 

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP 

Descrição: Desenvolver programas e projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos 
segmentos mais carentes da população do Estado de São Paulo, exercitando a solidariedade 
educativa e criando programas e ações sociais visando o resgate da dignidade humana, a 
qualificação profissional, a geração de renda e emprego. Para tanto, são articuladas ações e 
parcerias com os Fundos Sociais de Solidariedade dos Municípios - FSSM, entidades de fins não 
econômicos, sociedade civil, iniciativa privada e órgãos da Administração Pública Estadual. 

Meta do Indicador do Programa para 2018 = 212.081 

Resultado do Indicador do Programa em 2018 =282.672 pessoas atendidas 

Ação 2313 – Rede de Ação Social 

Descrição: Viabilizar a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social no Estado, por 
meio de ações desenvolvidas em rede com os diversos setores do poder público estadual e/ou 
municipal, iniciativa privada e ONGs. 

Produto 431 – Realização de Projetos Sociais 

Indicador de Produto 1100 – Número de Projetos Sociais Realizados 

Projetos desenvolvidos:  

Três projetos sociais foram realizados, quais sejam: (i) a Campanha do Agasalho é uma iniciativa 
anual do FUSSESP, em parceria com as Secretarias de Estado, empresários e sociedade civil, que 
ocorre nos meses que antecedem a estação do inverno, cujas peças arrecadadas são destinadas às 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, que arrecadou mais de 10,18 milhões de peças que 
foram repassadas aos FSSM, entidades e comunidades;(ii) os Jogos Regionais dos Idosos – JORI 
que constituem em um conjunto de eventos realizados em Municípios do Estado de São Paulo, 
envolvendo a população idosa em atividades esportivas como meio de promoção da saúde e bem-
estar, desde o ano de 2015 sob coordenação para o FUSSESP,em parceria com as Secretarias de 
Esporte, Lazer e Juventude, da Educação e de Desenvolvimento Social, em 09 Municípios que 
sediaram as competições, quais sejam: Lençóis Paulista, Andradina, Itapeva, Adamantina, Cravinhos, 
São Sebastião, São Vicente, Limeira e Praia Grande,que sediou a etapa final. Com esses municípios, 
o FUSSESP celebrou 09 convênios visando a transferência de recursos financeiros no montante de 
R$ 898.944,00 destinados à realização dos JORIs. A XXI edição do JORI reuniu mais de 15.310 
atletas de 567 municípios, nas 08 etapas regionais e na etapa final; e, (iii) o Programa Estadual 
VidAtiva que concede auxílio financeiro a idosos, a fim de lhes proporcionar a oportunidade de 
praticar atividades físicas, esportivas ou de lazer em clubes e academias de ginástica que vierem a 
escolher, dentre estabelecimentos previamente cadastrados, tendo sido repassado o montante de R$ 
1.300.868,29 (incluindo as tarifas bancárias) para beneficiar 2.632 idosos no Programa. 

 

Ação 4325 – Apoio Técnico Financeiro a Projetos Sociais Fundos Municipais e 
Entidades Sociais 

Descrição: Apoiar os FSSM e entidades por meio de programas e projetos sociais, visando a 
transferência de recursos financeiros e materiais para ações voltadas à qualificação profissional, à 
geração de renda e trabalho, inclusão social e promoção de melhoria de qualidade de vida da 
população idosa. 

Produto 839 – Apoio Técnico e Financeiro aos Projetos Sociais 

Indicador de Produto 1659 – Número de Convênios Celebrados com Fundos Municipais e Entidades 
Sociais 

Projetos desenvolvidos:  

O FUSSESP apoiou projetos voltados à promoção de melhoria de qualidade de vida dos idosos, 
mediante manutenção de 01 convênio com a Associação paulista de Apoio à Família – APAF para a 
realização de atividades voltadas à terceira idade realizadas no Espaço de Convivência do idoso, 
localizado no Parque Dr. Fernando Costa, atendendo aproximadamente 580 idosos dentro das 
atividades no ECI e aproximadamente 720 pessoas no projeto denominado Intergeracional que visa a 
integração entre pessoas de diferentes idades. Este convênio também contempla a realização de 
atividades realizadas no Espaço de Leitura, localizado no Parque ”Dr. Fernando Costa”. O projeto 
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proporciona acesso à leitura bem como atividades educativas aos cidadãos, especialmente crianças. 
No ano de 2018 este projeto atendeu aproximadamente 3.108 pessoas.  

Manteve-se, além disso, todos os convênios vigentes celebrados com Entidades Sociais e Fundos 
Sociais Municipais nos quais foram implantados os seguintes projetos: Polo de Moda, Polo de Beleza, 
Polo de Construção Civil, Polo de Padaria Artesanal, Escola de Moda, Escola de Beleza e Escola de 
Construção Civil, bem como repasses de kits compostos de materiais ou insumos, camisetas, 
aventais, uniformes e apostilas para a implementação de workshops de especializações de seus 
cursos (colorimetria, spa facial, nailart, especialização em olhos, atualização roteiro de corte e 
costura, bordado em pedraria, consertos e reformas, confecção de bonecas, etc). Além da 
continuidade dos convênios já em andamento, no ano de 2018 o FUSSESP celebrou 499 convênios 
com Fundos Sociais Municipais nos segmentos Costurando o Futuro e Natal Espetacular, atendendo 
ao todo 45.891 pessoas no ano de 2018. 

Foram celebrados também 168 termos de colaboração com Organizações da Sociedade Civil 
localizadas na Capital de São Paulo para implantação e desenvolvimento dos projetos Escola de 
Beleza, Escola da Construção Civil e Escola de Moda, o que gerou 6.680 vagas para qualificação 
profissional. 

 Beneficiou também 19.665 pessoas com o projeto Horta Educativa. 

 

Ação 4328 – Distribuição de Bens Servíveis 

Descrição: Distribuir bens servíveis arrecadados e/ou adquiridos pelo FUSSESP para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, aos FSSM, entidades sociais e comunidades, visando minimizar 
os impactos sofridos em decorrência de rigores climáticos, desastres naturais e outras ocorrências, 
bem como para a implementação de projetos voltados à qualificação profissional, à geração de renda 
e horta educativa, repassados sob forma de kits, visando a inclusão social e ampliar as oportunidades 
de geração de renda e emprego. 

Produto 739 – Doações de Bens Servíveis 

Indicador de Produto 1525 – Número de Atendimentos a Instituições 

Projetos desenvolvidos:  

O FUSSESP atendeu a 322 FSSM e 335 Entidades Sociais com doações de materiais diversos 
doados por parceiros como Renner,TAM, Banco Itaú, Bauducco, Paramount Têxteis, Secretaria da 
Receita Federal, IPEM, Metrô, CPTM, entre outros. 

Foram beneficiadas 61 Instituições e 2 FSSM com doações de kits “padaria” e kits “costura” doados 
ao FUSSESP por parceiros.  

Também foram atendidos 125 FSSM com kits padaria, kits “horta” e kits “vulnerabilidade” adquiridos 
pelo FUSSESP.Além disso 197 FSSM e 110 Entidades Sociais foram beneficiadas com as peças de 
vestuário arrecadadas na Campanha do Agasalho. 

 

Ação 4333 – Casa de Solidariedade – Atividades de Apoio à Criança e ao Adolescente 

Descrição: Atender crianças e adolescentes em situação de risco social no seu contra turno escolar, 
através do desenvolvimento de atividades socioeducativas e de apoio familiar, promovendo o resgate 
da cidadania e a melhoria da qualidade de vida e do desempenho educacional. 

Produto 744 – Atendimento nas Casas de Solidariedade 

Indicador de Produto 1539 – Número de Crianças e Adolescentes Assistidos 

Projetos desenvolvidos:  

As três Casas de Solidariedade localizadas no Bairro de Campos Elíseos, no Parque D. Pedro II e no 
Bairro Sol Nascente, todas nesta Capital, e administradas pelo Instituto Criança Cidadã - ICC, por 
meio de Convênio firmado com este FUSSESP, atenderam ao todo 1.028 crianças e adolescentes. 
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Ação 5331 – Capacitação para Atividades Geradoras de Renda 

Descrição: Qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade social mediante cursos nas áreas de 
moda, de beleza, da construção civil e de panificação artesanal, visando ampliar as oportunidades de 
trabalho e criar condições para o aumento da renda e melhoria da qualidade de vida. 

Produto 755 – Cursos de Qualificação do Fundo Social de Solidariedade 

Indicador de Produto 1548 – Número de Pessoas Qualificadas 

Projetos desenvolvidos: 

O Programa Escola de Qualificação Profissional do FUSSESP é composto pela Padaria Artesanal, 
Escola de Moda, Escola de Beleza, Escola da Construção Civil e Solidariedade em Fios, todas 
localizadas na Capital de São Paulo, com oferta de vagas em cursos de qualificação profissional para 
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, foram qualificadas e certificadas nessas 
escolas13.962 pessoas. 

 

Programa 5103 – Sistema Estadual de Controle Interno 

Objetivo: Fortalecer a atividade de controle interno do Poder Executivo mediante o aprimoramento e 
a integração dos organismos de auditoria, controle e correição e garantir a efetividade dos 
instrumentos de fiscalização, avaliação e controle, visando à eficiência da gestão e melhoria na 
prestação dos serviços públicos, observados os princípios constitucionais. 

 

Ação 6127 - Auditoria Eletrônica 

Descrição: Realização de auditorias e correições mediante análise de informações procedentes de 
diversos processos de gestão sistematizados em meio eletrônico, tais como: licitações; contratos de 
terceirizações; convênios, contratos de gestão e demais termos de parcerias entre órgãos da 
administração estadual e municípios e entidades da sociedade civil; cadastro de obras; declaração 
pública de bens e valores; e outros sistemas próprios de informações. 

Com o aumento anual de processos concluídos é possível avaliar a eficiência da CGA possibilitada 
pela melhor qualificação profissional dos corregedores e demais servidores e garantida, também, pelo 
fácil acesso aos sistemas de informação das diversas áreas da gestão pública estadual e da 
otimização de seus próprios sistemas. 

Produto: Auditoria e Correição de Processos. 

Indicador de Produto - Número de Expedientes Concluídos (unidade). 

Produto: Fiscalização e Prevenção de Irregularidades Administrativas 

Indicador de Produto - Número de diligências efetuadas. 

 

Programa 5104 – Arquivo do Estado – Preservação e Gestão Documental 

Objetivo: preservar e difundir o patrimônio documental do Estado, ampliar a adesão aos 
instrumentos da política de gestão documental e garantir ao cidadão o pleno acesso à informação 
pública. 
 

Ação 5724 - Gestão documental e acesso à informação pública 

Descrição: Formulação e implementação da política de gestão documental e acesso à informação na 
administração estadual e nas administrações municipais; assistência técnica aos órgãos do Sistema 
de Arquivos do Estado de São Paulo-SAESP, prefeituras e câmaras; capacitação de servidores de 
arquivos, protocolos, Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA e Serviços de 
Informações ao Cidadão-SIC; coordenação do sistema SPdoc; gestão do sistema SIC.SP; tratamento 
técnico do acervo intermediário; atuação como órgão consultivo do Ministério Público em matéria de 
gestão documental 

Produto: Coordenação da política de gestão documental e acesso à informação pública 

Indicador de produto (PPA): Número de atendimentos aos órgãos do SAESP e às administrações 
municipais (unidade) 

Indicador de produto: Número de documentos tratados do acervo intermediário 
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Indicador de produto: Aplicação dos instrumentos de gestão documental 

Projetos desenvolvidos: 

Política de acesso à informação: 89,89% dos pedidos SIC atendidos no prazo legal; Monitoramento 
de 21.992 pedidos e 2.542 redirecionamentos; coordenação de 210 SICs; 784 atendimentos ao 
cidadão. 

Formulação e implementação da política estadual de gestão documental: Elaboração de 07 
Tabelas de Temporalidade de Documentos fim (TTD): 4 Secretarias e 3 órgãos da administração 
indireta; coordenação de 89 Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA e 10 
Subcomissões (222 membros); análise de 634 editais de ciência de eliminação; formalização de 09 
Termos de Recolhimento, 02 Termos de Transferência e 02 Termos de Doação; 4.142 atendimentos 
técnicos realizados.  

Aplicação dos instrumentos de gestão documental em 53.776,21 metros lineares de 
documentos, sendo 524,21m de documentos para recolhimento e doação ao Arquivo Público, 
585,34m de documentos transferidos e 52.666,66m para eliminação nos órgãos/entidades do 
SAESP. 

Modernização e expansão do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de 
Documentos e Informações-SPdoc: 9 implementações do SPdoc efetivadas: DAEE, Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP - HC/SP, o Centro Paula Souza, Empresa Paulista de 
Planejamento Metropolitano - S.A – Emplasa, Secretarias de Estado da Educação, do Emprego e 
Relações do Trabalho, de Saneamento e Recursos Hídricos, de Turismo e da Saúde.  

Promoção da gestão documental e acesso à informação nas administrações municipais:  

Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com Tribunal de Contas do Estado, instituição dos 
Observatórios de Arquivos municipais, gestão da ferramenta georreferenciada do Mapa Paulista de 
Gestão Documental e Acesso à Informação Municipal, conclusão do Guia de Transparência Pública, 
conclusão do “Modelo de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos 
(atividade fim e meio) para o Poder Legislativo Municipal, participação na Câmara Setorial sobre 
Arquivos Municipais/CONARQ. 

Disseminação do conhecimento técnico-arquivístico: 32 ações (seminários, cursos, palestras, 
debates), envolvendo 2.394 participantes, e 1 Capacitação EAD para 103 servidores. 

Tratamento técnico de 3.618.516 itens documentais do acervo intermediário. 

 

Ação 5725 - Preservação e difusão do acervo 

Descrição: Preservação do acervo de guarda permanente (documentos, periódicos, livros, mapas, 
fotografias, negativos, filmes, slides, entre outros); elaboração de materiais e meios para difusão e 
disponibilização do acervo ao acesso público. 

Produto: Documentos tratados e disponibilizados ao público 

Indicador de produto (PPA): Número de documentos tratados do acervo permanente (unidade) 

Indicador de produto: Número de acessos públicos aos documentos do acervo 

Projetos desenvolvidos:  

Tratamento técnico de 13.161.231 documentos do acervo permanente. 

Incorporação de 353,79 metros lineares de documentos ao acervo permanente. 

610.789 atendimentos ao público, além de 174.584 itens do acervo permanente consultados. 

Elaboração de instrumentos de pesquisa: 85% do Guia do Acervo finalizado, 6 Índices de Livros 
de Registro Paroquial e 8 Catálogos. 

Emissão de 7.504 certidões: 7.435 certidões de Imigração, 44 certidões de inteiro teor de registros 
de terra, autos cíveis e outros documentos e 25 certidões de nascimento na Maternidade São Paulo. 

Gerenciamento de fatores de risco e monitoramento do acervo: instalação da brigada de 
incêndio, início do desenvolvimento de projeto para implantação do Gerenciamento de Riscos no 
APESP (descrição de cada fator de risco, minuta de ato, matriz de responsabilidades e 
procedimentos). 
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Difusão do acervo e disseminação dos trabalhos e conhecimentos técnicos: 21 ações 
(seminários, cursos, palestras e oficinas), 02 exposições e 02 publicações eletrônicas da Revista do 
Arquivo. 

 

Ação 2568 - Modernização do SPDoc 

Descrição: Desenvolvimento das funcionalidades: complementares de protocolo e arquivo; 
gerenciamento de documentos do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de 
Documentos e Informações-SPDOC, transferidos ou recolhidos ao Arquivo Público do Estado; 
integração com o sistema SIC.SP; webservices de interoperabilidade; e acessibilidade.  

Produto: Sistema SPdoc aprimorado 

Indicador de produto (PPA): Percentual de desenvolvimento e implementação de funcionalidades 
no SPdoc (%). 

Projetos desenvolvidos: 

Funcionalidades Implementadas: Acesso SPdoc: SPdoc cidadão 1, SPdoc cidadão 2, 
despachar/instruir, juntar, encerrar documento, relatório de documentos com pendência incluída, 
relatório de posse de documentos, visualização de resultados por órgão, reemissão, leitor óptico, 
relatório documentos selecionados para amostragem, relatório documentos selecionados para 
amostragem, relatório de documentos eliminados - adequação dos filtros de pesquisa, relatório de 
documentos eliminados - adequação da apresentação do resultado da pesquisa, funcionalidades de 
protocolo – adequação de termos, encerrar e abrir volume, encerrar e abrir volume 2, rastrear 
documento, indicar prazo de encaminhamento, pesquisa - simples e cruzada, autuar, incorporar, 
desentranhar, apensar, desapensar, reativar, reconstituir, indicação de irregularidade, menu 
tramitação - interna e externa, menu tramitação - inclusão do campo “relação de remessa nº/ano”, 
emprestar, consulta, cadastrar documento, cadastrar local de arquivamento, desarquivamento,  
transferência e recolhimento, cadastro de usuários inativos - outros órgãos, mensageiro, alterar 
domínio, registro de posse, importação de usuários, desincorporação e  espécie, e sistema legado. 

 

Programa 5107 – Modernização da Imprensa Oficial 
 
Objetivo: Aumentar a capacidade de produção da Imprensa Oficial e aperfeiçoar a execução dos 
seus diversos serviços, mantendo sua eficiência. 
 

Ação  2214 - Ampliação e manutenção do espaço físico da Imprensa Oficial 

Construção, reformas e manutenções nas edificações da empresa. Ação não orçamentária, 
classificada como atividade, uma vez que é realizada de forma contínua e permanente. 

Produto: Espaço físico adequado para potencializar a produção gráfica 

Indicador de Produto: Áreas construídas, reformadas e readequadas. 

 

Ação  1561 - Modernização do Parque Gráfico 

Manutenção, aquisição, atualização e modernização tecnológica de máquinas, equipamentos e 
sistemas para os processos de produção da Imprensa Oficial do Estado S.A.Ação não orçamentária, 
classificada como atividade, uma vez que é realizada de forma contínua e permanente 

Produto: Parque Gráfico Ampliado e Modernizado 

Indicador de Produto: Número de recursos adquiridos. 

Projetos desenvolvidos: Destacamos o desenvolvimento de um projeto com a Secretaria Estadual 
da Educação, iniciado em 2013, que, em 2018, produziu 67 milhões de exemplares de material 
didático e os entregou em 5.300 estabelecimentos de ensino em todo Estado de São Paulo. Este 
projeto dá continuidade e consolida a excelência das práticas de gestão pública realizadas na 
empresa, garantindo a qualidade dos serviços prestados e a entrega do material no prazo.  
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Programa 5109 – Fortalecimento da Organização e Modernização da 
Infraestrutura – PRODESP 
 

Objetivo: atualização constante e manutenção da infraestrutura de tecnologia de informação e 
comunicação necessárias ao bom desenvolvimento das atividades da PRODESP. 

Ação 2178 - Atualização e manutenção da Infraestrutura de TIC  

Descrição: Implementação do plano de manutenção e atualização da estrutura de recursos de 
Tecnologia de Informação e Comunicação necessários para o bom desenvolvimento das Atividades 
da Prodesp. 

Produto 715: "Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação Compatível com a 
Demanda" 

Projetos desenvolvidos:  

Poupatempo (Secretaria de Governo): foi implantado o Poupatempo São Vicente, chegando-se a 
72 unidades fixas do programa distribuídas por todo o Estado e uma unidade móvel, que atende na 
Capital e Grande São Paulo. O Poupatempo Jacareí foi transferido para um novo espaço, o que 
trouxe economia de aluguel para a prefeitura e a disponibilização dos serviços na região central da 
cidade. Também o Poupatempo Santo Amaro mudou de endereço, o que permitiu a modernização de 
suas instalações e proporcionará uma economia anual de cerca de R$ 3,6 milhões com a isenção do 
aluguel. No âmbito das iniciativas do Poupatempo 2ª Geração, houve a criação de um novo canal de 
atendimento ao cidadão, por meio de telefone com o uso de URA (Unidade de Resposta Audível), e a 
implantação de novas versões do Portal do Poupatempo, com melhor usabilidade e interface 
responsiva, para adaptação automática às telas de dispositivos móveis, e do Poupinha, o assistente 
virtual que auxilia o cidadão no Portal e no Facebook do Poupatempo, fornecendo informações sobre 
serviços e ajudando a agendar atendimento. Os totens de autoatendimento ganharam novos serviços 
de CNH e de veículos. De um total de 114 totens, 31 estão instalados em espaços fora dos postos do 
Poupatempo. O Sistema de Atendimento, que permite acompanhar as etapas de execução dos 
serviços, foi estendido para 22 novos postos. Em 2018, pelo quarto ano consecutivo, o Poupatempo 
foi eleito pelos paulistanos, em pesquisa do Datafolha, o Melhor Serviço Público de São Paulo. 

SP Serviços (Vários Órgãos): foram disponibilizados três novos aplicativos que permitem emitir 
segunda via de conta e informar vazamentos e falta de água (Sabesp); comunicar problemas ou 
sugerir melhorias nas rodovias estaduais operadas por concessionárias, inclusive com o envio de 
fotos ou vídeos (Artesp); e realizar serviços relativos ao Gedave - Sistema de Gestão da Defesa 
Animal e Vegetal (Secretaria da Agricultura e Abastecimento). Também foram disponibilizados novos 
serviços em aplicativos já existentes, como a indicação de motorista infrator por meio de selfie, com 
assinatura na tela sensível do próprio dispositivo (Detran.SP), consulta à balneabilidade de praias 
(Cetesb), e doações automáticas de cupons fiscais da Nota Fiscal paulista a entidades específicas 
(Secretaria da Fazenda). Funcionando como um hub de aplicativos do Governo do Estado de São 
Paulo, o SP Serviços é uma das iniciativas do Poupatempo 2ª Geração. Hoje, já possui 43 aplicativos 
que colocam uma série de informações e serviços de diferentes órgãos no celular do cidadão. 
Somados, o SP Serviços e os aplicativos por ele reunidos contabilizavam em dezembro de 2018 mais 
de 17 milhões de downloads. Ao final de 2018, o SP Serviços alcançou o 3º lugar no ranking de APPs 
mais baixados nas lojas. 

Detecta (Secretaria da Segurança Pública): as cidades de São Carlos e de Santos tiveram suas 
câmeras de videomonitoramento e leitores de placas de veículos conectadas ao Detecta, sistema 
inteligente que auxilia as Polícias Civil e Militar na prevenção e combate à criminalidade. As 
prefeituras conectadas ao sistema passam a ter acesso em tempo real aos alertas de potenciais 
situações suspeitas / crimes emitidos pelo Detecta para sua região. O Detecta agrega e correlaciona 
diferentes bases de dados, como as de boletins de ocorrência, de veículos furtados e roubados e de 
chamados do 190, além de imagens - em tempo real ou armazenadas - de câmeras públicas e 
privadas. O número de leitores automáticos de placas de veículos ativos no sistema é de 3242; e o de 
câmeras de videomonitoramento, de 1675. Desde setembro de 2015, as viaturas da Polícia Militar já 
realizaram mais de 120 milhões de pesquisas no Detecta. 

Modernização da Delegacia Eletrônica (Secretaria da Segurança Pública): entrou em operação a 
nova versão da Delegacia Eletrônica, sistema que permite o registro de boletins de ocorrência pela 
Internet. Com ela, já na primeira tela o cidadão sabe com clareza se a natureza de sua ocorrência 
permite fazer o BO pela Internet ou não. Durante o registro, ele é conduzido por um passo a passo, 
garantindo que todas as informações necessárias sejam fornecidas. A nova Delegacia Eletrônica 
também é responsiva, isto é, se adapta automaticamente à tela de dispositivos móveis. O objetivo da 
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modernização da Delegacia Eletrônica é estimular seu uso pelo cidadão. Dados de 2018 mostram 
que cerca de 35% dos 2,9 milhões de BOs registrados nas delegacias físicas naquele ano poderiam 
ter sido feitos pela Internet, dada a natureza das ocorrências. 

Inquérito Policial Eletrônico (Secretaria da Segurança Pública / Tribunal de Justiça): o sistema 
que permite que todas as etapas de um inquérito, da instauração ao seu ajuizamento junto ao 
Tribunal de Justiça, sejam realizadas de forma eletrônica, foi estendido para mais cerca de 600 
unidades da Policia Civil. Com isso, perto de 1400 unidades policiais do Estado de São Paulo já estão 
usando o sistema, que dá maior rapidez aos procedimentos de instauração, condução e ajuizamento; 
proporciona economia de tempo e dinheiro, com a dispensa do transporte físico de documentos em 
papel; libera espaço nas delegacias com o fim dos arquivos físicos; e elimina o risco de extravio ou 
perda de documentos. 

Poupatempo do Empreendedor (Junta Comercial do Estado de São Paulo): foi concluída a 
integração dos dois últimos órgãos estaduais licenciadores: o Corpo de Bombeiros e a Cetesb. Com 
isso, com exceção de casos excepcionais, o empreendedor interessado pode executar pela Internet 
todos os procedimentos necessários para legalização de seu negócio, com a obtenção das licenças, 
conforme o caso, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, do Centro 
de Vigilância Sanitária e da Cetesb. Além de desburocratizar o processo de abertura de empresas, 
trazendo comodidade e economia de tempo e dinheiro ao empreendedor, a solução minimiza a 
redundância de dados e erros cadastrais. Desde abril de 2017, já foram legalizados de forma 
integrada no Poupatempo do Empreendedor cerca de 400 mil negócios. Em 75% dos casos, o 
processo de licenciamento foi finalizado em até cinco dias. 

RH Folha (Secretaria de Planejamento e Gestão): foi dada continuidade ao desenvolvimento do 
sistema que permitirá a gestão da vida funcional dos servidores da administração direta e autárquica, 
abrangendo ingresso, frequência, concessão de benefícios e vantagens, evolução na carreira, 
contagem de tempo e aposentadoria / pensão. As funcionalidades relativas ao processo de ingresso 
foram concluídas e estão em homologação pela Secretaria. Entre outras vantagens, o sistema 
permitirá uma governança de RH mais efetiva, disponibilizará automaticamente informações para 
cálculo da folha de pagamento do Estado, agilizará a obtenção de informações consistentes e os 
processos de concessão de benefícios e aposentadoria e reduzirá custos com a eliminação de 
controles paralelos e processos manuais.  

Bolsa Eletrônica de Compras (Secretaria da Fazenda): o ambiente eletrônico de compras do 
Governo, que já proporcionou uma economia estimada de mais R$ 31 bilhões em 18 anos, foi 
incrementado com a implantação do Preços SP, ferramenta que, a partir dos dados das contratações 
efetuadas via BEC, fornecerá os preços médios, mínimos e máximos praticados para cada item. 
Essas informações poderão ser utilizadas pelas diferentes unidades compradoras do Governo em 
substituição às pesquisas de preços para formulação do preço de referência, trazendo mais agilidade 
e redução de custos no ciclo de compras.  

S4SP - Saúde para São Paulo (Secretaria da Saúde): teve prosseguimento a implantação do 
sistema de gestão hospitalar que está padronizando e centralizando as informações de atendimento 
na rede pública estadual. Com isso, já temos 16 unidades no nível de maturidade 3, que é atingido 
quando estão informatizadas as áreas de atendimento médico - admissão de pacientes, controle de 
leitos, agendamento, laboratório de análises clínicas etc - e de faturamento ao SUS. Também foi 
iniciada a implantação, em cinco hospitais, da primeira versão do Registro Eletrônico do Paciente, 
que permite ao médico visualizar todo o histórico de atendimento do paciente na unidade, como 
internações, exames e procedimentos à que foi submetido, direto no celular, facilitando o atendimento 
junto aos leitos. Hoje, 35 hospitais estão com o S4SP em diferentes estágios de implantação.  

GS-Net (Secretaria da Saúde): implantado em caráter piloto na Farmácia de Alto Custo de 
Guarulhos em 2017, o recurso de controle de lote e validade dos medicamentos foi estendido para 
outras 24 farmácias de alto custo do Estado. Esse recurso permite gerenciar o estoque de forma a 
priorizar sempre a liberação dos medicamentos com data de vencimento mais próxima, evitando-se 
assim perdas por expiração do prazo de validade. O GS-Net informatiza a gestão de toda a cadeia de 
suprimentos da Secretaria da Saúde, do planejamento das compras e controle de estoque até a 
entrega dos medicamentos, via sistema Medex, às unidades de saúde ou ao cidadão. Entre seus 
benefícios, estão a redução de custos, controles financeiros mais precisos, diminuição do desperdício 
e maior garantia de disponibilidade dos medicamentos para a população. 

Secretaria Escolar Digital (Secretaria da Educação): construído modelo preditivo baseado em 
inteligência artificial que permitiu identificar, em cada uma das cerca de 5,5 mil escolas estaduais, 
alunos com alto risco de evasão escolar. A probabilidade de evasão, calculada a partir de uma série 
de premissas, foi encaminhada a cada escola, com o intuito de que estas implementem ações que 
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estimulem a permanência de tais alunos. Em outra frente, pais e estudantes ganharam o aplicativo 
Minha Escola SP, que permite visualizar no celular as notas dos alunos, fazer o download do boletim 
e avaliar a merenda escolar, além de trazer uma versão eletrônica da Carteira de Estudante. O 
objetivo do aplicativo é aumentar o engajamento dos alunos com a escola e a participação da família 
na vida escolar dos alunos. 

Sistema de Gestão da Defesa Animal e Vegetal - Gedave (Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento): o módulo de Gestão de Agrotóxicos, que permite o rastreamento de todo o ciclo do 
uso de agrotóxicos na agricultura paulista, desde sua produção ou importação até o descarte de 
resíduos e das embalagens vazias, passou por melhorias, como a criação de webservices para envio 
automático de informações por parte das empresas integrantes dessa cadeia produtiva. O Gedave 
também ganhou cadastro onde as empresas de processamento de produtos de origem animal, como 
carnes, ovos, laticínios e mel, devem registrar informações sobre seus produtos.   

Infraestrutura 

Infraestrutura de TIC: entre janeiro e dezembro de 2018, a Prodesp realizou seu plano de 
investimentos, para expansão e modernização da infraestrutura computacional de seu Data Center, 
que atende a diferentes órgãos públicos estaduais. Em dezembro, foi realizado o Pregão Eletrônico 
para nova contratação da Rede Intragov, o qual contou com uma disputa acirrada. Após 181 lances, o 
Pregão foi encerrado, com um valor mensal que representa uma redução de 44,11% em relação aos 
valores praticados no Contrato anterior. O uso da telefonia VoIP, por meio da rede Intragov, foi 
expandida para novos órgãos, como as Secretarias de Planejamento e Gestão e de Turismo e a 
Fundação Casa. Quando estiver totalmente disseminada na administração estadual, estima-se que a 
tecnologia VoIP proporcione uma economia anual de cerca de R$ 20 milhões nos gastos com 
telefonia. Ela também levará a um salto de qualidade na infraestrutura de comunicação do Estado 
com a oferta de novos recursos, como videoconferência. 

Gestão Empresarial 

Prêmios (Prodesp): pelo terceiro ano consecutivo, por seu desempenho econômico-financeiro, a 
Prodesp conquistou o prêmio de Empresa Destaque do Ano, na categoria serviços para governo 
(segmento empresas de grande porte), do anuário Informática Hoje. 

 

Programa 5110 – Tecnologia para um Governo Único Orientado ao Cidadão 

Coordenadoria de Serviços ao Cidadão (CSC) e à Coordenadoria de Tecnologia daInformação e 
Comunicação (CTIC) 

Objetivo: Visa facilitar e melhorar o relacionamento entre o cidadão e um Governo único e integrado, 
de maneira eficaz, eficiente, segura e transparente, com oferecimento de tecnologias para inclusão e 
empoderamento digital dos cidadãos. 

 

Ação 5372 – Gestão do Poupatempo  

Reunião de diversos serviços de natureza pública em um único lugar físico com funcionários 
altamente capacitados para atender com dignidade, eficiência e rapidez o cidadão. O Programa 
Poupatempo conta com 72 postos fixos e 1 unidade móvel, realizando mais de 129 mil atendimentos 
por dia (média do ano de 2018). A avaliação geral dos serviços atingiu 98,8% em 2018. Pela quarta 
vez consecutiva (2015, 2016, 2017 e 2018), o Poupatempo foi eleito o melhor serviço público de São 
Paulo, em pesquisa de opinião espontânea do Instituto Datafolha. Desde a implantação do primeiro 
posto, o Poupatempo Sé, há 21 anos, o total de atendimentos realizados até dezembro de 2018 
ultrapassou os 614 milhões. 

Produto 1: Múltiplos serviços públicos aos cidadãos em um só lugar. 

Indicador de Produto: Percentual de postos com satisfação acima de 95%. 

Produto 2: Novas unidades do Poupatempo construídas (Emenda parlamentar). 

Indicador de Produto: Número de postos do Poupatempo construídos. 

Projetos desenvolvidos:  

Estrutura Física do Programa Poupatempo: visando a economia de recursos públicos, em 2018 
foram realizadas as mudanças de endereço dos postos Poupatempo: a) Jacareí – redução de custos 
com aluguel para a Prefeitura, sem ônus para o Estado, proporcionando para a população a 
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centralização de diversos órgãos estaduais e municipais na região central da cidade; b) Santo Amaro 
– isenção para o Estado de custos com aluguel (mais de R$ 3,0 milhões/ano), modernização das 
instalações físicas e disponibilização dos totens de autoatendimento durante todo o período de 
funcionamento no novo endereço, no “Mais Shopping”. Em 2018 também foi implantada uma nova 
unidade do Poupatempo no município de São Vicente, totalizando 72 postos fixos. 

Novos Órgãos e Serviços nos Postos Poupatempo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – 
IMESP, Certificação Digital (Lapa); Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU, 
Emissão do Cartão BOM (Suzano); Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI, Serviços 
aos profissionais da classe (Campinas Shopping e São José do Rio Preto); e Emissão de RG 
Emergencial para casos de viagem pelo IIRGD – Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton 
Daunt (Campinas Shopping); além de serviços municipais: Atende Bem e Junta do Serviço Militar 
(São Bernardo do Campo); Emprega Bauru (Bauru); Cartão Sistema de Ônibus Urbano – SOU 
(Diadema); Microempreendedor Individual – MEI (Ribeirão Preto); Seguro Desemprego – PAT 
(Barretos); e Cadastramento de Cães e Gatos para Castração, e Orienta SUS (São José do Rio 
Preto). A CIRETRAN foi desativada do posto Araçatuba, permanecendo apenas os principais serviços 
do Detran (CNH e Licenciamento). 

Agendamento: implantação do agendamento para os serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) – 
14 localidades, Procon – 3 localidades, Sabesp – 16 localidades e PAT Catanduva. Visando ainda o 
aprimoramento do sistema de agendamento, foi desenvolvida a grade de atendimento inteligente, que 
permite melhor distribuição de horários e serviços, de forma automatizada, calculada a partir de 
comportamento histórico de atendimento dos postos, o que proporciona a otimização de recursos 
instalados. Em 2018 foi realizado um piloto com esta funcionalidade no posto São Bernardo do 
Campo. 

Novo Sistema Biométrico – publicação do Decreto no 63.299/2018: conclusão dos estudos e 
publicação de nova regulamentação do Sistema Unificado de Coleta Biométrica, que visa aprimorar o 
armazenamento de dados biométricos e sua reutilização (reúso) em serviços públicos prestados pelo 
Estado de São Paulo, além de propiciar economia de recursos do Tesouro do Estado ao viabilizar a 
contratação centralizada da demanda de serviços de coleta e leitura biométrica. Atualmente, a 
implantação do Sistema Biométrico está em fase interna de estruturação da licitação de serviços de 
coleta e leitura de dados biométricos. 

Reúso de Imagens para Emissão de Documentos: consiste na reutilização de imagens biométricas 
eletrônicas capturadas e armazenadas no banco de dados biométricos dos cidadãos, para a 
utilização por outros órgãos públicos, para fins de cadastro ou identificação, sem o ônus operacional 
e financeiro de realização de novas coletas biométricas. Tal funcionalidade foi aprimorada, ampliando 
o reúso de imagens biométricas na prestação de serviços públicos, gerando economia acumulada de 
aproximadamente R$ 42,5 milhões de reais desde 2016 até o final de 2018. Em 2018, o reúso de 
imagens foi estendido para casos de RG criminal. 

Inscrição de CPF para serviços de RG: implantada a inscrição simultânea no CPF quando da 
emissão do documento do RG, para casos de 1ª e 2ª via de menores de 16 anos, além de consulta à 
base de dados da Receita Federal. 

CNH Digital: a CNH Digital é uma versão digital (eletrônica) da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), com o mesmo valor jurídico da impressa e sua obtenção é opcional. Com a versão digital, a 
CNH tornou-se o primeiro documento brasileiro de identificação civil multiforme, impressa e digital. O 
serviço CNH Digital foi disponibilizado nos postos Poupatempo para os processos de habilitação de 
CNH: renovação, emissão definitiva, reabilitação de permissionário, adição e mudança de categoria. 

FIC Digital: a Ficha de Identificação Civil Digital (FIC Digital) é um formulário cadastral gerado 
eletronicamente no ato do atendimento ao cidadão, contendo dados biográficos e imagens de fotos, 
de digitais e de assinaturas, em substituição à FIC impressa, podendo gerar uma economia anual em 
torno de R$ 7,8 milhões. A imagem da FIC Digital é armazenada e utilizada para apoio das atividades 
de emissão do RG. Em 2018, foi realizado um piloto da FIC Digital no Poupatempo Caieiras. 

 

Ação 6241 – Implantação do Poupatempo 2a Geração  

A Coordenadoria de Serviços ao Cidadão, da Subsecretaria de Ações Estratégicas, tem 
desenvolvido, juntamente com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – 
PRODESP, vários projetos estratégicos com o objetivo de ampliar e facilitar ainda mais o acesso aos 
serviços públicos, reduzindo os custos de deslocamento do cidadão, potencializando a virtualização 
de serviços e construindo uma base compartilhada e segura de identificação do usuário do serviço 
público. 
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Produto: Atendimentos virtuais do Poupatempo realizados. 

Indicador de Produto: Percentual de atendimentos eletrônicos sobre o total dos respectivos 
atendimentos. 

Esta é uma Ação não-orçamentária. 

Projetos desenvolvidos: 

Assistente Virtual Inteligente – AVI (Poupinha): disponibilizado novo Assistente Virtual Inteligente 
no Portal Poupatempo, com sistema desenvolvido pela PRODESP. Esta ferramenta está alinhada 
com as atuais tendências de comunicação na WEB, sendo a primeira experiência de sucesso na 
execução de transações on-line no serviço público. Até dezembro de 2018, o Poupinha realizou mais 
de 7 milhões de agendamentos e trocou mais de 190 milhões de mensagens. 

Totens de autoatendimento: em 2018 há 114 totens já implantados, 83 em postos Poupatempo e 31 
em shoppings, supermercados, estações do Metrô e da CPTM, entre outros. Esta solução permite 
agendamento de serviços prestados presencialmente em todos os postos: solicitação de 2ª via de RG 
para maiores de 16 anos com reúso de imagens biométricas (opção de envio pelos Correios) e 2ª via 
de CNH com reúso de imagens biométricas, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, 
pagamento da taxa de emissão de 2ª via de RG por intermédio de cartão de débito multibanco e, 
ainda, a emissão da Guia DARE para esta mesma finalidade. Em 2018 foram implementados novos 
serviços nos totens: Certidões de CNH e Pesquisa de Débitos e Restrições de Veículos, além da 
vinculação do pagamento da taxa de 2ª via de RG à emissão do documento. Também foram 
redistribuídos 24 totens de autoatendimento, sendo 03 para o posto Poupatempo São Vicente e os 
demais para outras localidades, como Detran Armênia, Prefeitura Regional de São Miguel Paulista 
(Descomplica), Estações do Metrô, da CPTM, shoppings e supermercados da capital e de cidades do 
interior. 

Portal Poupatempo: disponibilização de nova versão do Portal Poupatempo, com o objetivo de 
proporcionar melhor usabilidade, além da implementação de interface responsiva, voltada para 
dispositivos móveis (tablets e smartphones). Melhorias foram realizadas nos serviços de Atestado de 
Antecedentes Criminais e Reconhecimento de Paternidade, bem como foi reformulada a 
funcionalidade “Esqueci Minha Senha”.  

Atendimento telefônico: implantado novo atendimento eletrônico por telefone através de Unidade 
de Resposta Audível (URA), 24 horas por dia, 7 dias por semana. O cidadão pode obter informações 
sobre serviços, realizar agendamento de serviços prestados presencialmente em todos os postos, 
além de registrar sugestões, elogios, dúvidas ou reclamações. 

Sistema de Atendimento: abrange a identificação do cidadão perante a solicitação de um serviço e 
o acompanhamento de cada passo do processo, até a conclusão do atendimento presencial. Em 
2018, o sistema foi estendido para mais 22 postos Poupatempo, totalizando 29 Unidades com o 
sistema instalado (todos contando com o Sistema BI – Business Intelligence, tratado abaixo). 

Business Intelligence – BI e Sala de Situação: implementação do processo de coleta, organização, 
análise, compartilhamento e monitoramento de informações, para subsidiar a gestão do Programa 
Poupatempo e fornecer insumos para a tomada de decisões estratégicas. Atualmente, na Sala de 
Situação é possível extrair informações em tempo real de 29 postos Poupatempo que já contam com 
o Sistema de Atendimento. 

Gestão do Conhecimento: implantação de ferramentas na Intranet para uso interno, com melhorias 
e novos aplicativos, facilitando o acesso de forma mais interativa e operacional para os 13 mil 
colaboradores do Programa Poupatempo. Em 2018, foram implementadas melhorias no calendário 
de eventos e nas fichas técnicas dos postos Poupatempo. 

Capacitação à Distância: dentre as ações voltadas para o treinamento contínuo dos colaboradores 
dos postos Poupatempo, destacamos: a) o desenvolvimento e implantação de metodologia para 
elaboração de cursos, web conferências e mecanismos de gestão acadêmica; b) o desenvolvimento e 
produção de 06 cursos on-line: Conceitos e Princípios do Programa Poupatempo, Código de Conduta 
e Integridade, Totens de Autoatendimento, Sistema de Atendimento, Ouvidoria e Comunicação; c) a 
realização de 08 web conferências: e-Poupatempo e Intranet, Sistema GIP – Console Campanhas, 
Acessa SP – Capacitação de Monitores, RH Poupatempo, Banco do Brasil, Acessa SP – Capacitação 
de Monitores, Fiscalização de Contratos e Ações de Capacitação. Isto permitiu a otimização de 
recursos frente à realização de capacitações presenciais. Em 2018, foram realizadas mais de 11 mil 
capacitações à distância por intermédio de cursos e 3 mil por web conferências. 
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Sistema de Relacionamento: estabelecerá um canal de relacionamento pró-ativo com o usuário do 
serviço público, por exemplo, informando datas importantes de renovação de documentos e oferta 
customizada de serviços baseada em análise de perfil. As interações a serem implementadas trarão 
melhor uso dos recursos, informações personalizadas e de maior qualidade para o cidadão, além de 
maior conhecimento de suas necessidades. Em 2018 foram iniciados testes com 4 novas interações: 
Mudança de Nível de Acesso, Canais de Agendamento, Divulgação e Cadastro Incompleto. 

 

Ação 5636 – Gestão do Acessa São Paulo 

 Criado em 2000 para oferecer locais de acesso gratuito à internet, o Programa de Inclusão Digital do 
Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo – PRODESP, foi reformulado em 2016 para também contemplar a oferta de 
espaços físicos e digitais voltados ao compartilhamento de conteúdos, experiências e metodologias 
de trabalho colaborativo, em especial por meio do Projeto Acessa Campus: foram disponibilizados 
espaços públicos de coworking que promovem acesso ao conhecimento empreendedor. Esta 
inovação visa fomentar a economia criativa e ampliar a eficácia do Programa na prestação dos 
serviços, tornando-o mais aderente às demandas atuais da sociedade. O Acessa Campus conta com 
três postos piloto de coworking público instalados, com capacidade para atender 120 pessoas, 
conforme será demonstrado no decorrer deste Relatório. 

Em 31 de dezembro de 2018, o Programa Acessa São Paulo (AcessaSP) estava presente em 338 
municípios, com 455 postos de atendimento ao cidadão com computadores e internet, dos quais 84 
com Wi-Fi. Em 2018 o Programa realizou mais de 2,9 milhões de atendimentos presenciais e mais de 
197 mil atendimentos pela rede Wi-Fi, perfazendo a média de 265 mil atendimentos por mês. A 
Pesquisa anual com os usuários do AcessaSP, a Ponline, edição 2018, realizada no mês de 
novembro, mostrou que a faixa de renda familiar mensal da maioria dos atendidos no Programa, 
62%, é de até dois salários mínimos, o que revela sua importância na disponibilização do acesso à 
internet para a população de baixa renda. 

Produto: Ambiente equipado com infraestrutura para acesso à internet e a conteúdos. 

Indicador de Produto: Número de usuários do AcessaSP. 

Projetos desenvolvidos: 

Reestruturação do Programa: Visa melhorar a eficiência na prestação dos serviços e em sua 
gestão. Realizações: durante o processo de reestruturação iniciado com a edição do Decreto nº 
62.306/2016, foi realizada a análise do desempenho de 833 postos, tendo como base suas taxas de 
ocupação líquidas. Para a eficiência da prestação do serviço e economia, aqueles postos nos quais 
se identificou alta ociosidade, ou baixa procura, tiveram suas atividades encerradas. Até dezembro de 
2018, foram desativados 378 postos. Já os postos com taxa de ocupação alta ou média foram 
mantidos e estão em processo de renovação das parcerias. Status: dos 455 postos do AcessaSP, 
349, ou 77%, são municipais. Destes, 226 postos renovaram convênios em 2018, com planos de 
trabalho baseados em metas de desempenho e avaliação de resultados, para melhoria do serviço 
prestado. Foi dado prosseguimento aos processos de doação de equipamentos e mobiliários às 
Prefeituras que aderiram à desativação com a respectiva doação (Termos de Doação publicados para 
91 postos com equipamentos de propriedade da PRODESP); e houve continuidade das atividades 
relativas às desativações de postos. 

Sistema Informatizado de Avaliação do desempenho dos Postos – Realizações: Com base na 
reestruturação do Programa e nos convênios e planos de trabalho assinados, foi desenvolvido um 
sistema informatizado de avaliação que leva em conta as taxas de ocupação dos postos e demais 
variáveis para tomada de decisão e aperfeiçoamento da gestão. Status: Em 2018 implantado 
Relatório Mensal Eletrônico do Monitor por posto e em desenvolvimento Relatório Trimestral 
Eletrônico por posto. 

Ampliação dos serviços do AcessaSP em assentamentos estaduais em parceria com 
a  Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP – Realizações: Renovação de 
cinco convênios com o ITESP e assinatura de onze novos convênios, todos publicados. Status: Onze 
centros digitais, com computadores e conexão à internet, estão em implantação no Pontal do 
Paranapanema, somando-se aos cinco postos em funcionamento. No total, os assentamentos do 
Pontal passam a ter 16 centros digitais, que beneficiam 1.496 famílias assentadas, ou mais de 5,2 mil 
pessoas.  

 

http://www.itesp.sp.gov.br/
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Implantação de posto no Mercado Municipal, em São Vicente, em parceria com a Prefeitura – 
Realizações: Posto implantado como parte da ampliação do convênio renovado com a Prefeitura. 
Status: Além de computadores com acesso à internet, padrão do AcessaSP, é meta da Prefeitura 
oferecer, também, cursos de Ensino à Distância – EAD para capacitação profissional no espaço. 
Neste sentido, o município já firmou parceria com o SEBRAE, que fomenta o empreendedorismo no 
local desde 2017. 

Instalação de novo posto do AcessaSP no Centro de Integração da Cidadania – CIC do 
Imigrante,na Barra Funda, em parceria com a Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo – 
Realizações: Posto implantado como ampliação da parceria com a Secretaria da Justiça. Foram 
assinados e publicados em 2018 dez Termos de Cooperação para os postos do AcessaSP em CICs. 
Status: O espaço passou por uma revitalização para ampliar serviços para imigrantes e refugiados. 
No local, além do AcessaSP, os imigrantes e refugiados têm orientação para a retirada de 
documentos, cursos profissionalizantes promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de 
São Paulo e um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), entre outros serviços. O monitor do 
Acessa inclusive é refugiado no Brasil, tendo vindo da República Democrática do Congo em busca de 
asilo em 2014. 

Boletim Acessa Informa – Realizações: Elaboração de Boletim mensal do Programa AcessaSP, por 
meio do qual são disseminadas boas práticas e histórias de sucesso relativas à inclusão digital, para 
os membros do Programa, monitores e parceiros. Status: Em produção. 

Capacitação de monitores à Distância – Realizações: Desenvolvimento de vídeos tutoriais para 
capacitação de monitores dos postos do Programa à distância, em parceria com o Programa 
Poupatempo. Foram realizadas duas web conferências e produzidos seis vídeos explicando as novas 
regras do Programa, tal como a taxa mínima de ocupação de 50%. Status: Ações de 2018 
concluídas. 

Reformulação do Portal do Acessa São Paulo – Realizações: O portal do Programa, serviço 
importante que visa colaborar com os cidadãos no uso da internet, foi reformulado migrando da 
versão 3.4.2 do WordPress para versão 4.9.8, a mais recente da plataforma, com recursos próprios 
da equipe do AcessaSP na PRODESP, o que propiciou a otimização e a economia de recursos 
públicos. A migração possibilitou a modernização do site e a adoção de recursos como os de 
usabilidade e navegação responsiva em dispositivos móveis (tablets e smartphones). Status: Ações 
de 2018 concluídas. 

Acessa Campus – Realizações: Implementado pela Secretaria de Governo em janeiro de 2018 
como um aprimoramento do Programa AcessaSP, oferece ambientes colaborativos de trabalho 
(coworkings públicos) para residentes selecionados. Visa impulsionar a economia criativa ao 
fortalecer empreendedores e colaborar para colocar em prática seus projetos e ideias. Os residentes 
podem ser pessoas físicas ou jurídicas (de microempreendedores a empresas). Utilizando-se de 
editais de chamamento público, dá oportunidade para que empreendedores ocupem, gratuitamente, e 
interajam nos ambientes colaborativos, resignificando-os. Os equipamentos e o mobiliário dos 
espaços estão sendo custeados com recursos remanescentes do Prêmio "Acesso ao Conhecimento" 
da Fundação Bill & Melinda Gates no valor de US$ 1 milhão, que o Acessa São Paulo ganhou em 
2013. Conta com importantes parceiros: o Centro Paula Souza, a Fundação Telefônica, a Aliança 
Empreendedora, o Memorial da América Latina, a Secretaria da Cultura, a SP Leituras (Organização 
Social) e a PRODESP. Como impulsionador do empreendedorismo e da economia criativa, o Acessa 
Campus busca desenvolver pessoas e equipes, aprofundando seus conhecimentos e acelerando 
seus projetos e negócios, por meio de palestras, workshops e mentorias. Neste sentido, em 2018 
foram realizados mais de 140 eventos de formação empreendedora para residentes nos três espaços 
mencionados abaixo. Status: Em operação, com três espaços de coworking em funcionamento: 

 

Espaços Parcerias 
Início do período 
de 10 meses de 

residência 

Posições 
individuais de 

trabalho 

Temas dos projetos 
selecionados 

Acessa Campus 
Etec Parque da 
Juventude  

 Centro Paula Souza 

 PRODESP 

 Fundação Telefônica 
Vivo (e Aliança 
Empreendedora) 

07/maio/2018 80 lugares 

Inovação & Tecnologia, 
Negócios, Marketing e 

Empreendedorismo 
Social 
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Acessa Campus 
Memorial da 
América Latina 

 Fundação Memorial 
da América Latina 

 PRODESP 

03/julho/2018 20 lugares 
Design, Cultura e 
Entretenimento 

Acessa Campus 
Biblioteca Parque 
Villa-Lobos 

 Secretaria da Cultura 

 OS SP Leituras 

 PRODESP 

05/julho/2018 20 lugares 

Edição de Conteúdos, 
Cultura, 

Empreendedorismo 
Social e Meio Ambiente 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) 

Descrição: A Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Governo 
tem sob sua competência o planejamento e a coordenação do uso de tecnologias da informação e 
comunicação, em nível central, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e 
Fundacional, exceto universidades públicas estaduais. 

Projetos desenvolvidos: 

Implantação de plataforma para a produção de documentos digitais SIGADoc para gestão 
documental na Administração Pública Estadual Direta e Indireta, inclusive Autárquica e Fundacional, 
assim como elaboração da minuta de Decreto “Ambiente Digital de Gestão Documental”, garantindo 
ao cidadão uma forma prática e objetiva de acompanhamento de suas demandas perante o Estado. 
Também proposto o modelo de gestão da plataforma por intermédio da criação do comitê de gestão e 
de comunidades de prática. O piloto da plataforma foi implantado na Coordenadoria de Serviços ao 
Cidadão em documentos modelo ofício. Além desta ação, estão em fase de conclusão os estudos 
econômico-financeiros para implantação em dez projetos-piloto estratégicos de gestão documental 
em alguns órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. Superada esta etapa, será 
analisada juridicamente e publicada a versão final da minuta de Decreto acima citada. 

Participação nas discussões da Câmara Temática de tecnologia da informação e 
comunicação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista – 
CONDESB.Foram realizadas 10 reuniões ordinárias e foram desenvolvidas algumas atividades 
extras, como o GovJam, que é um evento mundial. No GovJam, trabalhando em torno de um desafio 
com um tema comum, grupos espalhados pelo mundo propõem e desenvolvem soluções 
simultaneamente durante 48 horas. Ao final todos os participantes compartilham seus resultados com 
o resto do mundo. Foi sediado na Praia Grande no mês de junho de 2018. Realização do V workshop 
de Geoprocessamento da Baixada Santista, sediado em São Vicente, em abril de 2018, e do V 
Encontro Metropolitano de Tecnologia da Baixada Santista, sediado em Itanhaém, em agosto de 
2018. 

Fomento e disseminação da tecnologia blockchain (forma inovadora de registro contábil 
descentralizado e imutável), por meio de participações em eventos, reuniões, seminários e fóruns, 
propondo soluções que reduzam os custos transacionais do Estado e garantam rapidez e 
confiabilidade nos atos jurídicos e administrativos estabelecidos entre Estado e seusadministrados; e 
também por intermédio da promoção de eventos e reuniões no âmbito da estrutura do Estado. 

Participação no grupo técnico de “Dados Abertos”, criado pela Ouvidoria Geral e pelo Conselho 
de Transparência da Administração Pública, com o objetivo de viabilizar o acesso às bases de dados 
governamentais em formato aberto. O grupo promoveu três encontros no ano de 2018 para discutir 
maneiras de fomentar o compartilhamento de dados e informações promovendo a transparência ativa 
por intermédio do site: www.governoaberto.sp.gov.br.  

Estudo para a contratação de uma ferramenta de Business Process Management System 
(BPMS), ou Gerenciamento de Processos de Negócio, que seria aplicada em todas as contratações 
no âmbito da Administração Pública, propiciando integração, rapidez, transparência e eficiência na 
prestação de serviços. As especificações técnicas (termo de referência) foram utilizadas em processo 
licitatório pela Secretaria de Planejamento e Gestão, tendo o certame sido concluído em novembro de 
2018.  

Convênio entre a USTDA (United States Trade and Development Agency) e a PRODESP: 
participação da CTIC na especificação técnica da licitação efetuada pela USTDA para a escolha da 
empresa que irá prestar os serviços. O convênio visa realizar análises da infraestrutura de tecnologia 
da informação e comunicação do Estado e produzir um mapeamento da macroestrutura de 
datacenters distribuídos nos órgãos da Administração Pública, a fim de propor melhorias de 

http://www.governoaberto.sp.gov.br/
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desempenho técnico e de caráter econômico. Em novembro de 2018 foi concluída a licitação 
internacional, com a seleção da empresa vencedora, que será remunerada pela Agência americana. 
O próximo passo é a assinatura do contrato com o vencedor para início dos trabalhos. 

Reativação do Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação – GETIC: realização 
de sete encontros com os gestores de tecnologia da informação e comunicação do Estado, nos quais 
se debateu sobre novos produtos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, com 
destaque para os temas: Blockchain, Inteligência Artificial e Lei Geral de Proteção aos Dados 

Pessoais. 

Tele audiências Criminais: coordenação dos grupos de trabalho que tratam da execução de três 
Termos de Cooperação com o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região e o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Foram 
realizadas 14.600 tele audiências no ano de 2018. 

Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – COETIC 

 Colegiado formado por sete representantes, envolvendo Secretarias de Estado e a Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, para definir políticas de melhor uso 
das tecnologias da informação e comunicação – TIC no Estado de São Paulo. No COETIC foram 
debatidos, em especial: a nova licitação para “Intragov V”, que envolve contratação de mais de 16 mil 
links de comunicação; e os avanços do projeto SIGADoc – gestão documental em software livre. O 
COETIC realizou 1 reunião em 2018. 

A secretaria executiva do COETIC gerou mais de 440 manifestações relativas à aquisição e 
orientação de serviços de TIC em 2018, com destaque para a contratação de telefonia fixa/móvel e 
para os avanços no projeto VoIP (voz sobre IP) na Intragov. 

Estas são atividades não-orçamentárias realizadas no âmbito do Programa 5110. 

 

Programa 5113 - Regulação e Fiscalização dos Serviços de Transportes 

Relatório de Atividades 2018– ARTESP – Janeiro À Julho/2018 (Decreto 63.384-
09/05/18, 63.535-29/06/18 Período Da Secretaria De Governo) 

Objetivo: Garantir a segurança dos usuários e a qualidade dos serviços de transporte por meio de 
ações de regulação, fiscalização, controle e monitoramento dos contratos de concessões rodoviárias 
e de todas as permissões das empresas que operam linhas regulares de transporte coletivo e de 
fretamento, exceto nas regiões metropolitanas de São Paulo. 

Indicador do Programa 812: Percentual de Empresas Fiscalizadas (fiscalização das empresas do 
transporte coletivo intermunicipal, permissionárias e dos contratos de concessão rodoviários e 
aeroportos) 

Indicador do Programa 2584: Percentual de Redução do número de vítimas fatais nas rodovias 
concedidas em relação a 2010 (redução do número absoluto de mortos nas rodovias concedidas, 
tendo por base o ano de 2010. Está referenciada na meta da ONU a redução de 50% do número de 
vítimas fatais decorrentes de acidentes de trânsito para o período de 2011-2020). 

 

Ação 6092 – Gestão Administrativa 

Produto 258 – Suporte Administrativo e Tecnológico às Unidades Administrativas 

Indicador do Produto 782 - número de unidades administradas. 

Execução de serviços de suporte técnico-administrativo, envolvendo: administração de recursos 
humanos, patrimoniais, financeiros, manutenção de equipamentos e suprimentos de informática, 
manutenção de imóvel próprio e suas instalações em condições adequadas de uso; administração 
dos serviços da frota, capacitação profissional e reorganização das estruturas institucionais. 

Os valores utilizados para esta ação foram suficientes para atingir as metas previstas para o período. 
As realizações do custeio do exercício foram com as obrigações Administrativas da unidade 
administrativa da ARTESP, com pessoal próprio e das despesas correntes (pessoal cedido, 
propaganda, serviços de informática, serviços com frota de veículos, consultorias, impostos e 
contribuições e etc.).  
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Ação 4912 – Regulação e Fiscalização dos Serviços de Transporte Coletivo de 
Passageiros 

Produto 260 – Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros Regulados e Fiscalizados 

Indicador 785: número de empresas de transporte coletivo de passageiros reguladas e fiscalizadas 

Promoção de ações de planejamento regulamentação de serviços de transporte coletivo 
intermunicipal, bem como de ações de fiscalização dos serviços permitidos, autorizados, concedidos 
e no combate ao transporte clandestino. 

Os recursos utilizados para realização deste produto foram suficientes na fiscalização do total de 494 
empresas no período de janeiro a julho/2018 de uma meta anual de 1164 para o exercício de 2018, 
com recursos destinados ao custeio com consultoria para apoio à fiscalização e gerenciamento das 
empresas autorizadas e para prestação de serviços do transporte coletivo de passageiros. 

 

Ação 4913 – Regulação e Fiscalização das Concessões Rodoviárias 

Produto 261 – Concessões Rodoviárias Reguladas e Fiscalizadas 

Indicador 786: número de contratos de concessão rodoviária geridos 

Desenvolvimento de ações de regulamentação, controle e fiscalização dos serviços de transporte 
prestados pelo setor privado, em regime de concessão pelo Estado, assim como ações voltadas à 
segurança dos usuários e a manutenção da qualidade dos serviços em observância aos requisitos 
contratuais. 

As despesas realizadas neste produto foram relativas à consultoria para apoio à fiscalização e 
gerenciamento dos contratos de concessão de rodovias relativos aos 22 contratos de concessão até 
de 17/maio/18, com o encerramento do contrato da Concessionária Via Norte - Lote 5, a partir de 
18/05/18 foi assumido pela Concessionária Entrevias-Lote 28, passando a meta para 21 
Concessionárias. 

 

Ação 6264 – Regulação e Fiscalização das Concessões de Aeroportos 

Produto 1347 – Concessões de Aeroportos Reguladas e Fiscalizadas 

Indicador do Produto 786: número de contratos de concessão de aeroportos geridos 

Desenvolvimento de ações de regulamentação, controle e fiscalização dos serviços de transporte 
prestados pelo setor privado, em regime de concessão pelo Estado, assim como ações voltadas à 
segurança dos usuários e a manutenção da qualidade dos serviços em observância aos requisitos 
contratuais. 

 

Ação 8266– Serviço de Atendimento ao Usuário 

Produto 1219 - Serviço De Atendimento Ao Usuário 

Indicador do Produto 2696: número de atendimentos ao usuário - Ouvidoria 

Desenvolvimento de ações para controle dos atendimentos das manifestações dos usuários dirigidas 
à Ouvidoria, com as ocorrências dos serviços de regulação e fiscalização do transporte coletivo de 
passageiro intermunicipal e dos serviços de regulação e fiscalização das concessões rodoviárias em 
julho/18 as respostas enviadas às manifestações recebidas pela ouvidoria no prazo de trinta dias 
foram de 80,37%.  

Justificativas de Execução do Programa no Período de janeiro a julho de 2018: 

Com a dotação liquidada no período de janeiro a julho em que a ARTESP foi vinculada à Secretaria 
de Governo no valor de R$ 127.763.560,01, a Agência atingiu seus objetivos de assegurar o 
cumprimento de normas que regulamentam os serviços públicos delegados de transporte, assim 
como garantir a execução dos contratos firmados entre o Estado e a iniciativa privada. Intermediando 
a relação entre Governo, concessionárias, permissionárias, autorizatárias e usuários, promovendo o 
equilíbrio dos interesses das partes visando sempre a excelência do serviço público. O orçamento foi 
utilizado na medida correta para garantir que as atividades da ARTESP pudessem ser realizadas, 
sendo o mínimo necessário para esta questão. 
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Neste período em análise houve a admissão total do concurso público, realizado para 161 vagas, 
significando 50% do quadro de funcionários aprovado. 

Destacamos, ainda, o encerramento de 1 contrato de Concessão do Lote 05 sendo assumido a partir 
de maio/18 pela Concessionária Entrevias-Lote 28 resultando, com isso, na diminuição da tarifa de 
pedágio anteriormente cobrada.  

Análise do período de janeiro a julho/18 do desempenho do programa 

No período analisado, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários e a qualidade dos 
serviços de transporte por meio de ações de regulação, fiscalização, controle e monitoramento dos 
contratos de concessões rodoviárias, de aeroportos e de todas as permissões das empresas que 
operam linhas regulares de transporte coletivo e de fretamento, exceto nas regiões metropolitanas de 
São Paulo, a Agência como demonstram seus indicadores de produtos, atingiu suas metas em 2018, 
assegurando o cumprimento de normas que regulamentam os serviços públicos delegados de 
transporte, assim como garantir a execução dos contratos firmados entre o Estado e a iniciativa 
privada. Intermediando a relação entre Governo, concessionárias, permissionárias, autorizatárias e 
usuários, promovendo o equilíbrio dos interesses das partes visando sempre a excelência do serviço 
público. 

 

Programa 5114 – Fortalecimento das Competências Reguladoras em Energia, 
Gás e Saneamento – ARSESP 

Objetivo: Fiscalizar e regular os serviços de distribuição de gás canalizado; fiscalizar e regular os 
serviços de saneamento básico de titularidade estadual, assim como aqueles de titularidade 
municipal que venham a ser delegados à Arsesp pelos municípios paulistas que manifestarem tal 
interesse; e fiscalizar, por meio de convênio de delegação e descentralização, firmado com a Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, as concessionárias de distribuição de energia elétrica do 
Estado de São Paulo, assim refletindo na melhoria da qualidade do serviço para o consumidor. 

Principais Atividades Desenvolvidas 

Ação 6229 – Administração da Agência Reguladora de Saneamento e Energia 

Produto: 447 - Suporte Administrativo e Tecnológico às Unidades Administradas  

A Gestão Administrativa da ARSESP realizou as seguintes atividades em 2018:  

Realização de concurso público para o preenchimento de 46 (quarenta e seis) vagas de empregos 
públicos, sendo 4 (quatro) Analistas de Suporte à Regulação e 42 (quarenta e dois) Especialistas em 
Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos. O concurso público já foi homologado;  

Desenvolvimento interno de um programa que recepcionará e capacitará os novos empregados 
públicos aprovados no concurso público;  

Implantação do Vale Alimentação e Auxílio Creche aos servidores da Arsesp;  

Realização do primeiro recrutamento interno para ocupação da Gerência de Planejamento e 
Recursos Humanos; 

Definição dos parâmetros que nortearão a avaliação de desempenho de todos os empregados 
públicos da Arsesp, e que será utilizada na implantação do plano de carreira aos empregados 
públicos efetivos da ARSESP;  

Contratação dos serviços de telefonia fixa – IntragovVoip, conforme exigência do Decreto Estadual nº 
62.151/2016. Atualmente está em fase de implantação;  

Aquisição de equipamentos de rede e serviços de configuração e instalação - Switches, Firewall e Wi-
Fi;  

Aquisição de novos Microcomputadores para uso dos 46 (quarenta e seis) novos empregados 
públicos aprovados no concurso público; e 

Continuidade do contrato junto à Prodesp para manutenção do Sistema de Apoio à Fiscalização 
(SAFI), sistema informático para gestão de todo o processo de fiscalização de incidentes e 
indicadores de qualidade do setor de Gás Canalizado.  

Outras importantes atividades desenvolvidas durante o exercício de 2018 foram voltadas para a 
requalificação do edifício que servirá de nova sede da ARSESP, situado à Rua Cristiano Viana nº 
428, em Cerqueira Cesar – Capital, a saber:  
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Licitação para a contratação das obras de reforma (arquitetura, layout, elétrica e hidráulica), já 
homologada;  

Termo de Referência para a contratação do mobiliário a ser adquirido;  

Termo de Referência e contrato para modernização e ampliação dos elevadores a fim de atender a 
legislação de acessibilidade vigente;  

Além do supra referenciado, foram elaborados: contrato para avaliação dos serviços prestados pela 
ARSESP; edital para contratação de serviços de assessoria de imprensa e comunicação para a 
ARSESP; e 

Ressaltamos que para a realização de processo licitatório e celebração de todos os contratos 
relacionados, será necessária a disponibilização do orçamento 2019.  

 

Ação 5794 – Regulação e Fiscalização Delegadas dos Serviços Públicos de 
Saneamento Básico 

Produto 1216 - Serviços de Saneamento Básicos Regulados e Fiscalizados  

A Diretoria de Saneamento Básico da ARSESP realizou as seguintes atividades em 2018:  

Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a CETESB: O acordo visa o aprimoramento das 
ações de controle ambiental, regulação e fiscalização dos sistemas públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário dos municípios regulados pela ARSESP.  

Equipes da Diretoria de Saneamento participaram dando apoio ao processo de revisão tarifária da 
Sabesp coordenado pela Diretoria de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados e ao início 
dos estudos da revisão da estrutura tarifária da Sabesp.  

Início do curso de capacitação em regulação e fiscalização para a equipe da diretoria de saneamento 
na instituição Fundação Instituto de Administração - FIA, a fim de promover a capacitação técnica 
profissional de seus profissionais.  

Saneamento Básico  

São 300 municípios com serviços de saneamento (água e esgoto) regulados e fiscalizados pela 
Arsesp com convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, sendo 298 operados pela Sabesp, 
1 (um) pela BRK Ambiental Santa Gertrudes S/A e 1 (um) pela Saneaqua Mairinque S/A.  

Superintendência de Regulação Técnica de Saneamento Básico  

Foi dado início a 3 (quatro) estudos técnicos para aprimoramento de regras regulatórias, emitidas 09 
notas técnicas e 12 pareceres técnicos para atender demandas internas e externas de 
concessionárias e órgãos da administração pública.  

Foi consolidado um módulo informatizado (sistema SAFI - SISTEMA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO 
DA ARSESP) para recebimento e fiscalização de indicadores e metas contratuais das prestadoras de 
serviço de saneamento.  

Foram encaminhadas para Consulta Pública 3 assuntos referente a aspectos técnicos da prestação 
de serviços de saneamento:  

Deliberação ARSESP 818/2018 - Dispõe sobre os critérios para celebração e fiscalização de 
contratos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para grandes usuários das categorias 
de uso não residenciais.  

Deliberação ARSESP 809/2018 - Altera os artigos 11, 33 e acrescenta o § 3º ao artigo 104, da 
Deliberação ARSESP nº 106, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre a responsabilidade pelo 
pagamento de contas/faturas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

Deliberação ARSESP 804/2018 - Acrescenta os parágrafos 6º e 7º ao artigo 10 da deliberação 
Arsesp nº 106, de 13 de novembro de 2009, para autorizar o procedimento de ligação simultânea à 
rede de distribuição de água e a interligação do imóvel à rede coletora de esgotos.  
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Superintendência de Fiscalização de Saneamento Básico  

Foram realizadas 218 fiscalizações, emitidos 173 Termos de Notificação, 133 Relatórios de 
Acompanhamento de Fiscalização e 206 Ofícios de posicionamento dos processos fiscalizatórios.  

Foram instaurados 9 processos sancionatórios; referente aos autos de infração lavrados em função 
da falta de adequação da conduta do prestador ou da prestação dos serviços às disposições de lei, 
regulamento ou contrato, constatada na ação fiscalizadora.  

 

Ação 6268 – Fiscalização Econômico-Financeira e Análise Tarifária 

Produto 1365 - Fiscalização e Regulação Econômico-Financeira  

Superintendência de Fiscalização de Custos e Tarifas  

As atividades realizadas em 2018 pela Superintendência de Fiscalização de Custo e Tarifas foram:  

Validação do Laudo de Ativos Regulatórios para a 2ª RTO da Sabesp, após fiscalização em campo e 
nos registros de engenharia e contábeis;  

Fiscalização dos valores de investimento em novos equipamentos e instalações feitos pela Sabesp 
no Município de São Paulo atendendo ao Comitê Gestor de Águas do Município;  

Desenvolvimento de Deliberação de Metodologia para validação dos ativos das companhias 
concessionárias de gás canalizado;  

Consolidação do plano anual de fiscalização econômico-financeira nas Unidades Regionais das 
concessionárias de saneamento;  

Análise econômico-financeira do desempenho das concessionárias de saneamento junto a todos os 
municípios regulados;  

Acompanhamento dos investimentos em saneamento nos contratos-programa dos municípios.  

Cálculo e emissão das Deliberações da TRCF; e 

Desenvolvimento e aprovação junto à Diretoria da ARSESP do projeto para implantação da 
Contabilidade Regulatória das concessionárias de Gás e Saneamento.  

Superintendência de Análise Econômico-Financeira  

As atividades realizadas em 2018 pela Superintendência de Análise Econômico-Financeira foram:  

 Acompanhamento da conta gráfica do gás;  

 Cálculo de ajustes tarifários (preço do gás – molécula e conta gráfica);  

 Cálculo dos reajustes tarifários anuais (6 concessionárias);  

 Análise de planos de adequação tarifária do saneamento;  

 Cálculos dos reajustes tarifários anuais decorrentes de planos de adequação tarifária;  

 Consultas e audiências públicas relacionadas às revisões tarifárias realizadas e deliberações desenvolvidas;  

 Análise de contratos de programa e de prestação de serviços quanto às atividades regulatórias;  

 Participação no projeto de contabilidade regulatória;  

 Desenvolvimento do Índice Geral de Qualidade – Saneamento;  

 Participação no desenvolvimento do manual de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para a Sabesp;  

 Desenvolvimento das diretrizes para repasses tarifários dos fundos municipais de saneamento;  

 Atendimento às demandas do Poder Concedente, órgãos de controle e demandas de usuários 

(SIC/Ouvidoria);  

 Apoio às atividades de fiscalização; e 

 Outros estudos técnicos (contratos de suprimentos do gás, debêntures, aditivos contratuais, entre outros).  
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Ação 5755 – Fiscalização das Concessionárias e Permissionárias de Distrib. Energia 
Elétrica 

Produto 1215 - Serviços de Distribuição de Energia Elétrica Fiscalizados  

A Diretoria de Regulação Técnica e Fiscalização dos serviços de Energia fiscalizou 7 (sete) 
concessionárias de distribuição, permissionárias e autorizadas de energia elétrica.  

Projetos desenvolvidos: Foram realizadas 9 fiscalizações em distribuidoras que resultaram na 
emissão no ano de 2018 de 7 (sete) Autos de Infração que geraram multas.  

Devido à alteração da metodologia de fiscalização, além dos produtos “Fiscalização” também foram 
emitidos 13 (treze) Relatórios de Análises Temáticas e de Avaliação dos Planos de Melhorias e 43 
(quarenta e três) Relatórios de Acompanhamentos de execução dos Planos de Melhorias das 7 (sete) 
Distribuidoras.  

A ARSESP participou, convidada pela ANEEL, da formulação de metodologia de análise do 
desempenho técnico de distribuidoras de energia por meio de informações coletadas em campo, para 
o aperfeiçoamento do Processo de Fiscalização da Distribuição de Energia Elétrica.  

A ARSESP também realiza fiscalizações em Centrais de Geração de Energia Elétrica (CGH, UHE, 
UTE e PCH), no Estado de São Paulo, tendo realizado, sob a forma de Campanhas, 57 (cinquenta e 
sete) fiscalizações, resultando em 40 Relatórios de Fiscalização que geraram 5 (cinco) Autos de 
Infração e 17 (dezessete) Ofícios Conclusivos. A nova metodologia adotada pela Superintendência de 
Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG não permite pré-determinar a quantidade de 
fiscalizações e de produtos, sendo que cada Campanha é adequada pela ANEEL ao montante 
contratual disponível. Também em 2018 a ARSESP elaborou os procedimentos de fiscalização da 
Campanha de Desempenho de Termelétricas não despachadas centralizadamente, com fiscalizações 
Piloto e formatação de produtos.  

 

Ação 5872 – Fiscalização e Regulação do Serviço de Distribuição de Gás Canalizado 

Produto 1217 - Serviços de Distribuição de Gás Canalizado Regulados e Fiscalizados.  

Superintendência de Regulação de Gás Canalizado  

Foram editadas e publicadas pela ARSESP 33 (trinta e três) deliberações relacionadas ao setor de 
gás canalizado, incluindo as de reajuste e revisões tarifárias. Destacam-se:  

Altera a Deliberação 732/17, que dispõe sobre as condições gerais de fornecimento de gás 
canalizado no Estado de São Paulo (Deliberação nº 791/2018);  

Aprovação do modelo do Contrato de Adesão para unidades usuárias dos serviços de distribuição de 
gás canalizado, atendidas em volumes mensais inferiores a 50.000 m³ (Deliberação nº 795/2018);  

Critérios de monitoração das Características Físico-Químicas – CFQ do gás natural canalizado no 
Estado de São Paulo (Deliberação nº 813/2018);  

Aprovação de aditivos contratuais aos contratos de suprimento da Comgás; 

Homologação de contratos de fornecimento de gás canalizado das concessionárias a grandes 
usuários;  

Aperfeiçoamento do Manual de Elaboração e Avaliação do Programa Anual de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico e de Conservação e Racionalização do Uso do Gás Natural no Estado 
de São Paulo para o ciclo 2018/2019.  

Superintendência de Fiscalização de Distribuição de Gás Canalizado  

A ARSESP realizou em 2018 um total de 450 (quatrocentas e cinquenta) fiscalizações, incluindo as 
internas e as de campo.  

Consultas e audiências públicas:  

Foram realizadas 4 (quatro) consultas públicas sobre os seguintes temas: (i) critérios de monitoração 
das Características físico-químicas (CFQ); (ii) alteração da Deliberação 732/17, que dispõe sobre as 
condições gerais de fornecimento de gás canalizado; (iii) Agenda Regulatória 2019-2010 e (iv) 
adequação dos períodos a serem contemplados pela 3ª e 4ª Revisão Tarifária (6º Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão CSPE 01/99).  
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Ação 8267 - Atendimento aos Usuários dos Serviços de Distrib. de Energia, 
Saneamento e Gás 

Produto 1218 - Serviço de Atendimento ao Usuário (Produto não Orçamentário).  

Projetos desenvolvidos: Os principais projetos desenvolvidos pela Diretoria de Relações 
Institucionais, em 2018, foram:  

Livro 10 anos – Mudança do papel do Estado e o advento das Agências Reguladoras: Ao longo 
dos 10 anos de atuação e 20 de regulação, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo – ARSESP sempre se preocupou em estabelecer uma relação próxima com os 
usuários de serviços públicos regulados. Este livro registra parte de nossa trajetória na regulação 
como um todo, assinalando os desafios enfrentados e apontando para o futuro.  

Revista 10 anos: Para marcar a trajetória da ARSESP nestes 10 anos, lançou a Revista ARSESP 10 
Anos de Regulação, com o objetivo de divulgar e dar maior visibilidade aos trabalhos técnicos 
produzidos por sua equipe. A Revista é composta por oito artigos técnicos referentes aos três setores 
regulados e a temas transversais, que perpassam a relação da sociedade com a prestação dos 
serviços de energia de elétrica, gás canalizado e saneamento básico.  

Conclusão da Segunda Edição Pesquisa de Satisfação dos Usuários Residenciais dos 
Serviços de Água e Esgoto dos municípios regulados pela Agência: realizada em 321 (trezentos 
e vinte e um) municípios do Estado, sendo 284 (duzentos e oitenta e quatro) conveniados com a 
agência e 37 (trinta e sete) localizados nas Regiões Metropolitanas. Foram entrevistados cerca de 
76.000 usuários. A ARSESP, com os resultados obtidos, além de mostrar a percepção dos usuários 
acerca da prestação dos serviços de água e esgoto, forneça subsídios às ações de regulação e de 
fiscalização exercidas pela Agência.  

Elaboração de Relatórios Analíticos de Saneamento Básico: o relatório apresenta as principais 
ações e resultados decorrentes do monitoramento da prestação dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário. Vale ressaltar que a partir deste ano (2018) esta publicação será 
disponibilizada aos municípios em formato digital, marcando um novo estágio da Agência na redução 
do consumo de papel e demais insumos que a impressão envolve.  

ARSESP Cidadania – Ação Especial para a Semana do Consumidor: iniciativa inédita da Agência, 
consistiu em ação conjunta com as concessionárias Eletropaulo, Sabesp e Comgás, cujos serviços 
são regulados e fiscalizados pela autarquia paulista, os usuários puderam negociar dívidas, resolver 
problemas com cobrança, trocar titularidade, alterar cadastro, entre outros serviços. Foram realizados 
cerca de 1130 atendimentos. Esta ação aconteceu na Estação de Metrô Brás, nos dias 12 e 13 de 
março de 2018, das 8h às 19h.  

Agenda Regulatória ARSESP, biênio 2019/2020: A Agência Reguladora de Saneamento e Energia 
do Estado de São Paulo (Arsesp) colocou em Consulta Pública (nº 09/2018) sua primeira proposta de 
Agenda Regulatória (AR), que abrangerá o biênio de 2019/2020. A Agenda Regulatória é um 
importante instrumento de governança e que assegura à sociedade transparência e previsibilidade 
das ações que serão tomadas pela Agência Reguladora no âmbito dos serviços públicos.  

Com a adoção da AR, a Arsesp baliza as iniciativas da Agência, informa a sociedade sobre as ações 
com maior grau de centralidade no período e permite que suas atividades sejam acompanhadas por 
todos os interessados.  

Com esse instrumento, a Agência reafirma seu compromisso pelo fortalecimento dos setores 
regulados e oferece segurança a todos os agentes envolvidos refletindo, desse modo, o 
amadurecimento da Arsesp e do ambiente regulatório paulista.  

Essa proposta de AR colocada em Consulta Pública apresenta 46 ações regulatórias, que estão 
disponíveis para receber contribuições e estão organizadas no âmbito das atribuições de cada 
Diretoria da Agência e da Ouvidoria. O documento final será publicado no início de 2019. 

 

Programa 5115 – Desenvolvimento de Parcerias para a Realização de Projetos 
e Investimentos 

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento de melhores parcerias e fornecer apoio técnico e 
institucional para viabilização de projetos prioritários, assim definidos pelo Governo que contemplem 
a interação da iniciativa privada com o Estado. 
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Unidade de Parcerias Público-Privadas – UPPP 

Ação 5637 – Apoio Técnico Às PPP’s e Outras Formas de Parcerias 

Descrição: Desenvolvimento de Estudos, documentos e modelagem de parcerias, desenvolvidos por 
equipe interna, com assessoria eventual de apoio técnico especializado. 

Atividades Organizacionais e Formalização das Responsabilidades 

As atribuições legais da UPPP englobam estruturação e avaliação de projetos, bem como 
assessoramento aos Conselhos do Programa Estadual de Desestatização/PED (Lei nº 9.361/1996) e 
do Programa de Parcerias Público-Privadas/PPP (Lei nº 11.688/2004). Com a publicação do Decreto 
nº 61.371/2015, que normatizou os procedimentos para apresentação, análise e aproveitamento de 
estudos encaminhados pela iniciativa privada ou por órgão ou entidade da Administração Pública 
Estadual, e que instituiu o emprego da Plataforma Digital de Parcerias, ferramenta de recepção e 
tramitação de novas propostas de parcerias, a UPPP incorporou novas responsabilidades de apoio 
técnico em outras áreas de interesse, adequando sua atuação a estratégia de ações do Estado. 

Considerando a atual estrutura de tramitação dos projetos de concessão, enquadrados tanto na 
modalidade de Parcerias Público-Privadas/PPP como no Programa Estadual de Desestatização/ 
PED, a Unidade no ano 2018 atuou em três principais frentes: 

Enquadramento Preliminar: Após a submissão da proposta na Plataforma Digital de Parcerias/PDP, 
a UPPP avalia a propositura por meio da Nota de Conformidade, a qual é encaminhada ao(s) 
Setorial(is) diretamente envolvido(s) juntamente com o resumo da proposta submetida. A partir do 
momento que tal proposta integra a pauta dos Conselhos, CDPED ou CGPPP, a UPPP, em interação 
com a(s) Secretaria(s) envolvida(s), confecciona uma apresentação ao Colegiado com os pontos 
relevantes da proposta, bem como das considerações apontadas na nota técnica. Se os Conselheiros 
deliberam pelo aprofundamento da análise da proposta, é autorizada a formação do Comitê de 
Análise Preliminar/CAP composto por técnicos das Secretarias de Governo, Fazenda, Planejamento, 
Procuradoria Geral do Estado, com o envolvimento dos Setoriais responsáveis, da UPPP, das 
agências reguladoras e da companhia de garantia (CPP). 

No ano de 2018 foram protocoladas as seguintes propostas na Plataforma Digital de Parcerias, as 
quais, nesta fase, foram preliminarmente avaliadas e encaminhadas pela UPPP. 

Estação Experimental de Mogi Guaçu e Floresta Cajuru, submetidas pela Secretaria do Meio 
Ambiente e Instituto Florestal. Ambas receberam autorização para aprofundamento de suas 
propostas em um único Comitê de Análise Preliminar/CAP; 

Expresso Turístico, submetida pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos/CPTM; 

Porto de São Sebastião, submetida pela iniciativa privada Grupo DTA-CNAGA, formado pelas 
empresas CNAGA Armazéns Gerais e DTA Engenharia; 

Sistema de Travessias Litorâneas, submissão da iniciativa privada (CPD). Foram solicitados ajustes 
e complementações ao proponente da proposta. 

Chamamento Público: O Comitê de Análise Preliminar/CAP tem a responsabilidade de elaborar 
relatório/estudos avaliando as consistências, os potenciais e as características inovadoras da 
proposta submetida, sendo tal documento apreciado pelo CDPED/CGPPP, deliberando a inclusão do 
projeto na Carteira dos Programas, podendo autorizar a publicação de Chamamento Público para 
aprofundamento dos estudos e a formação do Grupo de Trabalho (GT), com a mesma composição do 
CAP. 

Nessa fase autoriza-se o prosseguimento dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e 
jurídica. A UPPP tem atuado na estruturação dos documentos, no âmbito do CAP e do GT, para 
elaboração das Notas Técnicas, dos Editais de Chamamento Público, bem como na consolidação da 
modelagem dos projetos, proveniente dos estudos entregues em razão do chamamento publico ou 
desenvolvidos internamente no âmbito do Estado. 

Até o fim de 2018, encontram-se nessa etapa do processo, os projetos listados a seguir: 

Aeroporto de Sorocaba: Chamamento Público publicado em 07/03/2018. Autorização aos interesses 
da iniciativa privada para desenvolver os estudos ocorreu em julho/2018. 

Aeroportos Estaduais de Aviação Regular: estudos em elaboração pelo Setorial. 

Escola Sustentável – Eficiência Energética: Setorial está estruturando estudos do projeto, podendo 
realizar eventual Chamamento Público. 
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Diagnóstico por Imagem: Recebidos 07 estudos oriundos do Chamamento Público. Modelagem em 
consolidação pelo Grupo de Trabalho, com apoio da consultoria contratada pelo Setorial. 

Sistema Único de Arrecadação Centralizada/SUAC: Entregues 09 propostas de diretrizes para 
estruturação do projeto em sede do Chamamento Público Conjunto (GESP e PMSP), em avaliação 
pelo Grupo de Trabalho. 

Novo Entreposto de Abastecimento/CEAGESP: Recebidos 04 estudos provenientes do 
Chamamento Público. Modelagem em estruturação pelo Grupo de Trabalho. 

Modernização do Zoológico de São Paulo e Espaço Mata Atlântico, submetidas pela iniciativa 
privada (CanopyZoo e Cataratas do Iguaçu). Aprovado o aprofundamento de ambas as propostas em 
um único Comitê de Análise Preliminar/CAP. 

Modelagem: Submissão da Modelagem Final do projeto ao CDPED/CGPPP, que, ao aprová-la, 
autoriza o início dos procedimentos de licitação. Nessa etapa, a UPPP, que integra o GT, acompanha 
e atua nos procedimentos até a publicação do Edital. Abaixo os projetos que já atingiram essa fase 
de maturação do processo até o final do ano de 2018.  

 Linha 08 Diamante e 09 Esmeralda da CPTM: Aprovação da Modelagem Preliminar para 

realização de audiência e consulta pública. 

 Rodovias - Lote Centrovias + Trecho DER: aprovação da Modelagem Preliminar para realização 

de Audiência e Consulta pública. 

 Transporte Intermunicipal - ARTESP: Publicação do edital em janeiro de 2018. 

 Habitação - Nova Cidade Albor: Aprovação dos ajustes na Modelagem Final, autorizando a 

republicação do Edital. 

 Habitação - Lote 2 Centro de São Paulo: Aprovação da Modelagem Final, autorizando a 

publicação do Edital. 

 Concessões Campos do Jordão - Parque do Capivari (Secretaria de Transportes 

Metropolitanos): Publicação do Edital em 23/03/2018. Homologação do certame em 08/11/2018. 

Previsão de assinatura do contrato ainda em 2018. 

 Parque Estadual de Campos do Jordão (Secretaria do Meio Ambiente): Aprovação da 

Modelagem Final, autorizando a publicação do Edital. 

 Parque da Cantareira - Região Metropolitana de São Paulo/RMSP (SMA): Aprovação da 

Modelagem Final, autorizando a publicação do Edital. 

 Trens Intercidades – TIC: Em desenvolvimento a Modelagem Final do projeto. 

 Fábrica de Hemoderivados: Aprovação da Modelagem Final, autorizando a publicação do Edital. 

 Rodovias - Lote Trecho Norte do Rodoanel: Licitação encerrada, com homologação do 

vencedor. Em análise documentação para assinatura do contrato. 

 Transporte de Passageiros da RMSP - EMTU: Modelagem do projeto em ajustes conforme 

orientações do TCE para posterior republicação do Edital. 

 Linha 15 Prata (monotrilho) - Metrô: Edital publicado em 28/03/2018, prevendo entrega dos 

envelopes em 11/03/2019. 

Projetos em andamento (PPPs Contratadas): Para todos os projetos contratados, a UPPP promove 
reuniões periódicas para discutir as sensibilidades de cada projeto. As atividades preparatórias 
envolvem a articulação de todos os setoriais impactados, com a Secretaria da Fazenda - SEFAZ, de 
Planejamento e com a Procuradoria Geral do Estado - PGE, além de familiarização com todos os 
documentos e com todos os aspectos complexos de cada contratação. 

Indicadores de Resultado 

Prêmio P3 Awards&Conference 2018 por melhor projeto de infraestrutura social pelo projeto 
PPP da Habitação: premiação ocorreu em Nova Iorque, no dia 09 de outubro de 2018, oportunidade 
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em que o Governo do Estado de São Paulo ganhou o Prêmio “Best Social Infrastructure Project” 
(Melhor Projeto de Infraestrutura Social) pelo projeto PPP da Habitação. 

O Governo do Estado de São Paulo também ficou entre os finalistas dos seguintes prêmios: (i) 
Melhor Projeto de Mobilidade pelo Projeto Linha 5 e Linha 17 do Metrô; (ii) Melhor Projeto de 
Rodovia, Ponte e Túnel pelo projeto Novas Concessões de Rodovias do Estado de São Paulo; e (iii) 
Melhor Agência/Departamento - Unidade de Parcerias Público-Privadas da Subsecretaria de 
Parcerias e Inovação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. 

No ano passado (2017) a UPPP foi vencedora da primeira edição do PPP Awards&ConferenceBrazil. 
Na ocasião o Governo do Estado de São Paulo foi contemplado com três prêmios, a saber: (i) Projeto 
Estadual do Ano – PPP Habitação; (ii) Unidade de PPP do Ano; e (iii) Prêmio de Transparência 
“Jorge Hage Sobrinho”. Segundo o regulamento da premiação, por ter se sagrado vencedora, a 
UPPP não pode se candidatar ao prêmio no ano de 2018. 

 

Unidade de Parcerias Com Organizações Sociais 

Ação 6235 – Aperfeiçoamento dos Contratos de Gestão com as Organizações Sociais 
(OS’s). 

Descrição: Monitoração e avaliação do modelo de Organizações Sociais e sugestão de melhorias 
(Lei Complementar n. 846/1998). 

Acompanhamento dos contratos de gestão vigentes e das convocações públicas voltadas à 
celebração de novos ajustes, oferecendo orientações técnicas às Secretarias contratantes. 

Assessoramento ao Titular da Secretaria de Governo no exercício de sua competência de 
qualificação de organizações sociais. 

Elaboração de sugestões ao PLC nº 50/2018 (que altera a Lei Complementar nº 846/1998, que 
dispõe sobre as organizações sociais), no âmbito do Sistema de Acompanhamento Legislativo 
Estadual – SIALE, e prestação de informações para veto/sanção ao PLC nº 36/2011. 

Conclusão do “portal de parcerias com organizações da sociedade civil” de que trata o Decreto nº 
61.981/2016 (com funcionamento previsto para o inicio de 2019). 

Contratos de Impacto Social 

A Subsecretaria de Parcerias e Inovação exerce a coordenação de duas iniciativas de Contrato de 
Impacto Social - CIS (baseado no Social Impact Bond, criado no Reino Unido em 2010) no Estado de 
São Paulo.  

A estruturação da primeira delas, voltada à redução da evasão escolar no ensino médio, 
desenvolveu-se ao longo de 2017 junto à Secretaria da Educação, com o apoio de parceiros externos 
(InsperMetricis, Social Finance, BID e IFC). No final daquele ano, colocaram-se em consulta pública 
as minutas de edital de licitação, termo de referência e contrato, tendo havido contribuições de 43 
interessados. Como consequência, em 2018 houve o aprimoramento de tais minutas, com diversas 
alterações e a elaboração de respostas individualizadas às referidas contribuições. Todavia, antes de 
disponibilização pública de tais documentos, o Secretário da Educação decidiu suspender o projeto, 
cf. despacho do DOE de 31.03.2018.  

A segunda iniciativa, realizada junto à Fundação CASA, foi lançada em 2018 e se destinará à 
redução da reincidência infracional. Em virtude dos trabalhos desenvolvidos, houve a elaboração da 
primeira fase da modelagem do CIS, contendo avaliação exploratória do problema social, definição da 
população-alvo e análise de suas necessidades, levantamento das potenciais intervenções e 
definição das métricas de impacto. A expectativa é que, em 2019, a estruturação desse CIS seja 
concluída, para a subsequente realização de licitação. 

Projeto redução de locações de imóveis:  

O Projeto Redução de Locações de Imóveis surgiu a partir da constatação do elevado gasto público 
com aluguéis de imóveis para abrigar serviços da Administração Pública, apesar do Estado de São 
Paulo possuir 34.665 imóveis cadastrados no Sistema de Gerenciamento de Imóveis – SGI, 
abarcando 30.376 imóveis próprios (inclusive os cedidos e locados a terceiros) e 4.289 imóveis de 
terceiros (locados e cedidos). 

Sendo a gestão desses imóveis bastante complexa, a Secretaria de Governo constituiu um grupo de 
trabalho dentro de sua estrutura para, em paralelo às atribuições do Conselho do Patrimônio 
Imobiliário, desenvolver estudos e ações objetivando:  
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Reduzir as despesas com locação de imóveis na Administração Direta e Indireta dependente do 
Tesouro;  
Auxiliar e incentivar o compartilhamento de imóveis por órgãos estaduais;  
Aumentar a eficiência/eficácia no uso do patrimônio do Estado. 

 

Resultados das ações implementadas pelo projeto  

Redução de gastos com locação de imóveis 

 

 

Fonte NLS SIGEO - Adotado como fonte de dados a Nota de Lançamento (com evento contábil para 
fins de liquidação), considerando que a NL abarca o valor da locação sem deduções 

 

O gráfico demonstra: 

 Redução de 9,8% nos gastos com locação de imóveis - economia de R$ 13,4 milhões no 
comparativo 2016 (antes do projeto) x 2017 (ações implementadas); 

 

 Em 2018, verifica-se a manutenção da tendência de queda de redução de gastos com locação, 
conforme gráfico abaixo. 
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Redução de número de contratos de locação de imóveis Poder Executivo 

 

 

 

Desde a implantação do projeto, até outubro de 2018, houve uma redução de 79 contratos de locação 

de imóveis. 

Principais locações rescindidas/encerradas em 2018 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Administração - Praça da República – R$ 342.420,91/mês 

SPPREV 

Rua Bela Cintra, 657- R$ 748.666,07/mês 

Rua Bela Cintra, 643 –R$ 70.950,00/mês 

 

Principais ações que resultaram na redução de gastos com locação de imóveis: 

 Compartilhamento de espaços entre secretarias/unidades da mesma pasta; 

 Remanejamento de unidades/atividades para Sedes das pastas; 

 Mudança para imóvel de propriedade do Estado; 

 Renegociação para redução do valor do aluguel/não reajustes; 

 Despesa de aluguel assumida pela prefeitura/convênios; 

 Mudança para imóveis/espaços cedidos pelas prefeituras; 

 Extinção/fechamento de unidades. 

 

Programa 5116 – Inovação Governamental 

Objetivo: Promover a Inovação Governamental, por meio da disseminação da cultura da inovação, 
ações educativas, de prospecção e de apoio a projetos inovadores, bem como da constituição de 
arranjos institucionais para maior interação com a sociedade e entre diferentes setores 
governamentais. 

Unidade de Inovação 

A Unidade de Inovação tem a função estratégica de fomentar ações de inovação em governo, 
incorporando novas práticas e novas tecnologias na melhoria dos serviços públicos, articulando e 
orientando os órgãos e entidades da Administração Pública Paulista, em políticas, processos e 
produtos inovadores.  
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Criada pelo Decreto nº 53.963/2009, que instituiu a Política de Gestão do Conhecimento e Inovação, 
a Unidade foi transferida para a Subsecretaria de Parcerias e Inovação - da Secretaria de Governo, 
pelo Decreto 61.036/2015. Sua principal atuação consiste em: a) projetos estratégicos; b) projetos em 
parcerias com órgãos e entidades e; c) prospecção de novas tecnologias e promoção da cultura de 
inovação. 

 

Ação 6230 – Governo como Plataforma – (ação não orçamentária) 

Descrição: projetos e novas formas de arranjos para interação e desenvolvimento colaborativo, 
fomentando a inovação aberta em parceria com a sociedade e atores do mercado. 

 

Ação 6231 – Inovação Organizacional  

Promoção da inovação organizacional, em produtos e processos, nos termos do Manual de Oslo - 
Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica. Abrange a 
entrega de produtos e serviços de disseminação da cultura da inovação, capacitação para a 
inovação, assim como o apoio à geração de ideias para soluções inovadoras, execução de protótipos 
e pilotos e à disseminação da inovação 

Projetos Estratégicos – Unidade de Inovação como principal articuladora: 

Programa PitchGov.SP: projeto de parceria entre startups e órgãos do setor público para encontrar 
soluções para desafios de interesse público. Foram realizadas duas edições: a 1ª edição em 2015, 
com 300 startups inscritas, sendo 15 selecionadas e 9 convênios para testes de solução. Como 
destaque tivemos a empresa Nama com o teste do Poupinha – o chatbot de inteligência virtual para 
atendimento online nos sites do Poupatempo. A 2ª edição realizada em 2017, com 254 startups 
inscritas, sendo 16 selecionadas para 8 áreas de atuação do governo. 

PitchGov.SP 2.0: acompanhamento dos convênios assinados com 6 startups nas áreas de saúde, 
habitação, mobilidade e estatística para execução dos testes, elaboração de relatório final e avaliação 
da futura internalização da solução. Destaca-se a contratação da startupSmartSindico, aplicativo de 
gestão condominial para habitação de interesse social, pela Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, com a expansão dos testes de 3 para 300 
condomínios, podendo impactar diretamente até 41 mil pessoas.  

 

Atualização Startup Órgão 

Finalizado SmartSíndico CDHU 

Em andamento CittaMobi ARTESP 

Em andamento Dom Rock SEADE 

Em andamento Next Code SEADE 

Em andamento Cloudia Secretaria da Saúde 

Em andamento Portal Telemedicina Secretaria da Saúde 

Aguardando publicação Colab ARSESP 

Aguardando publicação MGov Secretaria da Educação 

Aguardando publicação Matific Secretaria da Educação 

Não será realizado  Pris Secretaria da Fazenda 

Não será realizado Mira Educação Centro Paula Souza 

Não será realizado AISA 9 Secretaria de Governo / MPST 

Não será realizado Saútil Ouvidoria Geral 

Não será realizado Colab Ouvidoria Geral 

Não será realizado Estante Mágica Secretaria da Educação 

Não será realizado Blu365 Secretaria da Fazenda 
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PitchGov.SP FAPESP: projeto em parceria com o Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas – 
PIPE FAPESP para apoiar, com até R$10 milhões, projetos de desenvolvimento de pesquisa na área 
de saúde a partir de desafios criados pelos Institutos de Pesquisa ligados à Secretaria de Estado de 
Saúde (Edital no link: http://www.fapesp.br/11243) . Foram recebidas 31 propostas. 

O resultado da chamada foi divulgado em outubro de 2018, selecionando 6 propostas - 4 
classificadas na FASE 1 do PIPE (análise técnico científica – até R$ 200mil), e 2 na FASE 2 do PIPE 
(desenvolvimento da pesquisa, até R$ 1 milhão, com duração de até 2 anos). 

 

Projeto Órgão Fase PIPE 

Desenvolvimento de materiais radiologicamente 
equivalentes a tecidos humanos 

Hospital das Clínicas - Desafio 7 Fase 1 

Bomba de Sangue Ápico-Aórtica Instituto Dante Pazzanese - 
Desafio 46 

Fase 1 

Controlador de Motores Elétricos Sem Escovas Instituto Dante Pazzanese - 
Desafio 53 

Fase 1 

Bomba centrífuga de suporte circulatório temporário 
pediátrico 

Instituto Dante Pazzanese - 
Desafio 50 

Fase 1 

SIAGeDI - Sistema Integrado de Acompanhamento e 
Gestão do Desenvolvimento Infantil  

Instituto de Saúde - Desafio 54 Fase 2 

Plataforma brasileira para estudos toxicogenéticos e 
screening de novas móleculas em ensaios pré-clínicos 

Instituto Butantan - Desafio 26 Fase 2 

 

Encontro Paulista de Inovação: Realizado no dia 14/08/2018 no auditório do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, contou com a presença de 127 pessoas de 21 instituições governamentais diferentes.  

A coordenação foi realizada pela Unidade de Inovação em parceria com as áreas técnicas de 7 
órgãos e entidades do governo: 1- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação); 2- IPT – Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (Diretoria de Inovações e Negócios); 3- Prodesp - Companhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Paulo; 4- Investe-SP; 5- Desenvolve-SP (Diretoria de Fomento e de 
Crédito); 6- Fapesp (Diretoria Científica da Gerência de Área de Pesquisa para Inovação); e 7- 
Secretaria da Fazenda (Coordenadoria de Compras Eletrônicas). 

O encontro teve como objetivo mapear os principais atores que trabalham com inovação no GESP e 
articular ações em conjunto no longo prazo. Pela manhã foram realizadas palestras sobre temas 
transversais à inovação como Cultura da Inovação; Ferramentas Jurídicas e Estratégias de 
Financiamento. À tarde, foram realizados workshops para discutir casos reais de inovação em 
governo. Além dos três assuntos abordados nas palestras da manhã, os workshops contaram com 
temas adicionais como Blockchain, Cidades Inteligentes, Ecossistemas de Inovação e Plataformas de 
Dados Abertos.  

Os workshops serviram de ponto de partida para formação de sete grupos de trabalho (um para cada 
workshop) compostos pelo corpo técnico presente no encontro. Estes grupos reuniram-se 
periodicamente ao longo do 2

o
 semestre de 2018 com o objetivo de normatizar entendimentos, 

elencar prioridades e identificar desafios relativos aos diversos temas ligados à área de inovação. O 
resultado destas reuniões será publicado na forma de uma cartilha técnica no 1

o 
semestre de 2019. 

Projetos em parceria com órgãos e entidades 

Projeto Acessa Campus: inauguração de três espaços de trabalho colaborativo (“co-working”) com o 
objetivo de fomentar a cultura empreendedora e racionalizar gastos com espaços subutilizados. A 
ocupação dos espaços foi feita através de Edital de Chamamento Público com prazo de 10 meses a 
partir da assinatura do termo de adesão. Os Projetos foram avaliados e selecionados por uma 

http://www.fapesp.br/11243
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Comissão Julgadora instituída no âmbito de cada espaço. i) ETEC Parque da Juventude, inaugurado 
em 07/05/2018, conta com 80 residentes e apoio metodológico da Fundação Telefônica através do 
projeto Pense Grande; ii) Biblioteca Villa-Lobos, inaugurado em 05/07/2018, conta com 20 residentes; 
iii) Memorial da América Latina, inaugurado em 03/07/2018, conta com 20 residentes.  

NESTA – Programa Global InnovationPolicyAccelerator– realizado pelo Consulado Geral do 
Reino Unido, com apoio da Assessoria Internacional e da Unidade de Inovação. Oferecido pela 
Innovate UK, implementado pelo Newton Fund e seus parceiros NESTA (Reino Unido) e Wylinka 
(Brasil), para capacitar gestores públicos na área de inovação. Tem duração de novembro de 2018 a 
julho de 2019. Foram selecionados gestores em todo o país. No Governo do Estado de São Paulo, 
foram selecionados 4 gestores (2 da SABESP e 2 da ARTESP).  Haverá duas semanas de imersão 
técnica em Londres (novembro de 2018 e fevereiro de 2019). O Programa consiste na 1ª fase em 
elaborar um projeto piloto (novembro de 2018 a fevereiro de 2019) e na 2ª. Fase executar uma versão 
do projeto piloto (fevereiro a julho de 2019). 

Inovaday - programa mensal sobre inovação em governo, com transmissão simultânea na web e 
disponível para visualização off-line. Realizado há 9 anos pelo Governo do Estado de SP, a partir de 
2017 foi criado um Comitê Gestor Intergovernamental, composto por 8 órgãos da gestão estadual e 
municipal. Em 2018 foram realizados 9 eventos, com 39 palestrantes. Público presencial de 40 
pessoas em média e 350 conexões online em média (site do evento, facebook e youtube);  

 Governo Aberto SP:- http://www.governoaberto.sp.gov.br/ - o Portal Governo Aberto (Decreto 
55.559/2010) é um catálogo online que reúne as bases de dados abertas e publicadas pela gestão 
pública paulista. Esta base é gerida pela Fundação SEADE e a operação e gerência do portal 
realizado pela Ouvidoria Geral do Estado. A Unidade de Inovação colabora com ações de fomento e 
promoção de cultura de dados abertos, para aumentar a integração e a publicação de bases. 
Atualmente, o Portal Governo Aberto possui 478 bases catalogadas e 129 bases disponíveis para 
download. 

Centro de Referência do SEBRAE - Parceria com SEBRAE/SENAI e agentes privados para a 
criação e acompanhamento de editais de fomento e programas de aceleração. O Palácio Campos 
Elíseos foi cedido pelo Governo, para o SEBRAE que irá administrar o espaço, com foco no 
empreendedorismo, coworking e economia criativa. Foi inaugurado no dia 03 de abril de 2018.    

Zika SP: plataforma de inteligência artificial para análise, acompanhamento e predição de 
comportamento futuro dos casos de zika, dengue e chikungunya, formulada pela Dalberg Insights, 
com apoio financeiro da US AID, agência de fomento americana, através de parceria com Sucen e 
CVE. O braço brasileiro da parceira deixou de atuar no país e a Dalberg Insights busca atualmente 
um representante legal; 

Carretas: parceira com o Centro Paula Souza para o oferecimento de cursos de programação 
através de carretas móveis cedidas em comodato pela PRODESP. As carretas percorrerão o Estado 
nos moldes do Poupatempo Móvel. 

Prospecção de novas tecnologias e promoção da cultura de inovação 

Levantamento de soluções inovadoras promovidas por startups nacionais e estrangeiras, cujas 
ações poderão interferir nas atividades governamentais em suas dimensões estratégicas, gerenciais, 
legais e/ou operacionais.  

Atualização do Decreto 62.817/2017: articulação com órgãos e entidades da administração direta e 
indireta, bem como atores da sociedade civil, visando implementar os avanços normatizados no 
âmbito federal através do Decreto 9.283/2018.  

Elaboração de manuais e cartilhas de melhores práticas em inovação, para serem lançadas em 
caráter aberto e amplamente divulgado por todo o país. 

 

Programa 5117 – Promoção da Transparência e dos Instrumentos de Defesa do 
Cidadão 

Objetivo: Uma Gestão Pública inovadora, eficiente e comprometida com o planejamento e os 
resultados dos programas e serviços públicos visa, em última instância, melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos. Assegurar bom desempenho do serviço público, no entanto, passa por prestar serviços 
de qualidade, oferecer atendimento ágil e digno e garantir transparência e eficiência nos processos e 
no uso dos recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros. 
 

http://www.governoaberto.sp.gov.br/
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Ação 6232 – Desenvolvimento de Instrumentos de Aperfeiçoamento da Rede Paulista 
de Ouvidoria 

Descrição: Elaboração de instrumentos que visem ao aperfeiçoamento e à promoção da proteção e 
defesa dos usuários de serviços públicos, monitorar e avaliar os indicadores das ouvidorias. 

Produto: 1087 - Monitoramento, Avaliação, Interação e Coordenação da Rede Paulista de Ouvidorias. 

Indicador de Produto: 2061 - Número de Manifestações Registradas pela Rede Paulista de 
Ouvidorias (unidade). 

Projetos desenvolvidos 

Estudos para aperfeiçoamento do sistema; orientações aos integrantes da rede paulista de 
ouvidorias; realização de pesquisa de satisfação do usuário; participação em eventos e seminário 
para explicar a população as atribuições das ouvidorias e como acioná-las. 

 

Ação 6129 – Coordenação do Portal da Transparência Estadual 

Descrição: Suporte aos trabalhos do Comitê Gestor do Portal e ao Conselho de Transparência da 
Administração Pública, responsável pela proposição de metodologias e procedimentos de publicação 
e divulgação da ação governamental; reformulação do Portal da Transparência aprimorando a 
linguagem, sistema de busca e organização de bancos de dados. 

Produto: 1061 - Portal da Transparência Estadual. 

Indicador de Produto: 2028 - Número de Acesso ao Portal da Transparência (unidade). 

Projetos desenvolvidos: 

Reestruturação e lançamento do novo Portal da Transparência; realização de pesquisa para 
aprimoramento do Portal; constante atualização e contato entre os órgãos para atualizar suas 
informações e melhorar a acessibilidade. 

 

Programa 5118 – Movimento Paulista de Segurança no Trânsito 

Entre as ações coordenadas pela Secretaria de Governo, cabe destaque ao Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito. Um programa que tem como objetivo reduzir em 50% os óbitos causados por 
acidentes de trânsito até 2020. Criado em 2015, inspirado na Década de Ação pela Segurança no 
Trânsito da ONU, o Programa é dividido em cinco frentes. 

Gestão de Dados: elaboração e atualização mensal de um banco de dados com informações sobre 
óbitos decorrentes de acidentes de trânsito, no Estado (INFOSIGA SP). Ações do ano de 2018: 

 Publicação de 12 relatórios mensais, contendo as quantidades de óbitos relativos a acidentes de 
trânsito no Estado, por jurisdição, município, meio de transporte, sexo e faixa etária da vítima, além 
de sua localização no mapa do Estado de São Paulo. 

 Manutenção do sistema Painel de Resultados, gerenciando perfis de acesso, provendo suporte e 
atendimento para municípios, Detran, Polícias Civil e Militar, DER (Departamento de Estradas e 
Rodagens) e ARTESP. 

 Aprimoramento da triagem automatizada de boletins de ocorrência da Polícia Civil por meio de 
evolução de algoritmo utilizando inteligência artificial; 

 Aplicação do aprimoramento da triagem automatizada de boletins nos dados históricos; 

 Implementação de geocodificação de rodovias com base cartográfica proprietária; 

 Manutenção da base de acidentes unificando as novas bases de acidentes da PM (Boletim 
Eletrônico) e Bombeiros com as demais bases de acidentes. 

 Melhorias no sistema online de tabulação do INFOSIGA como cruzamento com base de acidentes, 
busca por nomes e reformulação de fatores de risco. 

 Automatização do processo de publicação das bases de dados no sistema Painel de Resultados. 

Gestão da Segurança Viária nos Municípios: repasse de recursos provenientes das multas do 
Detran.SP, por meio de convênios, a fim de incentivar ações relativas à segurança viária no Estado. 
Resultados: a) Assinatura de 120 protocolos de intenções; b) Assinatura de 33 convênios; c) 
Realização de 35 reuniões da rede de governança em 7 núcleos regionais; d) 15 reuniões presenciais 
de acompanhamento com municípios (Comitês de Segurança viária); e) Realização de 7 web 
conferências com superintendentes do Detran, f) 08 acompanhamentos à distância para orientação e 



393 
 

diagnóstico de perfis e locais críticos, g) 50 municípios capacitados em curso de Gestão de liderança 
e segurança viária presencial 

Plano de Ação Estadual: apoio às ações intersecretariais, referentes à segurança viária, a saber: a) 
Apoio a 33 ações executadas por uma ou mais Secretarias; b) Formação em EAD sobre educação 
para o trânsito para professores da rede estadual; c) SEDPcD - Virada Inclusiva e Curso EAD em 
parceria com a Faculdade de Medicina da USP; d) Saúde - Inclusão do tema Segurança Viária em 
Fórum Internacional de Promoção da Saúde e Impressão e distribuição de material educativo do 
Movimento Paulista; e) Planejamento e Gestão: programa de requalificação de CFCs no Estado e 
160 operações ODSI; f) SSP - Operações de fiscalização e planejamento de ações do CPTran com 
base em dados do Infosiga SP; g) Centro Paula Souza - Programa de capacitação para professores 
de ETECs e FATECs em parceria com a Fundação Volkswagen 

Rodovias: atuação junto ao DER e a ARTESP para concepção e suporte das ações de segurança 
viária em rodovias do Estado de São Paulo. Principais destaques: a) DER - Migração de sistemas de 
dados para a Prodesp para análise e intervenção em 87 pontos críticos identificados; b) DER - 
Execução de obras em 6 pontos críticos da SP-095 e contratação de serviços para execução das 
demais intervenções; c) Artesp - Concessão de malhas rodoviárias com cláusulas de contrato 
voltadas para segurança viária:  Rodoanel Norte, Centro Oeste Paulista e Rodovias dos Calçados; d) 
Artesp - Disponibilização de sistema customizado para concessionárias; e) Polícia Militar Rodoviária - 
Planejamento de ações de fiscalização com base em dados do Infosiga SP 

Comunicação: relacionamento com a imprensa, campanhas de conscientização e realização de 
eventos: a) 2.301 matérias geradas, entre janeiro e outubro de 2018; b) Realização de 2 campanhas 
de conscientização: Carnaval e Operação Verão; c) Organização de 2 eventos com Governador e 
patrocinadores; d) Preparação de porta-vozes e apresentações para 3 seminários de segurança viária 
promovidos pelos jornais Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo e pela Secretaria da Saúde; e) 
produção de novo folder institucional; f) produção de artes para ação com municípios e Detran.SP no 
Dia de Memória às Vítimas de Trânsito. 

 

Casa Militar 

A Casa Militar do Gabinete do Governador do Estado de São Paulo desenvolve suas atribuições de 
acordo com os programas abaixo relacionados: 
 
Órgão: 510012 – Casa Militar 
Unidade Orçamentária: 51003 – Casa Militar 
UGO: 510012 – Casa Militar 
UGE: 510109 – Administração da Casa Militar 
 

Programa 5101 - São Paulo - Estado Resiliente 
 
Objetivo: Desenvolver cidades resilientes e sustentáveis, mantendo-se o padrão de excelência no 
atendimento às solicitações de socorro, a fim de garantir tranquilidade, salubridade e segurança da 
sociedade, portanto, a ordem pública. 
 
Indicador do Programa: percentual de atendimentos às solicitações de socorro recebidas pela 
Defesa Civil. 
 

Ação 5348 – Educação para a Prevenção 
 
Descrição: Execução de obras preventivas ou recuperativas de proteção e defesa civil, por meio da 
transferência de recursos financeiros (convênios) aos municípios paulistas suscetíveis ou afetados 
por desastres. 
Produto: CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADES E VOLUNTÁRIOS 
Indicador de Produto: Número de pessoas capacitadas e treinadas 
 

Ação 4418 – Gerenciando o Risco e o Desastre 
Descrição: Gerenciamento do risco e do desastre com o fornecimento de recursos de resposta, por 
meio de convênios ou contratação direta, para atendimento da população, afetada, especificamente 
nas fases de socorro, assistência humanitária e reabilitação de cenários. 
Produto: ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES 
Indicador de Produto: Número de pessoas socorridas 
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Ação 1152 – Prevenindo e Reconstruindo 
 
Descrição: Difusão do conhecimento de ações de prevenção e preparação, por meio de treinamentos 
e capacitações presenciais e a distância, propiciando melhores condições para que os municípios 
possam estrutura seus órgãos de proteção e defesa civil. 
Produto: APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL  
Indicador de Produto: Número de obras preventivas e recuperativas executadas 
 

Programa 2617 – Cidadania Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida 
 
Trata-se de um programa multisetorial sob responsabilidade da SECRETARIA DO MEIO AMBIETAL, 
dentro deste programa a Casa Militar possui apenas uma AÇÂO, portanto objetivo e indicadores do 
Programa serão expostos pela SMA e este relatório também será enviado para aquela pasta. 
 

Ação 2565 – Campanhas de Conscientização referente à Guarda Responsável de 
Animais Domésticos 
 
Produto: 1388 - Campanhas de Conscientização referente à Guarda Responsável de Animais 
Domésticos 
Indicador de Produto: 2759 numero de entidades participantes. 
 
A Casa Militar do Estado de São Paulo, por intermédio do Subsecretaria de Proteção e Defesa 
Civil, realizou as seguintes atividades no exercício de 2018: 
 
Capacitação: Foram realizadas 23 oficinas nas Regiões Administrativas do Estado, divididas em 15 
Oficinas Preparatórias para a Operação Estiagem, com o objetivo de capacitar os agentes públicos 
municipais nas ações preventivas e de resposta durante o período de seca, culminando com o 
treinamento de 2.936 pessoas; e 8 Oficinas Preparatórias para a Operação Chuvas de Verão, com 
foco no treinamento para o período mais chuvoso, onde são abordados temas como meteorologia e 
geologia, capacitando mais 642 pessoas. 
Realização de treinamento para atuação em operações de combate a incêndio em cobertura vegetal 
com o emprego de aeronaves corta-fogo, em conjunto com o Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo, capacitando 263 pessoas. 
Realização do II Seminário sobre Desastres Naturais “Reduzindo riscos e construindo cidades 
resilientes” em parceria com a Associação dos Bolsistas da Agência de Cooperação Internacional do 
Japão - ABJICA, com objetivo de disseminar a cultura de redução de riscos de desastres, sob os 
preceitos norteadores do Marco de Sendai, com apresentação de ferramentas que auxiliam neste 
processo; neste evento participaram 112 pessoas do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. 
Em parceria com a Secretaria de Educação, com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo - 
UNIVESP, com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN e 
com o Office Of U.S. Foreign Disaster Assistance - OFDA, realizamos o “I Seminário Internacional e II 
Estadual de Educação em Redução de Riscos e Desastres - RRD”, promovendo o diálogo entre 98 
pessoas sobre a cultura de RRD no território nacional, ampliando o debate entre  especialistas e 
professores, problematizando temáticas e reflexões sobre a importância da formação continuada de 
professores e técnicos em educação no contexto da RRD, fomentando e disseminando a temática em 
todos os níveis. 
 
Parcerias com outras Secretarias de Estado e outros Estados da Federação: Assinatura de 
Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Geológico - IG, objetivando apoio técnico, assessoria e 
atendimento emergencial em situações de riscos geológico-geotécnicos de escorregamentos com 
possibilidade de dano a moradias em áreas abrangidas por planos preventivos e de contingência de 
defesa civil, no valor de R$ 329.280,73. 
 
Fortalecimento do Sistema Estadual de Defesa Civil: Fornecimento de 65 “Kits de Estiagem”, 
contendo total de 1.972 equipamentos para combate a incêndios em coberturas vegetais, para os 
municípios localizados nas regiões mais vulneráveis do Estado, no valor de R$ 154.239,35. 
Fornecimento de 54 “Kits Operação Verão” e itens de estruturação, somando 2.731 itens repassados 
as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil, como coletes, botas, lonas, pluviômetros manuais, no 
valor total de R$ 73.279,89. A Lei Estadual nº 10.547/00 criou o Sistema Estadual de Prevenção e 
Combate a Incêndios Florestais e o Decreto Estadual nº 56.571/10 regulamentou o sistema, definindo 
a Secretaria do Meio Ambiente como órgão coordenador e a Casa Militar, Secretaria de Segurança 
Pública como os órgãos centrais do sistema. A Casa Militar, por meio da Ata de Registro de Preços nº 
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CMIL-010/2018, realizou a contratação da prestação de serviço de combate a incêndios em 
coberturas vegetais, em apoio ao Corpo de Bombeiros. Vale ressaltar que na última operação foram 
registrados 06 acionamentos da aeronave, para emprego em 06 municípios paulistas ao custo de R$ 
136.721,66. 
 
Ações Assistenciais: Auxílio a 13 municípios paulistas que decretaram situação de anormalidade, 
quanto ao preenchimento adequado de documentação exigida em legislação, sendo que desses 
processos, 11 obtiveram a homologação do Governador do Estado, após análise e parecer do 
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil. 
Tendo em vista que 10 municípios foram reconhecidos, foram repassados recursos financeiros da 
União para reconstrução e resposta no valor de R$ 791.470,55 no ano vigente. 
 
Ajuda Humanitária: Repasse de 37.183 itens de assistência humanitária (gêneros de primeira 
necessidade como cestas básicas, kits dormitório, vestuário, limpeza e higiene) para as 
coordenadorias municipais de defesa civil de 21 municípios paulistas atingidos por desastres, no valor 
de R$ 524.932,25. 
 
SMS para alerta de risco e eventos meteorológicos – 40199: A lei nº 12.983/14 alterou a lei nº 
12.340/14 que trata da prevenção ao risco de desastres, e tornou obrigatório que as empresas de 
telefonia móvel transmitam, gratuitamente, informações de alerta à população sobre risco de 
desastre. A partir da lei, a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel trabalhou na 
regulamentação do serviço, por meio da Resolução nº 656 de 15 de agosto de 2015, junto com a 
Secretaria Nacional e os demais órgãos de Defesa Civil. 
O serviço é feito em parceria com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - 
CENAD, Anatel e operadoras de telefonia móvel. Os usuários de celular do Estado de São Paulo 
poderão receber uma mensagem SMS de alertas naturais ou tecnológicos sempre que a Defesa Civil 
identificar uma situação de risco na área que abrange o CEP indicado.  
Segundo ANATEL, o Estado possui cerca de 62.660.949 terminais e, até 27 de novembro, 874.885 
aderiram ao serviço. 
 
Serviço de transmissão de mensagens para o sistema de Defesa Civil Estadual: O serviço tem 
por objetivo a transmissão de mensagens a mais de 1.700 agentes de Defesa Civil Municipal, sobre 
informações de ocorrências de desastres e calamidades no Estado, orientação rápida na 
disseminação das informações de emergência a todos os municípios do Estado, além de informações 
técnicas e operacionais para equipes em situação de emergência e desastres. 
Neste ano, o Núcleo de Gerenciamento de Emergência transmitiu mais de 495.520 mensagens para 
os agentes de Defesas Civis cadastrados no Estado de São Paulo. 
 
Modernização do Núcleo de Gerenciamento de Emergências (Projeto Videowall) 
Com um investimento de R$ 729.500,00 (setecentos e vinte e nove mil e quinhentos reais), foi 
instalado com sucesso o sistema de “videowall” (tela em grande painel), permitindo melhor 
gerenciamento das informações de diversas origens acerca de eventos desastrosos e o rápido 
acionamento dos meios de resposta. 
 
Combate ao mosquito Aedes Aegypti: A Defesa Civil Estadual participa do Sistema de 
Coordenação e Controle para itensificar as ações de mobilização e combate ao mosquito, 
estabelecido pela Diretriz SNCC nº 4/2016 – Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração 
Nacional, do Governo Federal, especialmente nas ações de mobilização e controle.  
 
Convênios: O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e 
Defesa Civil, celebrou 21 convênios, com 21 prefeituras paulistas. Investimento total de R$ 
6.885.908,25 em obras preventivas e recuperativas de Defesa Civil. 

Ponte (A) R$ 4.422.671,78 

Município Local Total 

Bilac Estrada BIL 434, sobre o córrego do Eliseo R$ 275.491,30 

Bocaina Estrada BOC-179, sobre o córrego do Curralinho R$ 329.425,02 

Cassia dos Coqueiros 
Interligação da SP Coronel Narciso Ferreira Lopes à estrada vicinal 

Governador Mário Covas Junior, sobre o rio Cubatão 
R$ 375.857,78 

Estrela D’Oeste Estrada ESO-165, córrego da Taboa R$ 175.034,47 

Monteiro Lobato Estrada ML - 44, bairro Matinha sobre o rio Ferrão R$ 385.051,82 
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Nova Castilho Estrada NCT-092, córrego do Bebedouro R$ 187.757,62 

Paraguaçu Paulista Estrada do Barreirinho, bairro Rancho Alegre R$ 171.995,48 

Platina 
Estrada PLN-355, ligação aos Municípios de Echaporã e Campos Novos 

Paulista, córrego Água do Bebedouro 
R$ 211.160,02 

Redenção da Serra Sobre o córrego Palmital, no bairro Palmital R$ 220.675,68 

Ribeirão Grande Bairro Lagoa R$ 541.437,05 

Santa Rita do Passa Quatro 
Rodovia turística “João Ferronato” (SRQ 481), no acesso à Cachoeira 

São Valentim 
R$ 196.589,96 

São Francisco Estrada SFR-348, córrego do Barreirão R$ 135.626,88 

Sete Barras Estrada STB-448 (km 15), bairro Lambari R$ 565.241,01 

Taquarituba 
Rodovia vicinal Orvalino Marcelino da Costa, TQT-080, ribeirão do 

Moinho 
R$ 651.327,69 

Travessia em aduela (B) R$ 820.750,56 

Município Local Total 

Lagoinha Estrada do Paraitinga (km 3,5), sobre o rio do Paraitinga R$ 189.208,63 

Tanabi Estrada vicinal Izidoro Saran R$ 438.500,25 

Valparaíso Córrego do Bom Jesus, na estrada VPS-351, km 12,7 R$ 193.041,68 

Muro de contenção (C) R$ 571.019,93 

Município Local Total 

Matão Margem esquerda do rio São Lourenço, bairro São José R$ 486.530,46 

Pongaí Estrada POG-450, km 1,0 R$ 84.489,47 

Reconstrução de Cabeceira (D) R$ 425.017,26 

Município Local Total 

Sagres 
Estrada vicinal de ligação ao Município de Inúbia Paulista (km 3), sobre o 

rio Canguçu 
R$ 425.017,26 

Contenção de Erosão (E) R$ 646.448,72 

Município Local Total 

Presidente Bernardes Rua Pedro Brandi, bairro Vila Romana, córrego Guarucaia R$ 646.448,72 

Resumo por tipo de obra 
 

Tipo de obra Total 

A) Ponte 

 
R$ 4.422.671,78 

B) Travessia em aduela R$ 820.750,56 

C) Muro de contenção R$ 571.019,93 

D) Reconstrução de cabeceira R$ 425.017,26 

E) Contenção de erosão R$ 646.448,72 

TOTAL (A+B+C+D+E) R$ 6.885.908,25 

 
 
Por intermédio da Subsecretaria Estadual de Defesa dos Animais, foram as seguintes 
atividades no exercício de 2018 realizadas pela Casa Militar: 
 
Educação 
 
Cartilha “ABC do bem-estar animal”: Foi desenvolvida uma cartilha paradidática transversal, intitulada 
“ABC do bem-estar animal”, com 32 páginas, a ser impressa e disponibilizada a alunos do 5º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental, dos municípios que aderiram ao Sistema Estadual de Defesa dos 
Animais - Siedad, que leva ensinamentos sobre guarda responsável, bem-estar animal e combate 
aos maus-tratos. O conteúdo tem como objetivo orientar crianças para que se tornem cidadãos 
responsáveis num futuro próximo, contribuindo principalmente como agentes multiplicadores das 
informações adquiridas. 
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Projeto “Veterinário Mirim”: Em parceria com a Universidade Federal do Paraná - UFPR, foi 
implementado o projeto “Veterinário Mirim” junto às Casas de Solidariedade do Estado de São Paulo.  
O foco principal é estimular o processo reflexivo das crianças, em relação aos cuidados e 
responsabilidades com os animais domésticos. O projeto é um concurso, que seleciona trabalhos de 
alunos sobre os temas Guarda Responsável, Bem-estar Animal e Prevenção de Zoonozes, divididos 
entre as categorias como desenho, conto de aventura e frase e poema. Os professores, de cada 
unidade de ensino, recebem materiais de orientações sobre o tema e o abordam em sala de aula, 
para além de incentivar a participação dos alunos no projeto, ressaltarem a importância do cuidado 
com os animais. 
Maurício de Sousa Produções: Está em desenvolvimento a Revista Especial “Turma da Mônica – 
Adoção Consciente e Cuidado com os Animais”, mais uma ferramenta educativa sobre o bem-estar 
animal, a ser distribuída a crianças e jovens da rede pública de ensino. 
Game “Liga Pet”: Em desenvolvimento por alunos do curso de Design da Universidade Federal do 
ABC, o jogo trará conceitos de guarda responsável e combate a maus-tratos a jovens e crianças, de 
maneira lúdica e educativa. 
Criação de mascote e fantasia: Foram criados mascotes para compor a identidade visual da Defesa 
Animal e desenvolvida uma fantasia do “Cachorro da Defesa Animal”, para utilização em feiras de 
adoção e palestras em escolas.  
Panfletos: Foram desenvolvidos uma série de panfletos educativos para divulgação de ações 
positivas ao bem-estar animal, como Guarda Responsável, adoção de cães e gatos, entre outros. 
Redes Sociais e conteúdo informativo: Foram criadas contas nas principais redes sociais, como 
Facebook, Instagram e Twitter, para ampliar a divulgação dos serviços e ações da Defesa Animal, 
como o Disque Denúncia Animal, Feiras de Adoção e realização de palestras, além de disseminar 
uma cultura de defesa e proteção de cães e gatos, através de postagens educativas e interativas. 
Pesquisas Científicas: Em parceria com as principais faculdades de medicina veterinária, como a 
Universidade de São Paulo - USP, Faculdades Unidas Metropolitanas - FMU, entre outras, estão em 
desenvolvimento pesquisas científicas para criação de conteúdo sobre o bem-estar de cães e gatos e 
prevenção aos maus-tratos.  
Guia de Referência para funcionamento de canis e gatis: Compilação de normativas dos Conselhos 
Federal e Regional de Medicina Veterinária, bem como aspectos legislativos federais, estaduais e 
municipais sobre os serviços prestados por estes estabelecimentos, servindo como base referencial 
de padrões a serem seguidos quanto à defesa de cães e gatos. 
Elaboração de projeto para desenvolver plataforma de Ensino à Distância - EAD direcionado à 
população em geral sobre Guarda Responsável e Prevenção aos Maus-Tratos a cães e gatos, com a 
participação de especialistas no assunto, para desenvolvimento do conteúdo. 
Participação no 1º Congresso Internacional de Ciências Policiais, do Instituto Superior de Ciências 
Policiais do Distrito Federal, em Brasília, como o primeiro e único trabalho na área de atendimento 
animal, com a temática “Criação do Sistema de Defesa dos Animais Domésticos do Estado de São 
Paulo”. 
 
Divisão de Adoção 
 

Aquisição de material para realização e apoio às feiras de adoção em todo o Estado; 
Realização de feira de adoção e eventos de conscientização para a tutoria responsável (Feira de 
adoção em Campinas, Estimacão em Votorantin e Estância Pet em Ribeirão Pires, 1° Encontro de 
Patas em São Paulo); 
Ações conjuntas com a Divisão de Educação voltadas a tutoria responsável e incentivo à adoção 
(produção de material de divulgação e formação de conhecimento). 
 
Núcleo de Cadastro: Concepção e desenvolvimento do Sistema de Informações e Cadastro de 
Animais Domésticos - INFOCAD, que objetiva cadastrar os animais domésticos (cães e gatos) em 
registro único (Cadastro de Animal Doméstico - CAD) em todo o Estado, além dos tutores, 
Organizações Não Governamentais, Clínicas veterinárias e lares temporários, com a funcionalidade 
de produzir conhecimento de controle e direcionamento de políticas públicas. 
 
Núcleo de atendimento ao público: Concepção e implantação da Central de Atendimento de 
Denúncias de maus tratos a animais domésticos (número 0800 600 6428), instalada na central de 
operações de empresa contratada pela PRODESP; 
Cabine na central de atendimento operada por Supervisor, Sargento de Polícia Militar da Casa Militar, 
com atribuições de cadastro, triagem e despacho de ocorrências, inclusive com acesso ao SIOPM 
(Sistema de Operações da Polícia Militar), para direcionamento de viaturas da Polícia Militar em caso 
de ocorrências emergenciais. 
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Criação e desenvolvimento do SISPET - Sistema direcionado para o cadastro, despacho e 
controle de denúncias de maus tratos contra animais domésticos com as funcionalidades: 
Emissão de relatórios (faixa horária, local, natureza, etc...); Georeferenciamento das denúncias como 
ferramenta facilitadora da distribuição das patrulhas; Controle e consulta do histórico completo dos 
atendimentos. 
 
Concepção e implantação da Patrulha de defesa dos animais domésticos: Composta por 
policiais militares e equipe veterinária capaz de identificar a ocorrência de maus tratos; 
Atuação conforme Procedimentos Operacionais Padrão próprios com treinamento e 
aperfeiçoamento constante; 
Escrituração desenvolvida para fornecer subsídios para as providências decorrentes (Termo 
Circunstanciado de Ocorrência - TCO, Relatório sobre Averiguação de Incidente Administrativo - 
RAIIA, Auto de Infração Ambiental - AIA, registro fotográfico, laudo veterinário). 
 

Por meio de empresa contratada, atuando em conjunto com a SEDA integrando a patrulha de defesa 
dos animais domésticos: Constatação por laudo do ilícito (demanda do Ministério Público); 
Atendimento veterinário emergencial e transporte para clínica/abrigo; acautelamento dos animais e 
cuidados decorrentes (vermifugação, castração,microchipagem, etc...); oferta dos animais em 
adoção, após liberação judicial. 
A estruturação do serviço acima, com apoio da Divisão de Manejo e Educação, atua, em projeto 
piloto, nos municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Com o início do serviço, as Denúncias 
de maus tratos em desfavor de animais domésticos (cães e gatos) passaram a ter atendimento 
especial, de forma a garantir agilidade e eficácia no atendimento. Em apenas 50 (cinquenta) dias de 
atividade ocorreram os seguintes atendimentos: 

 570 (quinhentas e setenta) denúncias atendidas pelas patrulhas no local, com as orientações e 
providências decorrentes; 

 258 (duzentas e cinquenta e oito) denúncias esclarecidas pelo atendimento telefônico; 

 32 (trinta e dois) cães e 4 (quatro) gatos resgatados de situação de maus tratos.     
 
Manejo Populacional 
 

Registro de 190 (cento e noventa) Adesões ao Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos. 
Outros 110 pedidos estão em análise; 
Controle e elaboração de 115 (cento e quinze) processos para celebração de Convênios com 
municípios e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -OSCIPs. Os Convênios têm por 
objetivo a realização de campanhas de identificação, cadastro e castração de animais domésticos 
(cães e gatos), construção de canis, aquisição de insumos (microchips de identificação universal, 
aplicadores de microchip e leitores) e aquisição de equipamentos para sala de cirurgia veterinária. 
Controle de notícias veiculadas nos principais veículos de comunicação: até o dia 14 de novembro de 
2018, 18 (dezoito) matérias jornalísticas divulgaram positivamente as ações da Subsecretaria de 
Defesa dos Animais. 



Relatório Anual
do Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

EXERCÍCIO 2018

Volume 2



 

 

 

Governo do Estado de São Paulo 

Secretaria da Fazenda e Planejamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório Anual do  
Governo do Estado 

 
 
 
 

Volume II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exercício 2018 

 



 

 

 

 
   

Governo do Estado de São Paulo 
 

 
 
 

João Doria 
Governador do Estado 

 
Henrique de Campos Meirelles 

Secretário da Fazenda e Planejamento 
 

 Milton Luiz de Melo Santos 
Secretário Executivo da Fazenda e Planejamento 

 
Diogo Colombo de Braga 

Chefe de Gabinete da Secretaria da Fazenda e Planejamento 
 

 
 
 
 

 
 
 



Índice  
 
Volume I 
 
Situação Econômico - Financeira do Governo do Estado de São Paulo I - XIX 
Demonstrativo das Despesas, Principais Indicadores e Atividades   
Poder Executivo 3 

Administração Penitenciária     5 
Agricultura e Abastecimento  33 
Casa Civil 55 
Cultura 91 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação 127 
Desenvolvimento Social 169 
Direitos da Pessoa com Deficiência 193 
Educação 215 
Emprego e Relações do Trabalho 243 
Energia e Mineração 261 
Esporte, Lazer  e Juventude  293 
Fazenda 305 

  Governo 359 
 
Volume II 
 

Habitação 399 
Justiça e Defesa da Cidadania  411 
Logística e Transportes 443 
Meio Ambiente 471 
Planejamento e Gestão  503 
Saneamento e Recursos Hídricos  537 
Saúde  565 
Segurança Pública  593 
Transportes Metropolitanos   619 
Turismo  659 
Procuradoria Geral do Estado   675 
Defensoria Pública do Estado  709 

  
Ministério Público  735 

  
Poder Legislativo   739 

Assembleia Legislativa  741 
Tribunal de Contas do Estado   743 

  
Poder Judiciário  745 

Tribunal de Justiça 747 
Tribunal de Justiça Militar   749 

  
Número de Servidores  751 
Nota Explicativa  763 

 
 



399 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



401 
 

Secretaria da Habitação  
 

 
Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

       25000 - Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo 

      
em  R$ 

 
 

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas Correntes 183.134.411,00 137.532.252,00 126.792.498,88 8.697.477,36 135.489.976,24 108.021.285,51 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

8.168.511,00 8.474.511,00 8.429.080,59 0,00 8.429.080,59 8.332.826,59 

Juros e Encargos da 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

174.965.900,00 129.057.741,00 118.363.418,29 8.697.477,36 127.060.895,65 99.688.458,92 

Despesas de Capital 1.542.964.424,00 654.752.674,00 573.825.020,67 60.947.075,27 634.772.095,94 1.124.285.723,96 

Investimentos 598.405.424,00 196.197.674,00 172.071.972,67 4.145.123,27 176.217.095,94 453.132.675,96 

Inversões 
Financeiras 

944.559.000,00 458.555.000,00 401.753.048,00 56.801.952,00 458.555.000,00 671.153.048,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 1.726.098.835,00 792.284.926,00 700.617.519,55 69.644.552,63 770.262.072,18 1.232.307.009,47 
Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

    

 
 

  Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

       25000 - Secretaria da Habitação  

      em  R$ 

 
 

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 
Pago 

Orçamento 
+ Pago de 

Restos 
Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

0001 - Participação 
Societária 

933.000.000,00 458.555.000,00 401.753.048,00 56.801.952,00 458.555.000,00 
671.153.048,

00 

Despesas de Capital 933.000.000,00 458.555.000,00 401.753.048,00 56.801.952,00 458.555.000,00 
671.153.048,

00 

0100 - Apoio 
Administrativo 

51.362.387,00 45.335.820,00 44.480.008,41 753.011,88 45.233.020,29 
42.461.921,8

6 

Despesas Correntes 51.347.887,00 45.335.820,00 44.480.008,41 753.011,88 45.233.020,29 
42.461.921,8

6 

Despesas de Capital 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0102 - Obrigações 
Previdenciárias em 
Complementação 

1.521.026,00 1.566.026,00 1.563.842,01 0,00 1.563.842,01 1.563.650,33 

Despesas Correntes 1.521.026,00 1.566.026,00 1.563.842,01 0,00 1.563.842,01 1.563.650,33 

2505 - Fomento à 
Habitação de 
Interesse Social 

630.345.350,00 162.822.527,00 152.608.052,91 9.844.290,33 162.452.343,24 
424.071.233,

38 

Despesas Correntes 116.564.940,00 62.393.016,00 54.378.948,46 7.944.465,48 62.323.413,94 
45.126.013,3

2 

Despesas de Capital 513.780.410,00 100.429.511,00 98.229.104,45 1.899.824,85 100.128.929,30 
378.945.220,

06 

2507 - Regularização 
Fundiária de 
Interesse 
Habitacional 

12.633.000,00 28.237.390,00 26.369.700,00 0,00 26.369.700,00 
18.869.700,0

0 

Despesas Correntes 12.633.000,00 28.237.390,00 26.369.700,00 0,00 26.369.700,00 
18.869.700,0

0 

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2508 - Provisão de 
Moradias 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de Capital 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2509 - 
Requalificação 
Habitacional e 
Urbana 

3.085.533,00 1.712.299,00 100.000,00 1.612.298,93 1.712.298,93 444.587,68 

Despesas Correntes 971.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de Capital 2.113.600,00 1.712.299,00 100.000,00 1.612.298,93 1.712.298,93 444.587,68 

2510 - Urbanização 
de Favelas e 
Assentamentos 
Precários 

6.055.824,00 6.055.824,00 0,00 632.999,49 632.999,49 0,00 

Despesas de Capital 6.055.824,00 6.055.824,00 0,00 632.999,49 632.999,49 0,00 

2511 - Habitação 
Sustentável e 
Recuperação 
Ambiental na Serra 
do Mar e Litoral 
Paulista 

88.000.040,00 88.000.040,00 73.742.868,22 0,00 73.742.868,22 73.742.868,22 

Despesas de Capital 88.000.040,00 88.000.040,00 73.742.868,22 0,00 73.742.868,22 73.742.868,22 

2826 - Comunicação 
Social 

95.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas Correntes 95.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4407 - Tecnologia 
da Informação e 
Comunicação para 
Excelência da 
Gestão 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 1.726.098.835,00 792.284.926,00 700.617.519,55 69.644.552,63 770.262.072,18 1.232.307.009,47 
Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

 

SH/Casa Paulista 

Programa 2505 - Fomento a Habitação de Interesse Social 
 

Trata do fomento direcionado a programas habitacionais de interesse social que contemplem 
quaisquer das ações expressamente citadas no Artigo 16º da Lei nº 12.801, de 15 de janeiro de 2008.  
  

Ação 2276 - Fomento ao Crédito Habitacional 
 
Nesta ação é realizada a concessão de subsídios financeiros para aumentar o poder aquisitivo das 
famílias beneficiárias, destinados à aquisição da moradia própria por meio de operação de 
financiamento habitacional oferecido pelo agente financeiro Caixa Econômica Federal que firmou 
parceria com o Estado para a efetivação das operações de financiamento habitacional e concessão 
do subsidio estadual. 
Esta ação também oferece financiamento, por intermédio do Banco do Povo Paulista, de microcrédito 
para aquisição de material de construção e/ou a contratação de mão-de-obra para a população de 
baixo poder aquisitivo realizar reforma em sua moradia, em conformidade com as diretrizes fixadas 
pelo Conselho de Orientação do Programa Casa Paulista Microcrédito – Banco do Povo, instituído 
pelo Decreto Estadual nº 57.369/2011.   

No exercício de 2018 foi realizado o Feirão “Seu Sonho Nosso Compromisso”, no qual foram 
contratadas 621 operações de Financiamento Habitacional com concessão de subsídios do Estado a 
servidores públicos estaduais. Para estas operações foram consumidos recursos remanescentes dos 
valores repassados no exercício de 2016 para a realização do 1º Feirão ocorrido naquele exercício.  
Em 2018 não foram realizadas operações de Microcrédito operacionalizadas pelo Banco do Povo 
uma vez que a vigência do convênio não foi renovada. 
 

Ação 2486 - Participação do Estado no Programa Nacional de Habitação Minha Casa 
Minha Vida 
 

Parceria do Estado com a União, mediante Termo de Cooperação com a Caixa Econômica Federal, 
para o aporte de recursos financeiros estaduais em complementação aos recursos federais investidos 
na produção e aquisição de novas unidades habitacionais no território paulista. Estas são viabilizadas 
por meio de projetos da iniciativa privada contratados pela instituição financeira no âmbito do 
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Programa Nacional de Habitação Urbana - Programa Minha Casa Minha Vida – modalidades FAR, 
FDS e PNHR direcionado a famílias com até R$ 1.800,00 (mil e seiscentos reais) de renda familiar 
bruta mensal (faixa1). 
 
A dinâmica operacional corresponde à análise de projetos de produção habitacional e respectivo 
processamento pelo agente financeiro conveniado, ocorrendo diversas situações que impactam a 
contratação das operações nos prazos inicialmente fixados. A efetiva participação dos recursos 
estaduais compromissados na produção das unidades habitacionais se dá apenas a partir da 
contratação concluída pelo agente financeiro. O apoio do Estado a cada Empreendimento é 
formalizado por meio de Autorização de Aporte Financeiro do Estado. 
A maior parte dos termos de Cooperação foi celebrada em 2012 com a Caixa Econômica Federal e o 
Banco do Brasil e no exercício de 2018 houve continuidade da participação do Estado na produção 
das unidades contratadas pelas instituições financeiras nos anos anteriores, consumindo recursos 
repassados também nos exercícios anteriores. 
 
No exercício de 2017, a Casa Paulista celebrou novo Convênio (352/05/2017), visando realização de 
aportes complementares do Estado para a participação na terceira fase do programa federal Minha 
Casa Minha Vida - Recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, no período de dezembro 
de 2017 a dezembro de 2020. Em 2017 a CEF realizou a participação do Estado por meio da 
contratação pela CEF de 4.026 unidades habitacionais e em 2018 houve a contratação de 14.981 
unidades  
A Casa Paulista também firmou com a CEF novo convênio para participação do Estado no PMCMV - 
Recursos FDS (353/05/2017) e para a participação no Programa Nacional de Habitação Rural-PNHR 
(355/05/2017) no âmbito dos quais foram contratadas 3.313 unidades habitacionais. Em cumprimento 
aos termos dos Convênios firmados foram repassados à Caixa Econômica Federal, em 2018, 
95.900.000,00 (Noventa e cinco milhões e novecentos mil reais). 
 

Ação 2502 - Fomento ao Desenvolvimento Urbano em Parceria com Municípios  
 

Aportes de recursos financeiros estaduais junto aos Municípios paulistas, Empresas Municipais de 
Habitação, Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitacional – CDHU e/ou outros agentes 
promotores admitidos na Lei estadual nº 12.801/2008 destinados à produção de Lotes Urbanizados, a 
obras de infraestrutura urbana, programas de habitação de interesse social em áreas urbanas e 
rurais, melhorias em unidades habitacionais prontas ou em construção e apoio financeiro 
complementar aos municípios paulistas com até 50 mil habitantes na modalidade oferta pública de 
recursos federais na forma da Lei nº 11.977/2009. Os Programas foram instituídos pelos Decretos 
Estaduais nº 58.019/2012, nº 58.183/2012 e nº 60.108/2014. 
 
As transferências de recursos estaduais aos entes beneficiários ocorrem por meio de Convênios 
celebrados conforme minuta padrão indicada nos Decretos Estaduais que instituíram os Programas 
de Apoio. Durante o exercício de 2018 não foram celebrados novos convênios. Os recursos 
liquidados no período, correspondentes a 4.228.930,00 vieram substituir os restos a pagar de 
convênios assinados em exercícios anteriores, cancelados pelo decreto nº 63.640 de 02/08/2018. 
 

Ação 2492 - Parceria Público Privada – PPP Habitacional 
 

Desenvolvimento de ações na forma de parceria público-privada objetivando viabilizar a aquisição de 
moradia pela população de baixo poder aquisitivo, priorizando as regiões metropolitanas do Estado, 
com observância das determinações do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGPPP.  
 
Em 2018 deu-se continuidade ao Contrato de Parceria Público-Privada 001/2015, com a continuidade 
da comercialização das unidades habitacionais que compõem o Empreendimento São Caetano, (126 
unidades), aceite dos Empreendimentos Alameda Glete (91 unidades) e Complexo Júlio Prestes (914 
unidades) totalizando, portanto, o aceite de 1.131 unidades habitacionais localizadas na área central 
da cidade de São Paulo. Houve, também, o aceite das obras não habitacionais e a prestação dos 
serviços correlatos, decorrentes da provisão habitacional. 
 

Ação 2503 - Apoio Habitacional - CDHU 
 

A ação, embora integrante do Programa 2505 – Fomento à Habitação de Interesse Social – Casa 
Paulista, é inteiramente operacionalizada pela CDHU por se tratar de recursos destinados ao 
cumprimento dos compromissos do Estado com o auxílio moradia emergencial e/ou provisório a 
cargo da Companhia. Em 2018 foram beneficiadas 9.411 famílias com o auxílio moradia provisório. 
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Ação 2503 – Apoio Habitacional (Auxílio Moradia Emergencial – AME/Auxílio Moradia 
Provisório) 
 

A realização refletiu o montante de recursos necessários para pagamento dos auxílios-moradia em 
andamento no exercício, seja os que tiveram sua liberação à CDHU pelos órgãos parceiros em ações 
de reassentamento habitacional, mediante andamento das parcerias, seja os efetivamente realizados 
nos Convênios com a Secretaria de Habitação – Apoio Habitacional – AME e AMP. Tendo em vista 
que os repasses da SH à CDHU tiveram significativa redução e que a CDHU teve de honrar os 
compromissos assumidos, foi necessário complementar os recursos que deveriam ter sido 
repassados pela SH a fundo perdido com recursos da CDHU.  

No caso de recursos que deveriam ter sido repassados pela SH, esses foram insuficientes. Como 
havia saldo de recursos do ano anterior, esses recursos foram utilizados pela CDHU para 
pagamentos dos Convênios durante o exercício de 2018, até o mês de outubro. A partir de então, a 
CDHU passou a utilizar recursos próprios para a cobertura desses gastos, ao invés de recursos não 
onerosos que são os pertinentes para esse tipo de gasto. Prevendo que essa questão deverá 
impactar também o início do próximo exercício, a CDHU encaminhou solicitações à Secretaria do 
Planejamento para equacionamento da questão.  
 
Visam dar suporte ao acesso das famílias de baixa renda às soluções habitacionais voltadas para 
demanda habitacional de interesse social do Estado que depende de uma política de subsídios para 
sua viabilização. Inclui um conjunto de ações – todas operadas pela CDHU, quais sejam: 

 Auxílio-Moradia Emergencial (AME) e Novo Começo 

Ações adotadas para enfrentar situações emergenciais. O equacionamento dessas situações dá-se 
por meio de um conjunto de medidas, entre elas a concessão dos benefícios AME (Decretos n° 
55.370/10 e n° 55.664/11) e Novo Começo (Decretos n° 55.432/10 e n° 55.665/11). Os recursos do 
AME são do orçamento da SH, mas operados pela CDHU na parceria com os municípios. 

 Auxílio Moradia Provisório 

Concessão de auxílio moradia provisório como suporte a famílias removidas de áreas de intervenção 
enquanto não se viabilizam as soluções definitivas de moradia. Tem sido promovida com recursos de 
órgãos parceiros ou com aporte de recursos não onerosos da SH/FPHIS para essa finalidade. 
 
Somam-se aos valores classificados nessa Ação – quando realizados – também os pagamentos 
relativos a indenizações para famílias removidas de áreas que serão utilizadas em obras de projetos 
de parceiros, nos casos em que a CDHU opera esse repasse por determinação da política de 
atendimento dos referidos parceiros. 
 
Em 2018, a CDHU registrou o atendimento/execução consolidados de R$ 44,8 milhões - aplicados 
com benefícios para um total de 9.071 famílias beneficiadas, sendo: 

No caso do AME: 

 Foram concedidos auxílio- moradia emergencial a 1.046 famílias.  
 
No caso do Auxílio-Moradia Provisório: 

 Foram concedidos auxílios-moradia provisórios a 8.025 famílias removidas em função de obras de 
urbanização ou de reassentamento para execução de obras públicas. Tais famílias deverão ter 
atendimento habitacional definitivo equacionado nos próximos anos. Tais auxílios foram custeados 
com recursos da pasta, complementados com recursos de parceiros e próprios da Cia., como citado. 

 
 

Programa 2507 - Regularização Fundiária de Interesse Habitacional 
 

SH/ Programa Cidade Legal 
 

Ação 5702 - Apoio à Regularização Fundiária 
 

O “Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais”, conhecido como “Programa 
Cidade Legal”, foi criado pelo Decreto Estadual nº 52.052 de 13 de agosto de 2007, sendo fruto do 
Decreto Estadual 48.340 de 18 de dezembro de 2003 que criou o “Programa Estadual de 
Regularização de Núcleos Habitacionais de Interesse Social – PRÓ-LAR REGULARIZAÇÃO”. 
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O Programa Cidade Legal tem por objetivo implementar auxílio aos municípios mediante a orientação 
e apoio técnicos nas ações municipais de regularização de parcelamentos do solo e de núcleos 
habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de 
expansão urbana, assim definidas por legislação municipal. 
 
Ressalta-se a edição do Decreto Estadual nº 56.909 de 05 de abril de 2011 direcionando os trabalhos 
do Programa Cidade Legal aos núcleos habitacionais de interesse social ou ocupados 
predominantemente por população de baixa renda restabelecendo os preceitos do Programa Pró-Lar 
Regularização. 
 
A ementa Regularização Fundiária de Interesse Habitacional compõem-se dos Processos:   

 SH nº 075/01/13 que tratam de Contrato de Prestação de Serviço técnicos de apoio aos 
programas e ações da Secretaria da Habitação pela Companhia Paulista de Obras e Serviços – 
CPOS e SH 292/05/14 correspondente ao Convênio entre a Secretaria da Habitação e a Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo – CDHU de transferência de recursos 
financeiros para a implementação do Programa Estadual de Regularização de núcleos habitacionais 
– Cidade Legal. 
 

O Programa Cidade Legal no exercício de 2018 beneficiou 9.759 domicílios por apoio à 
regularização, realizando 217% da previsão da LDO. 
 

Os resultados do Programa Cidade Legal apontam 1.560 núcleos municipais com “Declaração de 
Conformidade Urbanística e Ambiental” - DCUA expedida, o que representa um total de 206.194 lotes 
e 824.776 pessoas beneficiadas.  
 

Ação 5703 – Regularização Fundiária de Conjuntos Habitacionais - CDHU 
 

Ações voltadas a eliminar o passivo de imóveis promovidos pela Cia. que precisam ser regularizados. 
Conta com o suporte técnico de empresas especializadas para os trabalhos de regularização dos 
empreendimentos nessa situação, assim como com a contratação e desenvolvimento de obras 
específicas de melhorias nos conjuntos e núcleos habitacionais que são condicionantes à 
regularização. 

Em 2018 foram averbados 31 empreendimentos, beneficiando 6.945 famílias que tiveram sua 
moradia regularizada. 
 

A efetivação dessas ações foi realizada pela equipe técnica da CDHU, tendo em vista que o contrato 
com as empresas de suporte às atividades só foi passível de efetivação no último quadrimestre, não 
tendo havido pagamentos nesta conta no exercício.  
 

Programa 2508 – Provisão de Moradias 

Ação 2006 - Produção de Moradias - CDHU 
 

Realização total da Ação 
N° Unidades entregues: 4.795 
N° Unidades em canteiro ao final do exercício: 12.001 (31/12/2018) 
 
A despeito do contingenciamento orçamentário, todos os esforços foram empreendidos para evitar a 
paralisação de obras em andamento, mesmo com a redução do ritmo de realização e de entregas. O 
desenvolvimento dessa ação dá-se por um conjunto de modalidades de operação cuja descrição e 
realizações físicas estão detalhadas a seguir: 

 Parceria com Municípios – Demanda Aberta / Produção Direta 

Visa atender às necessidades habitacionais da população de baixa renda e segmentos sociais 
específicos, concentrando o atendimento a famílias com renda média mensal de até 03 salários 
mínimos. A demanda geral/aberta é constituída principalmente por famílias com ônus excessivo de 
aluguel ou em situação de coabitação e inclui, ainda, cotas para demandas especiais, definidas em 
legislação específica, tais como idosos, deficientes e policiais. 
 

Os empreendimentos habitacionais são promovidos em parceria com os pequenos e médios 
municípios do estado, por meio da modalidade de Administração Direta dos Municípios, com recursos 
repassados pela CDHU. No caso de municípios de médio porte e/ou inseridos em regiões 



406 
 

metropolitanas, agrega-se o atendimento em empreendimentos realizados na modalidade Empreitada 
que inclui a produção direta pela CDHU.  

Entrega de 4.370 unidades no exercício 2018 - modalidade Parceria com Municípios 
Em canteiro ao final do exercício: 11.820 unidades (31/12/2018) 
 

 Parceria com Associações e Cooperativas 
Desenvolvidas para atender a demanda organizada em associações ou cooperativas/entidades 
habitacionais para habitação de interesse social, teve por fundamento os objetivos previstos na Lei 
Estadual n.º 9.142, de 9 de março de 1995, com a alteração introduzida pela Lei Estadual n.º 10.819, 
de 12 de junho de 2001. 
Inclui a produção de moradias em parceria com entidades organizadoras, em atuação direta da 
CDHU na promoção de empreendimentos habitacionais resultantes de editais de seleção já 
realizados, ou em atuação da Cia. em apoio à Secretaria da Habitação/Casa Paulista na parceria com 
a União - PMCMV-Entidades. Em tais parcerias a viabilização pode contar com terrenos 
desapropriados pela Companhia sendo que, nos empreendimentos desenvolvidos diretamente pela 
CDHU, a parceria com as entidades abrange, entre outros, orientação social ao grupo alvo, 
participação sociocomunitária, inserção social, apoio à cidadania e orientação para gestão e 
manutenção da unidade e do condomínio. 
 

Entrega de 400 moradias no exercício 2018. 
Em canteiro ao final do exercício: 181 unidades (31/12/2018) 
 

 Moradia Indígena 
Desenvolvido para dar melhores condições de vida à população indígena que reside em áreas da 
União em comunidades reconhecidas e supervisionadas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 
promove soluções habitacionais adequadas à origem, cultura e costumes, de acordo com diretrizes 
estabelecidas pela Lei Estadual n° 11.025/2001. 
 
Entrega de 25 moradias no exercício 2018. 
 

 Vila Dignidade 
O Programa Vila Dignidade visa à construção de moradias especialmente projetadas para as pessoas 
idosas, em condomínios horizontais de até 28 unidades, com área de convivência social e integração 
com a rede social de proteção e defesa do idoso, atendendo idosos com 60 anos ou mais, 
independentes para a realização das tarefas diárias, com até um salário mínimo de renda, sem 
vínculos familiares sólidos ou sós. O Programa prevê que a gestão do equipamento de moradia 
assistida e gratuita garanta atendimento na rede de serviços municipais, nas áreas da assistência, 
saúde, cultura, etc. O projeto foi desenvolvido com base no desenho universal, e conta com todos os 
itens de conforto, segurança e acessibilidade. 
 

 Execução CDHU 
Em 2018 não foram entregues novos empreendimentos ou assinados novos convênios. 
Todavia, estão sendo atendidos 33 municípios com um total de 690 unidades, considerando 
empreendimentos entregues ou em fase de planejamento e projeto. 

 

Programa 2509 – Requalificação Habitacional e Urbana - CPH 
 

Ação 2003 - Melhorias Habitacionais 
 

Ação 5057 - Melhorias Urbanas em Conjuntos Habitacionais CDHU 
 

Programa Especial de Melhorias - PEM 
 

Por meio de repasse de recurso da Secretaria da Habitação, a fundo perdido, com previsão de 
contrapartida municipal, realiza intervenções físicas que resultam melhorias urbanas em 
empreendimentos habitacionais desenvolvidos pela administração pública, direta ou indireta, dos 
poderes públicos municipal, estadual ou federal, ou em bairros degradados objeto de intervenção 
municipal por meio de projetos de infraestrutura ou de equipamentos sociais. 
 
Está sob análise da Assessoria Jurídica do Governador, proposta de revisão do Decreto do 
Programa, que pretende a alteração da forma de repasse de recursos às prefeituras e a 
desnecessidade de contrapartida, entre outros. 
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Conforme Programação Orçamentária de 2018, houve previsão de recursos para Despesa de Capital 
- Fonte 1, para a Ação 5057 - Melhorias Urbanas, onde se desenvolve o Programa Especial de 
Melhorias – PEM. (Fonte: Tesouro do Estado), no valor de R$ 3.085.533,00. 
Em 2018, não foram formalizados novos convênios através do PEM por indisponibilidade 
orçamentária. 
 

 Fundo Estadual da Habitação 
Instituído em setembro de 2001, os recursos financeiros do Fundo Estadual da Habitação, gerados 
pela Loteria da Habitação, são geridos e desenvolvidos pela Secretaria da Habitação, sendo 
integralmente aplicados em programas habitacionais de interesse social. Sendo os recursos 
destinados à infraestrutura urbana, bem como, aquisição, construção, reforma ou ampliação de 
equipamentos sociais em conjuntos habitacionais. Em 2018, foram formalizados 95 convênios através 
do Fundo Estadual da Habitação, contemplando num total de R$ 22.725.241,08 investidos. 
 

Ação 5057 - Melhorias Urbanas em Conjuntos Habitacionais – CDHU 
 

Além do contingenciamento de recursos que restringiu a realização dessas ações, houve a 
priorização pela CDHU de obras para novos atendimentos habitacionais. 
 
Realização de obras para melhorias em conjuntos habitacionais promovidos pela Cia e já entregues 
aos beneficiários, que agregam, entre outros, benefícios de sustentabilidade, tais como: reforma de 
áreas condominiais, paisagismo, melhorias nos sistemas de infraestrutura, monitoramento preventivo 
das instalações prediais, entre outras atividades. 

N° Domicílios Beneficiados por Melhorias Habitacionais: 1.047 domicílios. 
N° Núcleos beneficiados por Melhorias Urbanas: 11 núcleos. 
 

Ação 2431 - Revitalização de Áreas Centrais 
 

A realização no exercício teve como origem o Programa de Atuação em Cortiços, cuja finalidade foi a 
de induzir o processo de reabilitação de imóveis e conservação de áreas urbanas centrais em 
parceria com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - agente promotor e financeiro, com as 
prefeituras e associações de moradores e prossegue com empreendimentos realizados na área 
central do Município de São Paulo. 
 

Tendo em vista o encerramento do Programa e o atendimento da demanda remanescente em 
empreendimentos entregues nos exercícios anteriores, a entrega de 2018 foi destinada a sorteio 
entre famílias cadastradas para a PPP, em edital com condições específicas, destinando-as a 
demanda habitacional de interesse social que reside ou trabalha na área central da Capital. 

Entrega de 31 unidades no exercício 2018. 
 

Ação 1443 - Apoio à Organização Sociocomunitária, Condominial e Inclusão Social 
 

A CDHU mantém continuamente trabalhos de apoio à implementação dos programas e ações 
habitacionais por meio de ações e projetos para desenvolvimento sócio-organizativo de comunidades 
em áreas de intervenção urbano-habitacional, contratações de serviços e capacitação para 
organização condominial e orientação para uso, gestão e manutenção dos empreendimentos 
habitacionais, desde a implantação do empreendimento até seu uso, com capacitação para gestores 
de condomínios e cursos de manutenção predial e projetos para educação socioambiental, 
capacitação para cidadania, geração de trabalho e renda, e fomento à cultura, esporte e lazer. 
 
No ano de 2018, foram atendidas por meio dessa ação 44.581 famílias, tendo sido superada a meta 
física prevista na LOA. 
 

Programa 2510 - Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários 
 

Autorizado pelo Decreto nº 52.505 de 19 de dezembro de 2007, trata-se de repasse de recursos da 
União para produção ou aquisição de unidades habitacionais, a serem executados pela CDHU, neste 
caso, destinados à execução e/ou revitalização de moradias na área central da capital. O repasse de 
recursos é feito pelo Ministério das Cidades por intermédio da Caixa Econômica Federal à Secretaria 
da Habitação que por sua vez repassa à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo - CDHU. Cada ente envolvido tem a seguinte competência: Caixa Econômica 
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Federal – responsável pela aprovação dos projetos e gestão para movimentação dos recursos; 
Secretaria da Habitação – responsável pelo cadastro orçamentário no âmbito do Estado e, 
juntamente com a Caixa, autorizar a movimentação financeira à CDHU para pagamento das obras, 
na medida em que são executadas. O programa é representado pelas seguintes ações: 

 

Ação 2005 - Urbanização de Favelas  
 

Repasses de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC/FNHIS 
 
Atuação em favelas e assentamentos precários passíveis de urbanização e regularização, visando à 
melhoria das condições de moradia, integração urbana e qualificação socioambiental articulada ao 
desenvolvimento urbano, prevendo a implantação de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos 
e regularização fundiária, e podendo demandar ações complementares de reassentamento 
habitacional. 
Não houve execução, no exercício 2018, com recursos PAC/FNHIS 
 

Ação 2004 - Reassentamento Habitacional Risco e Favelas 
 

Repasses de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC/FNHIS 
 
Atendimento habitacional de interesse social para famílias provenientes de remoções de áreas de 
risco e/ou de urbanização/erradicação de assentamentos precários. Realiza-se por meio da produção 
de empreendimentos habitacionais para essa finalidade e, complementarmente, pela concessão de 
cartas de crédito para aquisição de imóveis no mercado.  
 
N° de aquisições de imóveis por meio de cartas de crédito efetivadas em 2018: 18 
 

Ação 2005 - Urbanização de Favelas – CDHU 
 

Atuação em favelas e assentamentos precários passíveis de urbanização e regularização, visando à 
melhoria das condições de moradia, integração urbana e qualificação socioambiental articulada ao 
desenvolvimento urbano, prevendo a implantação de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos 
e regularização fundiária, e podendo demandar ações complementares de reassentamento 
habitacional. A urbanização de assentamentos tem sido realizada em parceria com municípios, com 
repasse de recursos para execução das intervenções pela administração local, que assume papel 
central no planejamento e execução dos projetos e, na maior parte dos casos por ações da CDHU, 
executadas na modalidade de Empreitada em terrenos do Estado e/ou da Cia. 
 
N° Domicílios Beneficiados por Urbanização em 2018: 263 
Obras de urbanização em canteiro ao final do exercício: 1.624 domicílios beneficiados. (31/12/2018) 
 
Continuidade às obras de urbanização realizadas diretamente pela CDHU em especial no Jardim 
Santo André (Santo André) e Pimentas (Guarulhos); e intervenções realizadas em parceria com o 
município de São Bernardo do Campo. Essas intervenções são complexas e promovem a 
erradicação de risco, a implantação de infraestrutura, a recuperação ambiental e a regularização 
fundiária.  
 

Ação 2004 - Reassentamento Habitacional de Risco e Favelas – CDHU 
 

Atendimento habitacional de interesse social para famílias provenientes de remoções de áreas de 
risco e/ou de urbanização/erradicação de assentamentos precários. Realiza-se por meio da produção 
de empreendimentos habitacionais para essa finalidade e, complementarmente, pela concessão de 
cartas de crédito para aquisição de imóveis no mercado. As operações incluem: 
 

 Parceria com municípios (na modalidade AD - Administração Direta – reassentamento para 
atendimento a risco e favelas); 
 

 Parceria com órgãos públicos estaduais – de suporte à implantação de obras estruturantes e/ou 
de recuperação ambiental e urbana (DERSA, CPTM, Metro, etc.);  
 

 Promoção direta CDHU na modalidade Empreitada. 
 

N° unidades entregues em 2018: 1.584 
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N° cartas de crédito entregues em 2018: 168  
N° unidades em canteiro ao final do exercício: 4.315 (31/12/2018) 

Ações de destaque durante o ano: 

 Continuidade do desenvolvimento de parcerias para execução de empreendimentos em 
municípios da Região Metropolitana de São Paulo; 

 Viabilização de soluções habitacionais para apoio às obras de infraestrutura estratégicas do GESP 
nos setores de transportes e saneamento. Nesse caso destacam-se as cartas de crédito contratadas 
para as famílias removidas das áreas afetadas pelas obras do Rodoanel; obras de novos 
empreendimentos para atender as famílias removidas do Rodoanel Trecho Norte; e continuidade dos 
convênios firmados com o Metrô, CPTM e Secretaria de Transportes Metropolitanos, dentre outros. 

 Continuidade do apoio às obras de urbanização da Cia, além de reassentamento de favelas e 
áreas de risco em municípios do interior do Estado. 

 

Programa 3906 – Saneamento Ambiental de Interesse Regional – CDHU 
 

Ação 1440 - Mananciais do Alto Tietê 

Participação da CDHU em programa sob coordenação da Secretaria de Recursos Hídricos e 
Saneamento, trata de intervenções de saneamento ambiental que abrangem a urbanização de 
favelas, o reassentamento habitacional e a expansão de infraestrutura básica. Até o momento, as 
ações sob a responsabilidade da pasta são as de reassentamento das famílias afetadas por obras de 
urbanização, em execução especialmente pela prefeitura do município de São Paulo, encontrando-se 
em etapa de obras e projetos os empreendimentos para essa finalidade. Essas ações são 
contrapartida do Estado no contrato do PAC-Federal e objeto de contrato específico para obtenção de 
recursos federais do Pró-Moradia. 

N° unidades entregues em 2018: 214  
N° unidades em canteiro ao final do exercício: 60 (31/12/2018) 
 

Programa 2511 – Habitação Sustentável e Recuperação Ambiental na Serra do 
Mar e Litoral Paulista – CDHU 
 

Ação 1998 - Recuperação Socioambiental da Serra do Mar 
 

Visa à recuperação do Parque Estadual da Serra do Mar, maior área contínua de Marta Atlântica 
preservada no Brasil, que sofre ameaça de ocupação por assentamentos habitacionais precários. As 
intervenções habitacionais são articuladas às da Política Estadual de Meio Ambiente no programa 
que configura um conjunto de ações e intervenções da SH e da SMA, envolvendo o Parque Estadual 
e outros remanescentes do bioma Mata Atlântica. As ações contam com recursos de financiamento 
do BID. 

N° unidades entregues em 2018: 394  
N° unidades em canteiro ao final do exercício: 724 (31/12/2018) 
Obras de urbanização em canteiro ao final do exercício: 560 domicílios beneficiados. (31/12/2018) 
 

Além do atendimento habitacional propriamente dita, o Programa também desenvolve as seguintes 
ações: 

 Trabalho Técnico Social: equacionamento de grupo alvo (atendimento individual programado das 
famílias), visitas monitoradas às unidades habitacionais, apoio no processo de remoção e 
reassentamento e suporte às discussões sobre integração de políticas setoriais, bem reuniões 
periódicas entre população e áreas técnicas da CDHU e UGP – Serra do Mar, trabalho de 
organização comunitária e desenvolvimento local (destaca-se os projetos implantados nos Bairros 
Cota em Cubatão: ComCom, Arte nas Cotas, Cota Viva, Nesdel e Turismo de Base Comunitária) 

 Sistema de Monitoramento Físico-Financeiro; 

 Serviços especializados para Monitoramento da Estratégia Social; 

 Serviços especializados de Mediação de Controvérsias; 

 Elaboração de diagnóstico físico, urbanístico e socioambiental, estudos preliminares, projetos 
básicos e executivos. 
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Ação 2432 - Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista 
 

Visa ao desenvolvimento habitacional nos municípios da região costeira e áreas de influência da 
Serra do Mar, como parte integrante das ações de desenvolvimento sustentável do litoral paulista, 
com ações como urbanização de favelas e reassentamento habitacional, erradicação de áreas de 
risco e provisão de moradias. Contava com aportes aprovados de recursos internacionais - operados 
pelo Banco do Brasil - ao Estado, que incluíam essas ações em seu escopo, mas que foram 
descontinuados em 2015. 

N° unidades entregues em 2018: 120  
N° unidades em canteiro ao final do exercício: 304 (31/12/2018) 
    
 



411 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



412 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



413 
 

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

        
17000 - Secretaria da Justiça e Cidadania 

 
Em   R$ 

  

Dotação Inicial Dotação 
Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 2.136.543.949,00 2.090.065.263,00 1.961.960.961,60 7.528.289,94 1.969.489.251,54 1.929.779.393,66 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

 
1.225.104.163,00 

 
1.209.179.073,00 

 
1.184.596.617,78 

 
0,00 

 
1.184.596.617,78 

 
1.172.653.270,28 

Juros e Encargos 
da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

 
911.439.786,00 

 
880.886.190,00 

 
777.364.343,82 

 
7.528.289,94 

 
784.892.633,76 

 
757.126.123,38 

Despesas de 
Capital 74.600.798,00 54.985.548,00 16.149.139,92 17.574.230,37 33.723.370,29 32.417.297,34 

Investimentos  
74.600.798,00 

 
54.985.548,00 

 
16.149.139,92 

 
17.574.230,37 

 
33.723.370,29 

 
32.417.297,34 

Inversões 
Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 2.211.144.747,00 2.145.050.811,00 1.978.110.101,52 25.102.520,31 2.003.212.621,83 1.962.196.691,00 
Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

       
Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

        
17000 - Secretaria da Justiça e Cidadania 

      Em  R$ 

  

Dotação Inicial Dotação 
Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

0102 - Obrigações 
Previdenciárias 
em 
Complementação 

1.963.371,00 1.554.871,00 1.550.133,08 0,00 1.550.133,08 1.545.851,94 

Despesas 
Correntes 1.963.371,00 1.554.871,00 1.550.133,08 0,00 1.550.133,08 1.545.851,94 

1703 - Programa 
Estadual de 
Direitos 
Humanos* 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.406,03 

Despesas 
Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.406,03 

1711 - Proteção e 
Defesa do 
Consumidor 

89.053.573,00 99.160.632,00 92.829.347,86 269.130,86 93.098.478,72 83.377.007,33 

Despesas 
Correntes 89.053.543,00 98.260.602,00 92.139.435,86 269.130,86 92.408.566,72 81.909.650,33 

Despesas de 
Capital 30,00 900.030,00 689.912,00 0,00 689.912,00 1.467.357,00 

1714 - Perícia 
Judicial na Área 
de Medicina Legal 
e de Investigação 
de Vínculo 
Genético 

31.843.697,00 23.619.973,00 21.301.982,45 0,00 21.301.982,45 21.281.215,46 

Despesas 
Correntes 
 

25.843.697,00 
 

23.594.722,00 
 

21.276.770,45 
 

0,00 
 

21.276.770,45 
 

21.255.468,26 
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* O Programa de Trabalho 1703 - Programa Estadual de Direitos Humanos, atual ação do Programa 1730, não 
constou na descrição deste relatório, considerando que apresentou apenas pago de restos. 
 
Programa 1730 - Direitos Humanos e Cidadania 
 
Objetivo: Acesso ampliado da sociedade e das instituições do poder público às leis, às políticas, ao 
processo de elaboração de políticas e ao conhecimento referentes à cidadania e aos direitos 
humanos. Execução: Administração direta da Secretaria da Justiça e Cidadania. 

 
Indicadores de resultado e de produto 

Programa/ Produto Indicador de resultado/ Indicador de produto Setores Meta orçada Meta 
executada 

  1290 - Percentual de sensibilização de 
servidores públicos estaduais 

Toda a 
administração 

direta 
1,43 2,20 

  
1294 - Percentual de atendimento em 
programas de direitos humanos e cidadania da 
Secretaria da Justiça e Cidadania 

Toda a 
administração 

direta 
4,14 3,79 

Apoio à atuação dos 
Conselhos de Cidadania 

1315 - Número de conselhos de cidadania 
apoiados por ano 

Condepe, Coned, 
CECF, CPDCN, 

Cepisp, Copane e 
Conselho Estadual 

LGBT 

7 7 

2443 - Visitas para apuração de violações de 
direitos humanos Condepe 139 8 

Despesas de 
Capital 6.000.000,00 25.251,00 25.212,00 0,00 25.212,00 25.747,20 

1724 - Metrologia 
e Qualidade de 
Produtos e 
Serviços 

151.189.159,00 167.987.426,00 145.290.567,82 0,00 145.290.567,82 139.192.209,88 

Despesas 
Correntes 149.988.553,00 160.261.981,00 139.879.402,78 0,00 139.879.402,78 136.093.712,85 

Despesas de 
Capital 1.200.606,00 7.725.445,00 5.411.165,04 0,00 5.411.165,04 3.098.497,03 

1729 - Atenção ao 
Adolesc. e 
Integração das 
MSE de 
Internação e 
Semiliberdade 

1.704.917.935,00 1.647.793.455,00 1.598.899.819,38 3.699.710,67 1.602.599.530,05 1.572.413.533,86 

Despesas 
Correntes 1.693.617.935,00 1.636.034.583,00 1.593.244.834,86 903.323,48 1.594.148.158,34 1.566.368.870,75 

Despesas de 
Capital 11.300.000,00 11.758.872,00 5.654.984,52 2.796.387,19 8.451.371,71 6.044.663,11 

1730 - Acesso aos 
Serviços na Área 
da Cidadania e da 
Justiça 

158.268.846,00 129.483.419,00 55.424.770,04 17.640.192,19 73.064.962,23 75.878.305,95 

Despesas 
Correntes 107.868.684,00 99.847.698,00 51.179.472,11 4.185.448,31 55.364.920,42 56.815.778,21 

Despesas de 
Capital 50.400.162,00 29.635.721,00 4.245.297,93 13.454.743,88 17.700.041,81 19.062.527,74 

1731 - Cidadania 
no Campo e na 
Cidade 

73.908.166,00 75.451.035,00 62.813.480,89 3.493.486,59 66.306.967,48 66.388.160,55 

Despesas 
Correntes 68.208.166,00 70.510.806,00 62.690.912,46 2.170.387,29 64.861.299,75 65.790.061,32 

Despesas de 
Capital 5.700.000,00 4.940.229,00 122.568,43 1.323.099,30 1.445.667,73 598.099,23 

Despesa Total 2.211.144.747,00 2.145.050.811,00 1.978.110.101,52 25.102.520,31 2.003.212.621,83 1.962.196.691,00 
Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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Apoio a vítimas de 
violência no Centro de 
Referência e Apoio à 
Vítima (CRAVI) 

1390 - Número de atendimentos feitos pelo 
CRAVI CRAVI 2500 3045 

Construção, ampliação e 
reforma de fóruns e 
instalações do Ministério 
Público 

1414 - Número de obras executadas GPFOS 4 3 

Construção, reforma e 
aquisições para os 
Centros de Integração da 
Cidadania 

1416 - Número de unidades do CIC reformadas 
ou construídas CIC 1 0 

Defesa dos interesses 
difusos 1386 - Número de interesses difusos reparados FID 40 2 

Integração de serviços e 
promoção dos direitos 
humanos e cidadania 

1400 - Número de atendimentos pelos Centros 
de Integração da Cidadania CIC 1.750.0000 1.605.661 

2438 - Projetos Jornadas da cidadania e 
Sabadania realizados CIC 40 48 

Produção e disseminação 
de conhecimento em 
direitos humanos e 
cidadania 

1368 - Número de pessoas capacitadas 

CGAPDC, CPDS, 
CPPNI, CPMulher, 

NETP, CRAVI, 
Provita, PPCAAM, 
Condepe, Coned, 
CECF e CPDCN 

13.829 15.736 

2446 - Pesquisas temáticas sobre direitos 
humanos e cidadania publicadas 

NETP, CRAVI, 
CGAPDC 0 0 

Proteção a crianças e 
adolescentes ameaçados 
de morte 

1395 - Crianças e adolescentes ameaçados de 
morte atendidos PPCAAM 811 8552 

Proteção a testemunhas 
e vítimas ameaçadas 

2670 - Número médio de pessoas protegidas 
no Provita Provita 70 71,75 

2672 - Número de casos protegidos no Provita Provita 35 23,92 

Reparação a pessoas 
comprovadamente 
perseguidas durante a 
ditadura militar 

1421 - Número de indenizações pagas 
Comissão de Ex-
Presos Políticos 

(CGAPDC) 
5 4,5 

Suporte administrativo e 
tecnológico às Unidades 
Administrativas 

1424 - Número de unidades administradas CGADM 20 20 

Observação: metas orçadas na LDO/LOA, conforme dispostas no aplicativo SIMPPA, da SFP.  
 
 

Ação 5901- Educação em Direitos Humanos e Cidadania 

(Execução: Coordenação Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania, Coordenação de 
Políticas para a Diversidade Sexual, Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, 
Coordenação Geral de Políticas para a Mulher, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 
Centro de Referência e Apoio à Vítima). 
 
Coordenação Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC) 

É responsável por assessorar a Secretaria da Justiça e Cidadania na área dos direitos fundamentais. 
Diálogos da Cidadania: Direitos Humanos em Debate: trata-se de uma série de discussões com 
especialistas que aborda conceitos e apresenta casos concretos para debates e reflexões sobre os 
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direitos humanos e a luta pela cidadania no Estado de São Paulo. Os eventos acontecem no SESC 
Itaquera para público jovem de aproximadamente 70 pessoas por encontro. Realização de 7 (sete) 
encontros, os temas discutidos foram: 1. Questões da Fé – Liberdade Religiosa e Estado Laico; 2.  
Leis Trabalhistas; 3. Somos Iguais. Viva A Diferença! 4. LGBTfobia; 5. Assédio sexual; 6. Liberdade 
de Expressão; 7. Sarau dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.  
Cadastro de Entidades de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo: CEDHESP - 
Criado pelo Decreto Estadual 57.234/2011, o Cedhesp, sob a responsabilidade da Secretaria da 
Justiça e Cidadania, tem a função de garantir a transparência e o reconhecimento público a entidades 
de defesa dos direitos humanos. Até novembro de 2018, 30 entidades foram cadastradas. 
 
Utilidade Pública: A Declaração de Utilidade Pública é um benefício regulamentado através da Lei 
nº. 2.574/80. Em 2018, foram cadastradas 32 entidades como Utilidade Pública Estadual e 1.595 
Certidões Comprobatórias foram emitidas.  
 
Juiz de Casamento: Compete à Secretaria da Justiça e Cidadania a nomeação e exoneração de 
Juiz de Casamento conforme Decreto nº 59.101/2013. O Juiz de Casamento não recebe 
remuneração, sendo a atividade considerada um múnus relevante à sociedade. Em 2018, foram 
nomeados 21 Juízes de Casamento e 22 Suplentes de Juiz de Casamento.  
 
Reaquisição de Direitos Políticos: De acordo com a Lei Federal nº 818/1949, o cidadão que perdeu 
os Direitos Políticos em virtude de recusa motivada por convicção religiosa, da prestação do serviço 
militar obrigatório, poderá readquiri-los, de acordo com o art. 40, letra a. Em 2018, 09 pedidos de 
reaquisição tramitaram pela Secretaria da Justiça e Cidadania, a qual,  partir da publicação da em 
razão da publicação da Lei Federal 13.445 de 24 de maio de 2017, que revogou a legislação federal 
supracitada, deixou de ter competência sobre o assunto.  
 
Ação 4213 - Controle das Políticas Públicas em Direitos Humanos e Cidadania pelos 
Conselhos  
O Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas – Tem como missão " Contribuir para o 
aperfeiçoamento das ações voltadas à prevenção, à redução de danos, à diminuição da oferta, ao 
tratamento e à reinserção social de pessoas afetadas pelo uso e abuso de álcool, tabaco e outras 
drogas, propondo e acompanhando a execução da política estadual." Fomenta a formação de 
Conselhos Municipais sobre Drogas nos municípios e orienta Comunidades Terapêuticas. Para estas 
ações promove encontros tanto com os Conselhos, como com as Comunidades Terapêuticas. 
Realiza publicações e por fim, capacita seus conselheiros e Conselheiros Municipais nos temas 
supracitados. Total de participantes nas atividades em 2018: 621. O Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana- CONDEPE - O CONDEPE tem como finalidade apurar as violações 
de direitos humanos no território do Estado de São Paulo, encaminhar às autoridades competentes 
as denúncias e representações que lhe sejam dirigidas. Deve, por lei, estudar e propor soluções de 
ordem geral para os problemas referentes aos direitos humanos inclusive fazendo recomendações ao 
Governo do Estado sobre políticas públicas. Em 2018, até o mês de outubro, o CONDEPE realizou 8 
visitas para apuração de violação de direitos humanos em todo o Estado de São Paulo. O Conselho 
Estadual da Condição Feminina – CECF tem entre suas atribuições, formular diretrizes e promover, 
em todos os níveis da Administração Direta e Indireta, atividades que visem a defesa dos direitos da 
mulher, a eliminação das discriminações que a atingem, propiciando a sua integração e autonomia na 
vida socioeconômica, político–cultural e no exercício pleno da cidadania. No ano 2018, realizou 
palestras, seminários, simpósios, audiências públicas sobre temas como Avanços e Desafios das 
Políticas Públicas para Mulheres, Violência Doméstica, Reflexão, Conscientização e Ação 12 Anos da 
Lei Maria da Penha; Empoderamento Econômico de Vítimas de Violência Doméstica e Os Direitos 
dos Trabalhadores com foco na Previdência Social, Combate ao Trabalho Escravo, Violência contra 
as Mulheres e outros. No Dia Internacional da Mulher, entregou a Medalha Ruth Cardoso a 
personalidades que se destacaram e em comemoração ao 35º Ano do CECF. No Mês da Mulher, 
como atividade do “Outubro Rosa”, realizou a 4ª edição da Revoada de Balões, que tem por objetivo 
a divulgação do combate ao câncer de mama. No mesmo mês, realizou a palestra com tema 
“Prevenção e cuidado sobre câncer de mama”. Realizou a Cerimônia de Posse do Conselho da 
Medalha “Ruth Cardoso” em comemoração aos “16 dias de Ativismo” de Combate à Violência contra 
a Mulher. O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São 
Paulo- CPDCN realizou no ano de 2018, em 05 de maio, “O Encontro de Conselhos e Lideranças 
Negras" no auditório André Franco Montoro da sede da Secretaria da Justiça e Cidadania, com 
objetivo de promover a implantação de novos conselhos municipais nas Regiões Administrativas e 
Metropolitanas do Estado de São Paulo e fortalecer os existentes, com participação de cerca de 220 
pessoas. Foi realizada a Solenidade em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino 
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Americana e Caribenha, no dia 18 de agosto, no Museu Afro Brasil, em São Paulo (SP), na qual 
foram congratuladas 16 mulheres que tiveram trabalhos relevante em prol da população negra, com 
cerca de 160 participantes. Realizou palestras nas seguintes datas, com os seguintes temas: em 16 
de maio "130 Anos de Abolição e Agora? Avanços e retrocessos" em Jundiaí (SP); em 22 de 
novembro, “Os Desafios no Combate ao Racismo Institucional" em Jaú (SP); em 23 de novembro, 
“Políticas Públicas para População Negra" em Votuporanga (SP). Organizou também capacitações de 
conselheiros municipais em Registro, Sorocaba e Jaú. O Conselho de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Nordestina realizou um evento relacionado ao tema na Câmara 
Municipal de São Paulo no dia 02 de agosto. 
 
Ação 5616 - Pagamento de Indenizações a Ex-Presos Políticos (Gestão: Comissão 
Especial de Ex-Presos Políticos)  
 
A Lei Estadual nº 10.726/01 prevê a indenização a pessoas detidas sob a acusação de terem 
participado de atividades políticas no período de 31 de março de 1964 a 15 de agosto de 1979, que 
tenham ficado sob a responsabilidade de órgãos públicos do Estado de São Paulo. Os pedidos de 
indenização são julgados pela Comissão Especial de Ex-presos Políticos, vinculada à CGAPDC. Em 
2018, 4,5 indenizações foram pagas, totalizando o valor de R$ 99.000,00.  
 

Ação 6198 - Proteção à Vítima e à Testemunha Ameaçada (Execução: Programa 
Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas – PROVITA/SP 
 
Até dezembro de 2018 protegeu 126 pessoas em casos 33, o que superou a meta de 120 pessoas 
para 30 casos estabelecida no Plano de Trabalho. A verba total destinada ao programa foi de R$ 
5.303.666,43, sendo R$ 3.093.666,43 desembolsado pela Secretaria da Justiça e Cidadania, R$ 
810.000,00 pela Secretaria da Segurança Pública e R$ 1.400.000,00 pelo Governo Federal.  

 
Ação 6204 - Proteção à Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM/SP  
 
Trata-se de um instrumento de combate à violência letal contra crianças e adolescentes e, 
excepcionalmente, jovens adultos de até 21 anos. Baseado na proteção integral e nos demais 
princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Destina-se a situações de risco à vida, 
haja ou não situação de vulnerabilidade. Durante o exercício de 2018, foram realizadas 93 
solicitações para avaliação do Programa (dado refere-se a janeiro até 04 de dezembro de 2018). 
Número de protegidos:  Janeiro:15 adolescentes + 26 familiares = 41 pessoas; Fevereiro: 13 
adolescentes + 29 familiares = 42 pessoas; Março: 15 adolescentes +    43 familiares = 58 pessoas; 
Abril: 15 adolescentes + 40 familiares = 55 pessoas; Maio: 15 adolescentes + 40 familiares = 55 
pessoas; Junho: 14 adolescentes + 30 familiares = 44 pessoas; Julho: 14 adolescentes + 28 
familiares = 42 pessoas; Agosto: 15 adolescentes +  28 familiares = 43 pessoas; Setembro: 16 
adolescentes + 33 familiares = 49 pessoas; Outubro: 22 adolescentes + 42 familiares = 64 pessoas e 
novembro: 18 adolescentes + 37 familiares = 55 pessoas. Recursos: Estadual (R$ 824.202,00) e 
Federal (R$1.028.710,05).  

Centro de Referência e Apoio a Vítima – CRAVI 
O CRAVI realizou Oficinas Temáticas (que visam promover debates e discussões interdisciplinares), 
divulgações do programa por meio de visitas e entrega de material às instituições parceiras, 
realização de atividades e participação em Seminários, Palestras, Encontros, dando continuidade aos 
trabalhos relacionados à prevenção da violência bem como aprimoramento das ações desenvolvidas 
pelo programa e capacitação das equipes técnicas de atendimento das seis unidades em 
funcionamento no Estado. 

Dentre as ações de cidadania e direitos humanos está a realização do Seminário em comemoração 
aos 20 anos de criação do programa CRAVI. O evento foi realizado no mês de dezembro e contou 
com a participação de autoridades como o ex-Ministro José Gregori e o ex-Secretário de Justiça 
Belisário dos Santos Junior que trouxeram um panorama histórico do programa e sua importância 
como política de direitos humanos e acesso à cidadania. Ao todo, foram capacitados 1.080 
profissionais e estagiários, na maioria pertencentes à sociedade civil (68%), seguidos por 
servidores municipais (17%) e estaduais (15%): Jan/Fev: 216 pessoas; Mar/Abr: 306 pessoas; 
Maio/Jun: 147 pessoas; Jul/Ago: 128 pessoas; Set/Out: 243 pessoas; Nov/Dez: 40. 
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Ação 6202 - Gestão e Aprimoramento do Centro de Referência e Apoio À Vítima – 
CRAVI  
Constituiu-se em 1998 como Centro de Apoio e Referência às vítimas diretas sobreviventes e vítimas 
indiretas de atentados à vida humana, especialmente atos criminosos como o homicídio e o latrocínio. 
Até dezembro de 2018, o CRAVI contava com dois postos de atendimento do programa no Estado: 
Barra Funda e Araçatuba. Sua missão é ser referência para ações e políticas públicas que visem 
superar os ciclos de violência e promover reconhecimento, cidadania e acesso aos direitos de vítimas 
de crimes violentos.  

Desde o início de suas atividades, o CRAVI já realizou 37.795 atendimentos, dentre as 
especialidades psicossociais e jurídicas oferecidas pelo programa. Além dos atendimentos, o 
programa também realizou e ainda realiza diversas pesquisas e estudos sobre os efeitos da violência 
e suas vicissitudes no acesso à justiça e à cidadania das vítimas, bem como produziu diversos 
materiais informativos e orientativos. Perfil de atendimentos CRAVI.  

Apoio às vítimas nas audiências de custódia: A partir do mês de outubro de 2016, após solicitação da 
Corregedoria do Tribunal de Justiça, o CRAVI passou a realizar o contato com as vítimas diretas de 
crimes previstos na Lei nº 11.340/2006, logo após a realização das audiências de custódia no Fórum 
Criminal da Barra Funda, visando garantir atendimento qualificado as vítimas e dar ciência sobre a 
fixação de medidas protetivas, e de que forma buscar apoio no caso de reincidência da violência.  

De janeiro até dezembro de 2018 foram realizados 614 atendimentos para orientação e 
encaminhamento das vítimas à defensoria pública e rede socioassistencial (CCMs (Centros de 
Cidadania da Mulher), CRMs (Centros de Referência da Mulher em Situação de Violência) e CDCMs 
(Centros de Defesa e Cidadania da Mulher) nos territórios em que elas residem (ou passam a residir 
após o crime).  

Evolução dos Atendimentos do CRAVI no Estado de São Paulo 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Média Mensal 114 143 318 351 228 261 254 

Total Anual 1368 1717 3817 4214 2736 3130 3045 

 
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – NETP foi instituído junto à Secretaria da Justiça 
e Cidadania pelo Decreto Estadual nº 54.101/2009, com o nome de “Programa Estadual de 
Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”, teve sua denominação alterada pelo Decreto 
Estadual nº 60.047/2014 para “Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”. O 
Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de São Paulo tem por 
finalidade: promover ações de prevenção, apoio à repressão e à responsabilização ao tráfico de 
pessoas; garantir a orientação e o atendimento adequado às vítimas desta prática criminosa e aos 
seus familiares; ser uma fonte de informações técnicas para profissionais e ativistas das áreas de 
segurança pública e de promoção e defesa de direitos humanos. 

Atua por meio do recebimento de denúncias e sob demanda dos Comitê Estadual de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas, Comitê Estadual para Refugiados – CER/SP e Comissão Estadual para a 
Erradicação do Trabalho Escravo – COETRAE/SP. 

Reuniões dos colegiados coordenados pelo NETP: durante o exercício de 2018, foram realizadas 
diversas reuniões, sendo elas: - 7 reuniões ordinárias do Comitê Estadual de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, com a participação de representantes do poder público, da sociedade civil, e de 
órgãos internacionais; 7 reuniões ordinárias da Comissão Estadual para a Erradicação do 
Trabalho Escravo, com a participação de representantes do poder público, da sociedade civil, e de 
órgãos internacionais; 6 reuniões ordinárias do Comitê para Refugiados, com a participação de 
representantes do poder público, da sociedade civil, órgãos internacionais, e imigrantes e refugiados; 

Casos acompanhados pelo NETP: Protocolou, em 2018, 27 casos que envolveram um total de 605 
possíveis vítimas do tráfico de pessoas, trabalho análogo ao de escravo, e crimes contra a dignidade 
humana de imigrantes e refugiados.  

Pesquisa desenvolvida: Colaborou efetivamente com uma pesquisa para mapeamento de todos os 
serviços disponíveis para imigrantes e refugiados no estado de São Paulo. A pesquisa teve duração 
de 8 meses, com reuniões quinzenais, e contou com a participação de representantes da Assessoria 
Especial para Assuntos Internacionais (Atual Secretaria de Relações Internacionais), Secretaria da 
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Justiça e Cidadania, organizações da sociedade civil, e refugiados. O resultado da pesquisa pode ser 
acessado em www.guiadoimigrante.sp.gov.br. 

Planos Estaduais: Acompanhamento da tramitação da Minuta do Plano Estadual para a Erradicação 
do Trabalho Escravo juntamente com a Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo 
(COETRAE-SP) – em processo de aprovação desde 2013; Acompanhamento da tramitação da 
Minuta do Plano Estadual de Migração e Refúgio juntamente com o Comitê para Refugiados – em 
processo de aprovação desde 2017.  

Palestras/Capacitações: Palestra sobre Tráfico de Pessoas para alunos do projeto Projov – 
Barueri/SP; - Palestra no Simpósio São Paulo, Estado amigo da Mulher Imigrante, na mesa de tema 
“Quadro atual da mulher imigrante em São Paulo e no mundo”; - Palestra sobre assédio moral – 
AFPESP; - Palestra sobre Tráfico de Pessoas e exploração sexual – OAS, Dersa- Roda de conversa 
em feira de estudantes sobre tráfico de pessoas e assédio moral;- Palestra sobre Tráfico de pessoas 
e seus desdobramentos – OAB/SP- Palestra sobre Assédio Moral – UBS Cumbica- Palestra sobre 
Tráfico de Pessoas, Imigração, Exploração Sexual e Assédio Moral no ambiente de trabalho – 
DERSA- Palestra sobre tráfico de pessoas – Faculdade Paulista de Serviço Social- Palestra no 3º 
Seminário de Direitos Humanos de Osasco, sobre Imigrantes e Refugiados – Osasco/SP. 

Seminários Realizado pelo NETP: Durante o exercício de 2018 foram realizados  o Seminário II 
Simpósio Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo;- Realizou do I Encontro Internacional e II 
Encontro Estadual sobre Migração e Refúgio- Parceria com o CAMI para realização de Seminário: 
Migração, Gênero e Trabalho Análogo ao de Escravo;- Co-realização do Encontro Internacional 
sobre Tráfico de Pessoas e o Protocolo de Palermo, com especialistas do Brasil, México, 
Argentina, Estados Unidos e Noruega 
Atividades Nacionais de Grande Relevância: Ação pública no Pátio do Colégio em alusão ao Dia 
Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – Abertura da Semana do Coração Azul em São 
Paulo; Capacitação na Implementação do Protocolo da RMAAM de atenção a mulheres em situação 
de tráfico internacional, para Rede de Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Postos de 
Atendimento Humanizado ao Migrante – Brasília/DF; Representou o estado de São Paulo no 
Lançamento do III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – Brasília/DF; 
Representou o NETP-SP no V Encontro Nacional das COETRAE’s – Ilhéus/BA; Participou no 
Seminário Internacional de Migração, Refúgio e Tráfico de Pessoas - Prefeitura de Guarulhos/SP-
Realizou 2 reuniões extraordinárias do Comitê para Refugiados, com a participação de 
representantes do poder público, da sociedade civil, e refugiados:20/03/2018 – Pauta: Processo de 
Interiorização de refugiados venezuelanos de Roraima para São Paulo; com a participação do 
Ministério do Desenvolvimento Social;25/06/2018 – Pauta: Minuta do Plano Estadual de Migração e 
Refúgio. 
 

Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS)  
Tem por objetivo elaborar políticas públicas para a promoção dos direitos dos LGBT e realizar 
campanhas contra a discriminação em razão da orientação sexual e/ou identidade de gênero. 

O órgão também é responsável por receber e encaminhar denúncias de LGBTfobia, com base na Lei 
Estadual 10.948/01, e dar encaminhamento às denúncias de discriminação contra os portadores do 
vírus HIV, com base na Lei Estadual 11.199/02. 

Principais Ações realizadas em 2018: 15/01- Palestra no município de Cambuquira; 23/01- Palestra 
na Jornada da Cidadania e Empregabilidade, no CDP Pinheiros II, promovido pela Coordenadoria de 
Reintegração Social e Cidadania- Secretaria de Administração Penitenciária; 1/02- Apresentação e 
transmissão de LIVE no Facebook: Ações Afirmativas– a cidadania de Travestis, Mulheres 
Transexuais e Homens Trans”, com a participação de representantes das Secretarias da Educação, 
Administração Penitenciária e Segurança Pública, em comemoração ao Dia da Visibilidade de 
Travestis e Transexuais; 5/02- Palestras para professores da Cultura Inglesa de todo o Brasil; 7/02- 
Palestras para professores da Cultura Inglesa de todo o Brasil; 15/02- Lançamento no Youtube do 
“Canal da Cidadania, realizado pela Secretaria da Justiça e Cidadania, contendo 4 vídeos, 
apresentados pelo coordenador Cássio Rodrigo, que falam sobre o trabalho desenvolvido pela 
Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual e os principais conceitos sobre diversidade 
sexual; 23/02- Palestra na Oficina do CRAVI - Tema: Políticas Públicas LGBT - Coordenação: 
conquistas e desafios;26/02- Palestra na Government Affairs Media Enterpreneurs & Supports; 16/04- 
1ª palestra “Desvendando o Arco-Íris” para moradores do CAC – Conjunto Habitacional 1, em uma 
parceria com o Dersa ;17/04- Palestra sobre Direitos Humanos nos cursos de mestrado (Capitães) e 
no curso de doutorado (Oficiais Superiores) da ACADEPOL – Academia de Polícia Militar do Barro 
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Branco (48 pessoas);18/04- Orientação Técnica sobre Diversidade Sexual promovida pela Diretoria 
de Ensino da região de Osasco; 19/04- Palestra sobre Direitos Humanos nos cursos de mestrado 
(Capitães) e no curso de doutorado (Oficiais Superiores) da ACADEPOL – Academia de Polícia Militar 
do Barro Branco; 20/04- Palestra no evento da OAB de Ribeirão Pires “O papel da OAB no segmento 
LGBT”, promovido pelo Grupo de Apoio à Diversidade; 24/04- Participação no II Simpósio 
Democratização da Educação: “Uma escola para todos é possível?”, promovido pela Universidade de 
Guarulhos para alunos (as) de Pedagogia e Serviço Social; 25/04- Palestra na sede da DERSA para 
colaboradores da área social da DERSA e CPOS, Gerenciadoras Sociais e Construtoras;25/04- 
Palestra no 2º Fórum da Câmara Comercio LGBT; 26/04 - 3ª Palestra do Ciclo “Direitos Humanos e 
Diversidade “, promovido pela Fundação Casa; 09/05- Composição na mesa do evento de promoção 
do Zero Discriminação, da UNAIDS, como parte das ações transversais para combater a 
discriminação; 17/05- Participação na mesa do lançamento da “Semana Brincar pela Paz”, promovido 
pela prefeitura municipal de Campinas; 17/05- Capacitação de estudantes do 4º ano de medicina da 
USP – Universidade de São Paulo; 17/05- Composição na mesa de abertura da II Edição do Selo 
Compromisso com a Diversidade promovido pelo O Centro de Referência LGBT de Campinas e a 
Associação da Parada e Apoio LGBT de Campinas; 21/05- Visita de estudantes de intercâmbio; 
24/05- Palestra no Centro de Cidadania LGBT “Edson Neris” com o tema “Lei 10.948/01 – Que Lei é 
Essa?; 1/06- Encontro Sudeste do FONGES; 2/06- Apoio e participação no II SEMINÁRIO 
NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS LGBT, promovido pela Organização Casarão Brasil – 
Associação LGBTI e FONGES - Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Estaduais e Municipais de 
Políticas Públicas para população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais; 28/06- 
Participação na Audiência Pública na Câmara Municipal de Praia Grande; 30/06- Fórum de Discussão 
“O acolhimento da população LGBT pelas religiões de matriz africana”, promovido pela Câmara 
Municipal de São Paulo; 5/07- Palestra para professores (as) da escola EPG Naziara Abbudd Zanardi 
no município de Guarulhos em parceria com a DERSA; 13 a 15/07 Participação na I Semana da 
Diversidade de São Joaquim da Barra e Parada do Orgulho LGBT; 16/07- Palestra no Centro de 
atendimento Socioeducativo Casa Terra Nova (Fundação Casa) para adolescentes atendidos; 20/07- 
Participação na Roda de Conversa: Diversidade Sexual e Educação em Direitos Humanos: formação 
contra a LGBTFOBIA, evento que faz parte do calendário da 1ª Semana da Diversidade de Olímpia; 
20/07-Palestra “Auto Estima e Visibilidade LGBT, evento que faz parte do calendário da 1ª Semana 
da Diversidade de Olímpia; 25/07- Palestras para internos da Fundação Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente (CASA) – Juquiá/SP; 31/07- Palestra para professores da Escola 
Estadual Professor Renato de Arruda Penteado; 15/08- Palestra para alunos e professores da Fatec 
Ipiranga;16/08 - Palestra para professores e alunos da Escola Estadual Professor Mário Marques de 
Oliveira;22/08- Palestra para funcionários da SOCICAM – Terminal Rodoviário Tietê, dentro do 
SIPAT; 24/08- Palestra  "Reflexos Jurídicos da Discriminação por Homofobia", no auditório da OAB 
Bauru, como ação dentro da “Semana de Combate ao Preconceito e à Discriminação”, instituída pela 
Prefeitura Municipal de Bauru;06/09- Palestra na Fábrica de Cultura da Brasilândia; 10/09- Palestra 
para funcionários (as) do Centro de Controle Operacional do Metrô; 26/09- Composição na Mesa 
“Direitos Humanos de Travestis e Transexuais, Mulheres Transexuais e Homens Trans”, que ocorre 
dentro da Programação Workshop – Agentes Multiplicadores, na Escola SP de Teatro; 28/09- 
Palestra “Políticas Públicas para os LGBTs” na II Semana da Diversidade de Cidadania de 
Marília;3/10- Participação como debatedor no II Ecos da Conferência Internacional Aids 2018; 3/10- 
Palestra “Diversidade Sexual” na Jornada Jurídica da FAC de São Roque;9/10- Palestra no Metrô 
para funcionários (as) e agentes operacionais; 10/10- Palestra no Metrô para funcionários (as) e 
agentes operacionais; 10/10- Palestra para formandos do Curso de Mestrado Profissional em 
Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública da Policia Militar de São Paulo; 15/10-Palestra 
“Desmistificando o Arco Íris”, na Casa da Advocacia e Cidadania de Guarulhos – OAB – Guarulhos; 
16/10- Palestra para professores (as) do curso de Psicologia da PUC; 25/10- Palestra de abertura, 
apoio e participação da mesa redonda “Mapeando a Violência LGBTQ”, promovido pelo curso de 
Arquitetura e Urbanismo da  FIAM – FAAM – FMU (Centro Universitário; 26/10- Mesa redonda com 
travestis e mulheres transexuais no Centro de Cidadania LGBT Laura Vermont (Zona Leste); 31/10- 
Participação na mesa de abertura do evento realizado pela Coordenação das Mulheres em 
comemoração ao Outubro Rosa; 01/11- Palestra para funcionários do Supermercado Hirota; 06/11- 
Palestras de sensibilização e formação de funcionários da EMTU, CPTM, Metrô, Via mobilidade e Via 
Quatro; 07/11- Palestra no Centro de Cidadania LGBT “Luana Barbosa dos Reis” – Zona Norte; 
09/11- Palestra de capacitação na Fundação CASA de Piracicaba, promovida pela ONG CAPHIV – 
Casa de Apoio; 23/11- Palestra na Fundação Casa; 29/11- Palestra “Acolhendo a Diversidade – 
Vamos falar sobre isso?” no I SIMPÓSIO DE HUMANIZAÇÃO DA Unidade de Emergência 
HCFMRP/USP, de Ribeirão Preto; 05/12- Palestra no Poupa Tempo de Jundiaí; 10/12- Participação 
no Seminário de Direitos Humanos 2018 promovido pela diretoria da Polícia Comunitária e de Direitos 
Humanos.  
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Coordenação de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo – CPPM 
Criada e organizada na Secretaria da Justiça e Cidadania pelo Decreto n° 58.428, de 08 de outubro 
de 2012, tem por finalidade fomentar a implementação de políticas públicas que visam à equidade de 
gênero, a eliminação de qualquer forma de discriminação e de violência contra a mulher, 
assegurando-lhe a plenitude de seus direitos, sua participação e integração no desenvolvimento 
econômico, social, político e cultural. 

Ações em 2018: realizou 14 entrevistas, 27 gravações Canal do YouTube da Saúde do Adolescente  
de São Paulo, 10 participações em Reuniões de Câmara Temática da Cremesp e em várias 
Secretárias  visando o empoderamento feminino; 7 Capacitações entre abril e 5 de novembro; 31 
Palestras em São Paulo, Capital, ABC, Osasco e Interior; 11 Participações no outubro Rosa 2018; 3 
Recebimentos de Prêmios: 1º prêmio Pinotti em 23 de maio de 2018 – em Brasília; 2º prêmio 25 de 
setembro de 2018 – Mãos e Mentes que Brilham – Assembleia Legislativa; 3º Prêmio  dia 26 de 
novembro de 2018 – Prêmio Maria Imaculada “Rompendo Barreiras, Vencendo Desafios, - OAB 
Mulher”. Ações em Linhas Gerias: realizaram cursos de Capacitação para Atuação em Rodas de 
Conversa como instrumento de melhorar a Equidade de Gêneros ,Diminuir a Violência, Prevenção de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e colaboramos em cursos da COMESP; Capacitação na 
criação do Centro Integral da Mulher no CIC Oeste inaugurado com a presença da Professora Lúcia; 
Parcerias com a Secretaria de Saúde para atendimentos s vítimas de Violência, visando a Vacinação 
do HPV em espaços informais para melhorar sua aceitabilidade; Atendimentos aos adolescentes e 
famílias na Fábrica de Cultura do Jaçanã e Vila Nova Cachoeirinha. Criamos na Casa do Adolescente 
espaço para atendimento aos Adolescentes LGBTT em Heliópolis e Pinheiros; Parceria com a 
Secretaria de Saúde no canal YouTube, para discutir Direitos, acolhimento às vítimas de Violência, 
objetivos do Milênio, ODS, Suicídio, Auto Mutilação, tratamento do Abusador; Participação na Virada 
Feminina, como responsável pela sessão Saúde e direitos; Palestras sobre os direitos das Mulheres 
em Moji das Cruzes, Osasco, Poá, Campinas; Parcerias com a Secretaria do Desenvolvimento 
Social, Educação, Saúde, Cultura e Esporte; Capacitação da Fundação Casa; Parceria com o 
Programa do Adolescente da Secretaria da Saúde e assim ações de prevenção da Violência e 
prevenção da Gravidez na Adolescência como o Próprio Atendimento as Adolescentes gestantes 
adquirem dimensão intersetorial; Parceria no projeto Fênix no acolhimento a reparação da violência e 
parceiros no encaminhamento as vítimas de Violência para as instituições e ONGS; Palestras com a 
OAB Mulher para empoderamento da Mulher em situações de Vulnerabilidade. 
 
Coordenação de Políticas para População Negra e Indígena – CPPNI 
 
Vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Decreto Estadual nº 54.429/2009, ela 
corresponde ao “lócus” orgânico legítimo para o pleno desenvolvimento de ações de prevenção, 
proteção, promoção e que inspirada no Programa Estadual dos Direitos Humanos e Legislação 
correlata encontra espaço institucional para a garantia de direitos e o exercício pleno da cidadania e o 
respeito à dignidade da pessoa humana. A Coordenação tem como objetivo formular políticas 
públicas que atendam às necessidades e especificidades dos agrupamentos humanos negro e 
indígena, historicamente alijados dos bens sociais, priorizando como eixos de intervenção: o racismo, 
institucional, os direitos humanos e a promoção da igualdade racial, bem como coordenar Comitê 
Intersetorial de Assuntos Indígenas/CIAI, com o objetivo de Implementar, acompanhar e avaliar as 
políticas, projetos e ações voltados aos povos indígenas no Estado de São Paulo, Decreto 
57.380/2011. Em 6 de junho de 2018, Vania Maria da Silva Soares assumiu à Coordenação de 
Políticas para a População Negra e Indígena – CPPNI, foram realizadas diversas participações, 
apoios a projetos e ações na luta pelo enfrentamento ao racismo e a intolerância religiosa, no Estado 
de São Paulo. Por consequência, o Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de 
Crença, por meio da Resolução SJDC 12/2018 ficou sob a responsabilidade da Coordenadora da 
CPPNI, acumulando a função de Secretária-Geral do Fórum, e de presidente do Comitê Gestor. 
Coordenar Fórum Inter-religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, com o objetivo de 
promover no âmbito estadual a implementação de políticas de enfrentamento e combate à 
intolerância religiosa e a difusão da cultura de paz, bem como o desenvolvimento de ações com 
vistas a eliminação de todas as formas de discriminação religiosa e garantia do direito inviolável à 
liberdade de consciência e de crenças fundamentais para o exercício pleno da cidadania, conforme 
Lei Estadual nº 14.947/2013. O Programa São Paulo contra o Racismo, Lei 14.187/2010, tem por 
objetivo realizar um conjunto de ações cooperadas interinstitucionais que impactarão diretamente na 
execução da política pública na qualidade de vida das populações negra e indígena, visibilizando o 
compromisso da gestão com o temário e principalmente mobilizando Gestores e Sociedade Civil na 
superação da discriminação étnico-racial no território paulista. Estas ações são firmadas por meio de 
Convênios firmados com as Prefeituras para a Municipalização da recepção dos casos de 
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discriminação racial. Andamento de Processos/Expedientes (junho/outubro de 2018): Total 182 
andamentos. 
 
 Ações Realizadas em 12 e 13 de janeiro de 2018: IV Conferência Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial – CEPIR – 373 pessoas participaram. 
 
 Ações Realizadas – a partir de 6/6/2018: Capacitação dos membros do Fórum Inter-Religioso do 
Guarujá (30 pessoas); Capacitação da Lei Estadual nº 14.187/2010 para servidores dos Procon's 
conveniados (48 pessoas); I Seminário de Ensino Religioso nas Escolas Públicas: Realidades, 
Desafios e Perspectivas. Capacitação para representantes das 91 Diretorias Regionais de Ensino 
(professores, supervisores e coordenadores da rede estadual de ensino) (120 pessoas); Palestra na 
Faculdade SENAI Roberto Simonsen - Unidade Brás (150 pessoas); Fomento de criação do Fórum 
Inter-religioso de Guarujá e organização da a posse (300 pessoas); Realização de reunião com a 
participação de representantes da FEBRABAN, Itaú Unibanco, Associação dos Birôs de Crédito, 
CELUPPI, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais Previdência Privada e Vida 
Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg, Membro do Conselho Negro com o objetivo de 
regulamentação da minuta da Lei Estadual nº 16.758/2018 (15 pessoas); Reunião com 
Coordenadorias, Conselhos e representantes da comunidade negra - Sumaré, Sorocaba, Peruíbe, 
Mogi das Cruzes, Piracicaba, Limeira, Intecab, Jundiaí, Taboão da Serra, Franco da Rocha, Taboão 
da Serra, Franca, Rio Claro, Araras, Jaú, com objetivo de aproximação Estado/Município (70 
pessoas); Realização do I Encontro com Gestores de Promoção de Igualdade Racial do Estado de 
São Paulo e Conselhos Municipais, para apresentação da nova gestora, objetivando: 1 Criar uma 
pauta de trabalho, devido a urgente necessidade de reativação do Programa São Paulo contra o 
Racismo, Lei 14.187/2010, visando integrar os municípios para a efetiva implementação da política 
estadual de combate a todas as formas de discriminação; 2 – Criar o Fórum estadual de promoção de 
igualdade racial; 3. Elaborar o Plano Estadual de Promoção de Igualdade Racial (100 pessoas); 
Reunião no Centro Operacional do Banco Itaú com a finalidade de articular parceria para efetiva 
divulgação do Programa São Paulo contra o Racismo. E a partir da 2.ª quinzena do mês de novembro 
de 2018 a campanha foi divulgada no Luminoso do Banco Itaú localizado na Marginal Pinheiros (10 
pessoas); Ação para o Resgate da Autoestima da Mulher Negra em parceria com a Empresa Mrac 
Comércio de Cosméticos LTDA - Vult Cosmética, onde a CPPNI, foi contemplada com a doação de 
5.000 unidades de Base HD Alta Cobertura (NF-e nº 000038513 - valor R$ 28.480,00 e NF-e nº 
000108602 – valor R$ 39.662,35), disponibilizadas para as mulheres negras e indígenas do Estado, 
por meio das entidades representativas, tais como, coordenações, conselhos, associações; Reunião 
com a Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo e técnicos do Centro de Ensino dos Anos Finais, Ensino Médio e 
Educação Profissional - CEFAF, do Núcleo de Inclusão Educacional da mesma secretaria, 
responsável pelo currículo de ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena com o 
objetivo da efetiva implementação da Lei nº 10.639/2003 e Lei nº 11.645/2008 no Estado de São 
Paulo (12 pessoas); Palestra Lei Estadual nº 14.187/2010, na Academia de Polícia Militar do Barro 
Branco, para oficiais alunos do curso de mestrado (60 pessoas); Vídeo Conferência: Diversidade 
Religiosa, Cultura de Paz e Liberdade de Crença em parceria com a Secretaria de Educação – 2.000 
usuários da rede; Reunião com as Secretarias Estadual de Cultura e da Educação para apresentação 
da proposta de trabalho da Coordenação da População Negra e Indígena e Fórum Inter-religioso, 
para articulação de parceria institucional (20 pessoas); Elaboração e apresentação de proposta do 
Fórum Inter-religioso sobre a decisão do STF sobre ensino religioso nas escolas públicas e 
proposição de ações em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (10 pessoas); Capacitação 
da Lei Estadual nº 14.187/2010 para Servidores Públicos, das Secretarias de Obra e Serviço do 
Município de Guarulhos (30 pessoas).  

Centro de Referência e Apoio a Vítima – CRAVI: realizou Oficinas Temáticas (que visam promover 
debates e discussões interdisciplinares), divulgações do programa por meio de visitas e entrega de 
material às instituições parceiras, realização de atividades e participação em Seminários, Palestras, 
Encontros, dando continuidade aos trabalhos relacionados à prevenção da violência bem como 
aprimoramento das ações desenvolvidas pelo programa e capacitação das equipes técnicas de 
atendimento das seis unidades em funcionamento no Estado. 

Dentre as ações de cidadania e direitos humanos está a realização do Seminário em comemoração 
aos 20 anos de criação do programa CRAVI. O evento foi realizado no mês de dezembro e contou 
com a participação de autoridades como o ex-Ministro José Gregori e o ex-Secretário de Justiça 
Belisário dos Santos Junior que trouxeram um panorama histórico do programa e sua importância 
como política de direitos humanos e acesso à cidadania. Ao todo, foram capacitados 1.080 
profissionais e estagiários, na maioria pertencentes à sociedade civil (68%), seguidos por 
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servidores municipais (17%) e estaduais (15%): Jan/Fev: 216 pessoas; Mar/Abr: 306 pessoas; 
Maio/Jun: 147 pessoas; Jul/Ago: 128 pessoas; Set/Out: 243 pessoas; Nov/Dez: 40. 

 Projetos: Campanha de Combate a Intolerância Religiosa, pronta e aprovada, aguardando 
lançamento. Proposta de criação e organização do Fórum Estadual de Promoção de Igualdade Racial 
para implementação da Lei Estadual nº 14.187/2010. Levantamento na Rede Estadual de Ensino 
sobre as boas práticas do ensino religioso. Com o objetivo de mapear e capacitar os servidores da 
rede. Proposta de criação do Plano Estadual de Promoção de Igualdade Racial. 
 
 Metas Concretizadas: Retomada da parceria com o Metrô do Estado de São Paulo para 
reativação do Programa São Paulo contra o Racismo com a divulgação na TV Minuto e afixação de 
cartazes nas estações do metrô e distribuição de folders, no período de novembro/2018 até 
abril/2019. Meta 250.000 passageiros diários: Estabelecimento de parceria com o Itaú Unibanco, 
para divulgação de campanha do São Paulo contra o Racismo (Lei 14.187/2010) e à Intolerância 
Religiosa. Fomento e criação do Fórum Inter-religioso no Município de Guarujá, retomada das 
reuniões do Grupo Gestor de Quilombos. 
 

Coordenadoria de Integração da Cidadania – CIC  
Criada na Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Decreto estadual nº 46.000/2001, tem como 
especificidade a integração de diversos serviços e atividades para a população em um único espaço, 
por intermédio de parcerias com diversos entes do 1º, 2º e 3º Setor, tais como: Defensoria Pública 
Estadual e Federal, Polícia Civil, Fundação PROCON, Secretaria de Emprego e Relações de 
Trabalho, Fundo Social de Solidariedade, Prefeituras Municipais, APAE, Ministério Público 
Democrático, Tribunal de Justiça, dentre outros. Atualmente o CIC conta com 17 Unidades que estão 
instaladas em regiões de alta vulnerabilidade social. 
 
Ação 4151 - Gestão e Aprimoramento dos Centros de Integração da Cidadania 
 
O Programa CIC realizou de janeiro a novembro de 2018, 1.605.661 atendimentos. A meta de 
atendimentos pelo SIMPPA – Sistema de Monitoramento de Ações do PPA até o final do ano é de 1,7 
milhões de atendimentos. 

Dos 40 serviços públicos oferecidos pelo Programa CIC para a população, destacam-se os serviços 
do Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT e do Centro de Apoio ao Trabalhador – CAT que 
realizaram mais de 300 mil atendimentos.  

Foram também realizadas diversas palestras nas Unidades CIC, abordando temas como: combate ao 
abuso sexual de crianças e adolescentes, empreendedorismo social, trabalho infantil, violência 
doméstica, dependência química, câncer de mama, suicídio, consciência negra, acessibilidade e 
cidadania, saúde bucal, direitos da pessoa com deficiência, mediação comunitária, prevenção à 
cegueira, nutrição, meio ambiente e sustentabilidade, e projeto água limpa. Participaram destas 
palestras mais de 24 mil pessoas. Foram realizados: o curso de formação de Mediadores Judiciais 
para atuarem nas Unidades CIC em parceria com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos-
CEJUSC e o curso para mediadores comunitários no CIC Casa; 04 Feirões de Emprego com mais de 
24 mil cadastros realizados envolvendo empresas privadas, Posto de Atendimento ao Trabalhador-
PAT e Centro de Apoio ao Trabalhador-CAT; cursos profissionalizantes como: corte e costura, 
espanhol, elétrica, corel draw, agente de limpeza, inclusão digital para os idosos, espanhol, 
informática, auxiliar de escritório, assistente administrativo, auxiliar de pessoal, auxiliar de recursos 
humanos, pintura em tecidos, pedraria em chinelos, perfumes, cosméticos, material de limpeza, 
manutenção de celulares, cabelos afros, técnicas de venda, operador de caixa, velas e bijuteria (total 
de 4.152 alunos formados); realização de mutirões de regularização do CDHU,  da vacina para idosos  
e de pedidos de RG; inauguração  da 17ª Unidade CIC Laranjal Paulista, da Casa do Bem Querer 
Mulher no CIC Casa da Cidadania,  do Centro Intersetorial de Atendimento a Mulher do Estado de 
São Paulo- CIAMSP – no CIC Oeste e do Centro de Referência e Acolhimento de Imigrantes no CIC 
do Imigrante; implantações de novas parcerias e novos serviços como,  Encontre seu Pai Aqui em 
parceria com o Ministério Público,  modernização de emissão de RG, do curso de espanhol nos CICs 
em parceria com a Fundação Paula Souza e implantação do  Centro de Referência em Direitos 
Humanos no CIC Guarulhos, a parceria com Dersa/Rodoanel para atendimento à população do 
entorno do Rodoanel norte, cursos do Senac; 2,3 mil alunos formados pelos cursos de Moda e 
Beleza, panificação e Construção Civil do Fundo da Solidariedade do Estado de São Paulo nas 
Unidades do CIC; 02 casamentos comunitários realizados na Escola de Samba Unidos de Vila Maria 
e no Município de Luiz Antônio oficializando a união de 42 casais; a Campanha do Agasalho com 9,4 
mil peças arrecadadas nas Unidades CIC; 840 orientações e encaminhamentos do Anexo Judiciário 
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do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas – CRATOD, envolvendo operadores do 
Direito, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública , da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e da Secretária da Justiça e Cidadania; realizadas 45 Projetos Jornada 
da Cidadania, com mais de 55,5 mil atendimentos com destaque à Jornada em Defesa da Mulher no 
CIC Jundiaí; realizadas 08 projetos Sabadania com mais de 30 mil atendimentos; reuniões da 
Tecendo Redes envolvendo a rede do Recomeço Família e CIC Ferraz, CIC Campinas, CIC Grajaú e 
CIC Leste; revitalização do CIC do Imigrante com a incorporação de novo prédio e novos serviços 
para os imigrantes e refugiados; Workshops sobre Nova Legislação Migratória e a Ação Cidadania 
para Imigrantes e Refugiados em parceria com o Centro de Apoio e Pastoral do Imigrante-CAMI; 
realizadas atividades, oficinas e eventos relacionados a datas comemorativas como, dia internacional 
da não violência contra mulher, dia do idoso,  dia internacional da mulher, dia as crianças, dia do 
jovem, dia do índio e dia internacional da pessoa com deficiência; ações e mutirão de saúde como, 
projeto água limpa, caravana da saúde, vacinação de idosos contra gripe, campanha da visão, 
glicemia, HIV, hepatite e ação  saúde bucal, além de diversos serviços do Programa de Saúde da 
Família - PSF realizados nas Unidades CIC; distribuição de brinquedos para crianças no dia da 
criança e Natal; seminário da rede Criad de enfrentamento à violência contra crianças e 
adolescentes; capacitação em educação ambiental; projeto social karate; biometria no CIC 
Guarulhos; Workshops sobre Mercado de Trabalho; plantões do INSS; exposição de artigos 
carnavalescos; 116 cursos, oficinas e atividades  oferecidos para a população de idosos, crianças, 
pessoas com deficiência e mulheres como, futebol, cineminha, yoga, jiu jitsu, artesanato, arteterapia, 
liang gong , zumba, curso de velas,  xadrez,  dança do ventre, capoeira,  taekwondo,  karatê, 
capoeira, pintura de tecido, biscuit e crochê, bombeiro mirim, pedraria em chinelos, lian gong,  jiu 
jitsu,  violão, oficina de música; Outubro Rosa e Novembro Azul com palestras e atividades correlatas; 
celebração do dia mundial contra a violência doméstica. 
 

Ação 1212 – Construção, Reforma e Instalação de Centros de Integração da Cidadania 
(Execução: Coordenadoria de Integração da Cidadania) 
 
Não foram realizadas obras para construção, reforma ou instalação de unidades do CIC em razão da 
realidade orçamentária do Estado. 
 

Grupo de Planejamento e Fiscalização de Obras e Serviços – GPFOS 
Ação 1430 – Construção, Ampliação e Reforma de Fóruns e Instalações do Ministério 
Público  
Garantir o acesso à Justiça requer instalações adequadas, além de conforto e segurança. As obras 
acompanhadas pelo GPFOS têm como objetivo garantir o conforto ambiental das edificações 
forenses, promovendo ainda um espaço totalmente acessível à população que necessita dos serviços 
prestados pelos judiciários locais.  

Obras Concluídas em 2018: Construção (2): Fórum de Conchas e Fórum de Potirendaba; Obras em 
Andamento: Construção (2): Fórum de Rio Claro e Fórum de Caraguatatuba; Acessibilidade (06): 
Fóruns de Lorena, Taquaritinga, Taubaté Cível e Taubaté Criminal. (Grupo 03- em fase de 
conclusão); Cafelândia e Registro; Obras Paralisadas: Construção: (2): Fórum de Boituva (licitação 
em fase final) e Fórum de Francisco Morato (sem previsão); Ampliação e Reforma:(1) Osasco 
(Convênio não renovado). Foi investido no ano de 2018 para obras de Fóruns o valor aproximado de 
R$ 4.962.237,89. 
Principais andamentos realizados nos processos de obras, durante o exercício de 2018: Construção 
do Fórum de Caraguatatuba: Homologação da Licitação concluída em 2016 (aguardava 
disponibilidade orçamentária); Construção do Fórum de Boituva: Abertura de certame licitatório 
visando a contratação de empresa especializada em Engenharia Civil, para execução da obra de 
construção desse Fórum. No momento, a licitação se encontra em fase de conclusão; Acessibilidade: 
Formalizados os Contratos nºs. 18/2018 e 20/2018, visando a execução das obras de acessibilidade, 
respectivamente, nos Fóruns de Cafelândia e Registro, sendo que em 20/12/2018, foram iniciadas as 
aludidas obras. Os valores dos ajustes são R$ 396.146,71 (Cafelândia) e R$ 260.826,24 (Registro); 
Construção do Fórum de Ipaussu – Em 06/06/2018, foi formalização do Contrato nº 10/2018, entre 
esta Secretaria e a CPOS, objetivando a elaboração da Pasta Técnica para permitir promover a 
realização de procedimento licitatório para início das obras em epigrafe. O valor do ajuste foi no 
montante de R$ 437.188,94. 
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Fundo Estadual de Direitos Difusos – FID – Ação 5995 – Gestão do FID 
 
O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos - FID, previsto na Lei Federal nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985, teve sua criação autorizada no âmbito do Estado de nº. 13.555, de 9 de junho de 2009. 
Inicialmente o Fundo, então denominado Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses 
Difusos Lesados integrava a estrutura organizacional do Ministério Público do Estado de São Paulo, 
tendo permanecido por sob aquela Gestão até junho de 2009, quando passou a vincular-se a esta 
Secretaria e denominar-se Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. FID. O objetivo do 
Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos - FID é gerir os recursos destinados à reparação 
dos danos (ao meio ambiente, aos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, 
ao consumidor, ao contribuinte, às pessoas com deficiência, ao idoso, à saúde pública, à habitação e 
urbanismo e à cidadania, bem como a qualquer outro interesse difuso ou coletivo no território do 
Estado) devolvendo-os à população de São Paulo como ressarcimento. Podem ser financiados 
projetos relativos à: reconstituição, reparação, preservação e prevenção dos interesses difusos ou 
coletivos, no Estado de São Paulo.  
Convênios assinados em 2018, Ação 5995 – Gestão do Estadual de Direitos Difusos: Foram 
celebrados 2 convênios novos, totalizando R$ 4.000.000,00, conforme tabela abaixo: 
 

Convenente Finalidade Valor do 
Convênio Valor do FID Contrapartida Valor Liberado 

ADEVA- Associação de 
Deficientes Visuais e 

Amigos 
 

 

Produção de Material adaptado, 
formação de instrutores 

especializados, reabilitação 
 e capacitação profissional de 

 pessoas com deficiência 
 visual em várias regiões do                     

Estado de São Paulo 

1.901.400,00 1.701.400,00 200.000,00 706.200,00 

Prefeitura Municipal de 
Franca 

Recuperação de 8 APP´s 
Urbana 3.122.944,09 2353432,43 769.211,66 0,00 

TOTAL 5.024.344,09 4.055.132,43 969.211,66 706.200,00 

 

No exercício de 2018 foram concluídos 8 (oito) projetos e 1 (um) parcialmente, conforme tabela 
abaixo: 

Convenente Finalidade Valor do 
Convênio 

Valor do FID Contrapartida 

Prefeitura Municipal de 
Holambra 

Revitalização e Desassoreamento do 
Lago Holandês 

2.815.584,25 2.534.085,21 281.558,44 

A.A.C.D. - Associação de 
Amparo a Criança 

Deficiente (Obs. Entrega 
Parcial - 2º Cão Guia 

Projeto Genocão - Treinamento de 
Cães Para Tarefas Simples de 
Assistência Aos Portadores de 

Distrofias Musculares e Pet-Terapia, 
Visando Melhorar a Qualidade de 

Vida dos Pacientes 

4.288.139,45 2.764.009,32 1.524.130,16 

Prefeitura Municipal de 
Mirandópolis 

Construção da Praça Conjunto 
Habitacional I 819.532,31 819.523,31 0,00 

Prefeitura Municipal de 
Neves Paulista 

Recuperação Galeria Pluvial 2.921.243,60 2.921.243,60 0,00 

Prefeitura Municipal de 
Mombuca 

Criação de Parques Urbanos 1.504.569,40 1.137.373,10 367.196,30 

Prefeitura Municipal de Dois 
Córregos 

Construção da Fé Casa Abrigo Portal 
Da Luz 

2.115.033,37 2.004.245,37 110.778,00 
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Prefeitura Municipal de 
Santana Do Parnaíba 

Sant’ana – Prevenção da Cultura e 
da Fé 

1.850.934,88 1.680.914,88 170.020,00 

Prefeitura Municipal de 
Laranjal Paulista 

Revitalização da Estação Ferroviária 2.377.148,93 2.077.148,93 300.000,00 

Prefeitura Municipal de 
Pardinho 

Reforma e Adequação do Centro 
Comunitário 

952.699,84 933.645,85 19.053,99 

 TOTAL 19.644.886,03 16.872.189,57 2.772.736,89 

 
 
No exercício atual até a presente data, foram liberados aproximadamente R$ 16,5 milhões, para os 
projetos em andamento. 
Atualmente, o FID conta com um saldo de R$ 172,3 milhões, sendo R$ 51,8 milhões para os 
convênios vigentes e R$ 121,4 para financiar os 149 novos projetos aprovados pelo conselho gestor 
do FID referente ao Edital de Chamamento Público nº 01 SJDC/FID/2017. 
 
Mediação de Conflitos e Comissões Processantes - Mediação de Conflitos de Direitos 
Humanos afetos aos casos de preconceito racial, homofobia e aos portadores de HIV. A mediação é 
um meio de pacificação de conflitos que, no âmbito da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado 
de São Paulo, é aplicado aos expedientes pré-processuais (casos em que não houve a instauração 
de processo administrativo) relativos às denúncias de discriminação racial, homofobia e aos 
portadores de HIV. Busca-se nesse meio alternativo de conflito a intervenção de um mediador, cuja 
atuação deverá ser neutra e imparcial, a fim de facilitar o diálogo entre as partes envolvidas, com 
vistas à pacificação social. Esta Pasta identificou nas mediações de conflito um modo de humanizar o 
atendimento das denúncias de discriminação, bem como combater todas as formas de preconceito, 
promover a cultura da paz e fomentar o caráter educativo de normas de proteção de Direitos 
Humanos. Diante da celebração de termo de Convênio entre Secretaria da Justiça e Cidadania e o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tornou-se possível a criação de uma estrutura de 
mediação de conflitos com vistas à adoção de práticas de enfrentamento às condutas 
discriminatórias, de conscientização e de sensibilização. Projeção para 2019: Realização de pesquisa 
de satisfação aferir o índice de satisfação das partes a respeito da mediação. Capacitação sobre os 
temas “Diversidade Sexual” e “População Negra e Indígena” destinado aos mediadores do Tribunal 
de Justiça de São Paulo atuantes nas sessões de mediação de conflitos da SJDC. Apresentação do 
balanço das audiências realizadas no ano de 2018: Número de Processos: Discriminação Étnico-
racial= 9; Discriminação Orientação sexual = 6; Discriminação Identidade de Gênero = 1; 
Discriminação Orientação sexual e Identidade de Gênero = 5; Discriminação HIV/AIDS = 1, Total = 
22; Número de Sessões de Mediação: Discriminação Étnico-racial= 9; Discriminação Orientação 
sexual = 8; Discriminação Identidade de Gênero = 10; Discriminação Orientação sexual e Identidade 
de Gênero = 2; Discriminação HIV/AIDS = 2, Total = 31; Resultado das Sessões de Mediação: 
Frutífera = 14, Infrutífera = 1, Prejudicada = 8, Redesignada = 6, Suspensa = 2, Total = 31; 
Resultado das Sessões de Mediação por Tema - Discriminação Étnico-racial: Frutífera = 3, 
Infrutífera = 1, Prejudicada = 3, Redesignada = 0, Suspensa = 2, Total = 9; Discriminação 
Orientação sexual: Frutífera = 4, Infrutífera = 0, Prejudicada =2, Redesignada = 2, Suspensa = 0, 
Total = 8; Discriminação Identidade de Gênero: Frutífera = 5, Infrutífera = 0, Prejudicada = 3, 
Redesignada = 2, Suspensa = 0, Total = 10; Discriminação Orientação sexual e Identidade de 
Gênero: Frutífera = 1, Infrutífera = 0, Prejudicada = 0, Redesignada = 1, Suspensa = 0, Total = 2. 
Discriminação HIV/AIDS: Frutífera = 1, Infrutífera = 0, Prejudicada = 0, Redesignada = 1, Suspensa 
= 0, Total = 2 
Comissões Processantes: 12.1.1. Homofobia (Lei nº 10.948/2001): Processos instaurados: 2018 = 
14, Total Geral =399. Decisões: Absolvição =156, Condenação/Advertência =116, Condenação - 
Multa de 1000 UFESP'S =15, Condenação - Multa de 2000 UFESP'S = 0, Condenação - Multa de 
3000 UFESP'S =2, Condenação - Multa de 4000 UFESP'S = 0, Condenação - Multa de 5000 
UFESP'S = 1, Extinção de Processos s/Mérito = 21, Corregedoria Própria =13, Extinção de Processos 
c/Mérito =2, Não enquadramento da Lei nº 10.948/2001 =1, Acordo = 1, Suspensos =2, Extinto 
(Litispendência Proc. 00356/2011) =1, Arquivamento por morte = 5, Arquivado = 1, Em Andamento = 
70. 
HIV (Lei nº 11.199/2002): Processos instaurados: 2018 =1, Total Geral = 9. Decisões: Absolvição =5, 
Condenação - Multa de 10.000 UFESP'S =2, Corregedoria Própria =1, Suspenso =0, Arquivamento 
=0, Em Andamento = 1. 
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Nota: Um mesmo processo por ter mais de um resultado quando há mais de um réu. Essa situação 
faz com que a soma das decisões ultrapasse o número de processos. 
Racial (Lei nº 14.187/2010): Processos instaurados: 2010 = 1, 2011 =32, 2012 = 28, 2013 =40, 2014 
=37, 2015 =26, 2016 =12, 2017 = 4, 2018=2 Total geral =182. Decisões: Absolvição =21, 
Condenação/Advertência =36, Condenação - Multa de 500 UFESP'S =22, Condenação - Multa de 
1000 UFESP'S =8, Condenação - Multa de 2000 UFESP'S =1, Condenação - Multa de 3000 
UFESP'S =13, Decisão - Fase Recursal =31, Extinto por Litispendência = 1, Suspensos =5, 
Arquivamento por morte =2, Encerrados = 55 Em Andamento =116. 
 
Instituto de Medicina Social e De Criminologia de São Paulo – IMESC 
 
Programa 1714 – Perícia Judicial 
 
Realização de perícias na área de Medicina Legal e de Investigação de Vínculo Genético (DNA) 
em atendimento a demanda do Poder Judiciário. 
Indicador de Programa 1021 – Percentual de Evolução Anual no Número de Perícias Realizadas – 
base 2015. Resultado em 2016: 13,54863% 
Indicador de Programa 
Indicador 1021 - Percentual de Evolução Anual no Número de Perícias Realizadas - base 2017. 
Resultado em 2018: 2,42889% 

Ação 5641 – Perícias na Área de Medicina Legal  
 
Realização de perícias solicitadas pelo Poder Judiciário na área de medicina legal (clínicas e 
psiquiátricas em ações cíveis e criminais), incluindo avaliações especializadas necessárias à 
execução dos laudos. 
Produto 388 - Laudo Pericial de Medicina Legal 
Indicador 1034 - Número de Laudos Expedidos de Perícias de Medicina Legal. Resultado em 2018: 
38.778 laudos expedidos 
 
Ação 2428 – Descentralização de Perícias na Área de Medicina Legal (Ml) 
 
Descentralização de perícias na área de medicina legal (clínicas e psiquiátricas em ações cíveis e 
criminais). 
Produto 648 - Implantação das Regionais de Medicina Legal 
Indicador 1413 - Número de Regionais de Medicina Legal Implantadas.  
Resultado em 2018: 0 
 
Indicador 2276 – Percentual de Evolução de Perícias Realizadas nas regionais de ML. 
Resultado em 2018: 25,70633% 
 
Ação 4135 – Perícias de Investigação de Vínculo Genético (DNA) 
 
Realização de perícias de investigação de vínculo genético (DNA) solicitadas pelo Poder Judiciário. 
Produto 471 - Laudo Pericial de DNA.  
Indicador 1147 - Número de Laudos de DNA Expedidos.  
Resultado em 2018: 9.340 laudos expedidos 
 
Ação 5902 – Administração do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São 
Paulo 
 
Suporte administrativo às ações de manutenção e conservação de bens móveis e imóveis e demais 
implementos, garantindo o desempenho das atividades setoriais. 
Produto 469 - Suporte Administrativo e Tecnológico a Unidade Administrativa do IMESC 
Indicador 1146 - Número de Unidades Administradas. 
Resultado em 2018: 01 unidade administrada. OBS: Pelo Decreto 62.736, de 28/07/2017, fica 
transferido da administração da Secretaria da Fazenda para a da Secretaria da Justiça e Cidadania, 
imóvel localizado na Alameda Barão de Limeira, nº 1.130/1.138, Campos Elíseos, no Município de 
São Paulo, que será destinado à instalação do IMESC. Ou seja, desde esta data o IMESC está 
administrando 2 unidades até que ocorra a mudança definitiva. 
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Ação 6114 – Educação Continuada 
 
Realização de ações voltadas para a difusão de conhecimento técnico-científico relacionado à área 
de atuação do IMESC e para a capacitação teórica, prática e técnico-administrativa de funcionários e 
outros. 
Produto 658 - Ações de Educação Continuada para Servidores e Peritos. Indicador 1415 
Número de Ações de Educação Continuada Realizadas; Resultado em 2018: 28 ações realizadas 
 

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM-SP 
 
Programa 1724 - Metodologia e Qualidade de Produtos e Serviços 
 
Ação 5669 -  Fiscalização e Controle Metrológico 
 
O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - Ipem- SP é uma Autarquia Estadual 
vinculada à Secretaria da Justiça e da Cidadania. Atua no cumprimento da legislação metrológica e 
da avaliação da conformidade no Estado de São Paulo, em razão de convênio com o Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, responsável pela execução 
das políticas metrológicas e normas obrigatórias sobre qualidade de produtos e serviços em todo o 
País, buscando inovação, visando à proteção e a orientação da sociedade nas relações de consumo, 
utilizando-se exclusivamente de recursos oriundos do ente federal ou próprios, executando as 
atividades ora elencadas.   
O Ipem-SP verifica e fiscaliza instrumentos de medição e medidas materializadas utilizadas nas 
transações comerciais ou que envolvam saúde e segurança; produtos pré-medidos; produtos têxteis; 
produtos sujeitos à certificação obrigatória; e, ainda, realiza calibrações, ensaios, inspeções de 
sistemas de medição, verificações, medições especiais, avaliações e auditorias. 
O Ipem-SP dispõe de Sede Administrativa e 18 Delegacias de Ação Regional (4 na Capital e 14 no 
Interior), 4 Postos de Verificação de Veículo-tanque, Posto de Verificação de Vagão-tanque, Posto de 
Verificação de Taxímetros, 6 Laboratórios de Produtos Pré-medidos, Laboratório de Detecção de 
Fraudes, Centro Tecnológico, apresentando em seus quadros diversas equipes de fiscalização 
compostas de especialistas capacitados e uma estrutura organizacional enxuta. 

Departamento de Metrologia e Qualidade – DMQA: Fiscalizações: Produtos Regulamentados pelo 
Inmetro. Operações especiais envolvendo saúde e segurança do consumidor. Auxílio a órgãos de 
defesa do consumidor e outros na elaboração de laudos/perícias (Arla 32, pneus, lâmpadas, tubos de 
PVC, condutores elétricos, acessibilidade em ônibus, etc.). Coletas de produtos para ensaios 
especiais, como colchão, extintor de incêndio, cabos elétricos, bloco cerâmico, brinquedo, carrinho de 
bebê, skate, capacete, copos descartáveis, telhas cerâmicas, produtos têxteis e lâmpadas. 
Fiscalização conjunta entre o Ipem-SP e a RF no Porto de Santos e nos Correios - área alfandegada. 
Inspeção em ônibus escolar - Programa Caminho da Escola FNDE. Auditoria em empresas (extintor, 
pneus, descontaminador, engate, instalador GNV, requalificação de cilindro, sistema não metrológico 
para verificação de requisitos pré-estabelecidos pelo Inmetro). Projeto: estruturação de laboratório 
para ensaios em lâmpadas LED de uso doméstico/industrial e luminárias públicas; 

Departamento de Metrologia Legal e Fiscalização – DMLF: Verificação/Fiscalização de 
Instrumentos de Pesar e Medir, utilizados no comércio em geral e indústrias, nas dependências dos 
fabricantes ou importadores, antes de serem colocados à venda, anualmente, após reparos, e 
auditoria nas empresas que fazem a autoverificação; Operações Especiais: Olho de Lince, com foco 
no combate às fraudes metrológicas em bombas medidoras de combustíveis. Fiscalização de 
Produtos Pré-medidos, verificação da fidelidade da informação contida na embalagem; Operações 
Especiais em produtos sazonais e de grande consumo. Verificação/ Fiscalização de Veículos-tanque 
Rodoviários e Ferroviários transportadores de combustíveis e Verificação/Fiscalização de 
Cronotacógrafo: Operações Especiais conjuntas: Operação Cavalo de Aço e Locomotiva, inspeção 
nos veículos com fito de prevenir acidentes, proteger o cidadão, o patrimônio e o meio ambiente. 
Avaliação de empresas credenciadas para Manutenção/Reparo de instrumentos. Serviço de 
Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologia Antifraude, análise de dispositivos de bombas 
medidoras com suspeita de fraude metrológica; 

Departamento de Avaliação e Certificação – DACE: Calibração e Verificação Inicial em Medidores 
de Vazão e Sistemas de Medição utilizados na medição fiscal de petróleo e derivados líquidos, álcool 
anidro e álcool hidratado. Calibração e Verificação Metrológica em Medidores Mássicos em terminais 
marítimos (alfandegários). Calibrações em Provadores Compactos em unidades da Petrobras 
Transporte S.A. – Transpetro. Calibração de medidas de grandes volumes nas distribuidoras de 
combustíveis. Credenciamento de Postos de Inspeção - PICs para inspeção das condições de 
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segurança em veículos e equipamentos (carroçarias) destinados ao transporte de GLP, na forma 
fracionada. Criação de rede integrada de fiscalização de transportadores de GLP no Estado de São 
Paulo, em parceria com outros Órgãos Estaduais (Polícia Rodoviária e Órgãos Municipais de 
Trânsito. Desenvolvimento de novos serviços na área de vazão: avaliação de sistemas de medição 
de petróleo. Prestação de especificações técnicas de produtos, avaliações da conformidade e 
aprimoramentos de especificações técnicas de materiais e mobiliários escolares. Participação, em 
ações conjuntas, para a implementação do Controle Metrológico Legal na Medição Fiscal de Petróleo 
e derivados líquidos, Álcool Anidro e Álcool Hidratado com a ANP, Inmetro, Secretaria da Justiça, da 
Fazenda e da Energia e Mineração, Petrobras, dentre outros.  

Departamento de Metrologia Científica e Industrial - DMCI: Disseminação das unidades de 
medida. Calibração e ensaios em instrumentos de medição de uso laboratorial ou industrial. Serviços 
especiais de calibração e verificação metrológica. Conta com laboratórios de massa, volume e 
pressão acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro – CGCRE, com 
reconhecimento pelo Internacional Laboratory Accreditation Co-Operation – ILAC. Realização de 
palestras e painéis. Ampliação do parque laboratorial, em parceria com o Inmetro, para ofertar outros 
serviços tecnológicos na área de metrologia. Rastreabilidade metrológica aos padrões de trabalho 
dos institutos de metrologia de outros estados da federação.  Calibração de provador compacto na 
Petrobras e de sistemas de medição de petróleo em fabricantes para uso em plataformas marítimas. 
Verificação inicial de medidores de vazão do tipo turbina em bancada. Verificação subsequente de 
medidores de vazão mássicos instalados em terminais de derivados de petróleo. Calibração de 
bancadas de ensaios de medidores de gás e de hidrômetros domiciliares pertencentes as empresas 
de distribuição de gás e água e aos fabricantes desses instrumentos. Arqueação de tanques de 
armazenamento de petróleo e seus derivados. Arqueação em compartimentos de estocagem de 
navio para empresa de navegação.  Arqueação silos verticais em empresa de moagem de trigo e 
fabricação de derivados. Calibração de medidas de grandes volumes. Ensaio de etilômetros 
(bafômetros), atendendo à demanda de todos os Estados da Federação Perícia em hidrômetros e 
medidores de energia domiciliares no âmbito judicial. Emissão de laudos técnicos diversos. 
Calibração de balanças rodoviárias estáticas, de fluxo de bateladas e integradoras. Verificação inicial 
em computadores de vazão. 
Assessoria de Comunicação: Desenvolvimento de atividades de assessoria de imprensa, produção 
e gestão de conteúdo para o Site Oficial do Ipem-SP (internet), Diário do Ipem-SP (intranet), blog 
“Almanaque do Ipem-SP”, mídias sociais (Twitter, Facebook, Flickr) e produção do newsletter 
“Boletim do Ipem-SP. A ACO produz material educativo, orientativo e informativo, em mídia impressa 
e eletrônica, destinado aos empresários, consumidores e cidadãos em geral, além de produzir 
material de divulgação institucional e campanhas de divulgação 
Assessoria de Eventos: Realização de diversas ações, em conjunto com parceiros, seja por meio 
de unidade móvel caracterizada com adesivos e logotipo de Ipem-SP, ou em reuniões diversificadas, 
organizando campanhas educativas de participar sobre direitos e obrigações nas relações de 
consumo, e organizando encontros para produção e disseminação de conhecimento e soluções 
inovadoras à sociedade sobre metrologia e qualidade, participação em eventos com diversos 
parceiros, voltados a orientação e proteção para as relações de consumo, com a distribuição de 
material educativo: cartilhas de orientação ao consumidor e comerciante, revista em quadrinhos, 
informativas acerca das unidades de medidas e sobre a ouvidoria. 
Ouvidoria: Acolhimento de manifestações, informações, reclamações, sugestões e elogios. Oferece 
à sociedade paulistana os serviços no recebimento de denúncias dos serviços afetos à Autarquia, 
enquanto Órgão delegado do, no tocante à metrologia legal, científica e industrial e à qualidade. 
Disponibiliza contato pelo e-mail: ouvidoria@ipem.sp.gov.br, formulário disponibilizado por meio do 
site “Fale Conosco” e por Telefone Gratuito:  0800-0130522. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



430 
 

Escopo Estabelecimentos 
visitados 

Produtos/ 
Instrumentos e medidas/ 

empresas fiscalizados 

Reprovados/ 
Apreendidos/ autuados 

Departamento de Metrologia e Qualidade – DMQA 
Produtos Regulamentados pelo 
Inmetro 

13.574 2.632.984 284.637 reprovações 
250.680 apreensões 

4.418 autuações 

Op. Especiais 1.303 736.479 311.541 
Comércio Virtual 135 sítios - - 
Transporte Escolar - 151 - 
Coletas - 961 - 
Auditorias - 764 - 
Área alfandegária 1 ação 84 remessas - 
Departamento de Metrologia Legal e Fiscalização – DMLF 
Instrumentos de Pesar e Medir/ 
Medidas 

210.428 VI 1.665.259/VS 990.086 
VPR 7.757 

6.563 

Autoverificação - 4.452.284 - 
Op. Olhos de Lince 325 4.605 584 reprovações 

454 autuações 
234 componentes com 

suspeitas de fraude 
Produtos Pré-medidos - 72.383 5.522 autuações 

Op. Especiais Pré-medidos - 1.545 329 
Veículos tanque – VT - 16.638 rodoviários e 

ferroviários 
195 autuações 

Cronotacógrafos - 465.336 discos 
24.541 veículos 

1.391 autuações 

Op. Especiais VT/Crono - 123 36 reprovações 
Empresas Credenciadas – 
Vistorias 

798 vistorias 
99 credenciadas 

16.005 - 

Departamento de Avaliação e Certificação – DACE 
Avaliação Postos de Inspeção VT 57 - - 
Centro de Medições e Verificação 
Especiais 

- 86 - 

GLP – Inspeção de veículos e 
carrocerias 

- 1.366 1 autuação 

Centro de Calibração - 113 - 
Avaliação e Certificação –Especif. 
Técnicas e análise doc. 

- 26 - 

Departamento de Metrologia Científica e Industrial - DMCI 
Calibração e Ensaio de 
instrumentos de medição 

- 161.865 - 

Verificação subsequente de 
medidores de vazão mássico 

- 69 - 

Arqueação em compartimentos de 
estocagem de navio 

- 6 - 

Arqueação silos verticais - 11 - 
Ensaio de etilômetros (bafômetro)  - 3.061 - 
Emissão de laudo técnico - 63 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



431 
 

Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – 
FUNDAÇÃO CASA 
 

Programa 1729 – Atenção integral ao adolescente em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação, semiliberdade e cautelares e modernização da 
Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – CASA 
 
O referido programa tem por objetivo dar efetividade aos direitos individuais e sociais do adolescente 
em medidas cautelares ou autores de ato infracionais através do cumprimento das medidas 
socioeducativas de internação e semiliberdade como previsto em lei, objetivando o retorno ao 
convívio social. Bem como garantir a formação continuada, a motivação do servidor, a infraestrutura 
adequada e o apoio da sociedade, visando à efetivação das políticas de atendimento socioeducativo 
de forma descentralizada e a manutenção da imagem positiva conquistada. 
 
Indicadores de Programas 

Indicador de Programa Meta física 
2018 

Apuração 
2018 

Quantidade de adolescentes em medidas socioeducativas de internação, 
semiliberdade e cautelares 

12.531 10.086 

Quantidade de atendimento integral à saúde e educação p/ adolescente em 
atendimento inicial, internação provisória e em cumprimento de mse 

4.273.384 3.444.797 

Índice de vagas para atendimento inicial, internação provisória e em 
cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade 

112,54% 92,26% 

Indicadores de Produtos 

Indicador de Produto Meta física 2018 Apuração 
2018 

Quantidade de adolescentes atendidos por cometimento de atos infracionais 
equiparados a crimes hediondos 

498 608 

Quantidade de adolescentes atendidos por tráfico 14.094 12.370 

Quantidade de adolescentes atendidos por roubo. 16.626 10.100 

Quantidade de atendimentos em atenção básica à saúde. 3.340.777 2.661.552 

Quantidade de atendimentos em atenção integral à educação. 932.607 783.245 

Quantidade de metas implementadas para o período do PPA 5 14 

Número de novos centros de atendimento construídos 0 0 

Número de reformas e adequações frente à demanda prevista 228 57 

Índice de eficiência da execução orçamentária 99 97,26% 

Número de unidades administradas 154 145 

Índice de turn over 8,8 4,11318% 
 
 
Ação 2208 – Adequação da Infraestrutura ao SINASE e a ECA 
Tem por finalidade a construção de novos centros de atendimento de acordo com os princípios 
estabelecidos pelo SINASE/ECA, visando ampliação de vagas. 

Quantidade de Construção de Novos Centros e Adequação da Infraestrutura ao SINASE e ECA: 
Meta física LOA: 2 obras/readequações previstas. Execução: 0 obras/readequações realizadas. 
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Ação 2570 - Reformas e Adequações de Bens Imóveis 
Tem por finalidade manter as instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. 

Meta física LOA: 228 obras/readequações previstas. Execução: 57 obras/readequações realizadas 
 

Ação 5904 – Apoio Administrativo 
Objetiva garantir a execução das demandas administrativas em apoio ao atendimento do 
adolescente. 

Quantidade de Unidades Administradas: Meta física LOA: 154 unidades em funcionamento 
previstas. Execução: 145 unidades em funcionamento 
 

Ação 5905 – Atenção à Educação do Adolescente em Medida Socioeducativa e 
Cautelar 
Objetiva garantir à atenção integral a educação pelos atendimentos de ensino formal, educação 
profissional/qualificação profissional básica, arte e cultura e educação física e esporte. 

Quantidade de Atendimentos em Atenção Integral à Educação: Meta física LOA: 932.607 
atendimentos previstos. Execução: 783.245 atendimentos realizados. 
 

Ação 5906 – Atenção à Saúde do Adolescente em Medida Socioeducativa e Cautelar 
Tem por finalidade manter o padrão de atenção à saúde básica do adolescente expresso pelos 
atendimentos clínicos, odontológico, enfermagem e psicossocial. 

Quantidade de Atendimentos em Atenção Básica à Saúde: Meta física LOA: 3.340.777 
atendimentos previstos. Execução: 2.661.552 atendimentos realizados 
 

Ação 5907 – Execução das Medidas Socioeducativas de Internação, Semiliberdade E 
Cautelares  
Refere-se ao atendimento da execução das medidas socioeducativas aos adolescentes determinadas 
pelo poder judiciário.  

Quantidade de Adolescentes Atendidos por Cometimento de Atos Infracionais Equiparados a 
Crimes Hediondos: Meta física LOA: 497 adolescentes. Execução: 608 adolescentes. 
 
Ação 8229 - Implementação de Metas do Plano Estadual Decenal 

Tem por finalidade implementar as 19 metas previstas no Plano Estadual Decenal para o período, 
visando redução de aplicação de medida socioeducativa em meio aberto e fechado. 

Resultados alcançados: são 15 (quinze) metas cumpridas durante os exercícios de 2016, 2017 e 
2018.  

Ao fim de 2019, ao completar o quadriênio, teremos as 19 (dezenove) metas cumpridas." 

Ações realizadas em 2018 
A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) é responsável pelo 
atendimento a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, 
semiliberdade, internação provisória e atendimento inicial. Hoje conta com 145 centros 
socioeducativos em todo o Estado de São Paulo. O atendimento é baseado nas diretrizes e normas 
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE). Dos 8.403 jovens que cumprem medida socioeducativo na Instituição, 
47,1% estão no interior, 32,7% na Capital, 5,4% no litoral e 14,8% na Grande São Paulo.  

Em 2018, a Fundação CASA promoveu a reforma do CASA Rio Amazonas, em Campinas, e do 
CASA Cedro, além da readequação geral no CASA Vila Conceição, ambos na capital paulista. 
Também foi dada continuidade na construção do módulo anexo ao CASA Tamoios, em São José dos 
Campos, que terá capacidade para 48 adolescentes. A previsão de conclusão é fevereiro de 2019, 
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com investimento de R$ 7.127 milhões. Neste ano, também foi finalizada a obra de água e esgoto no 
segundo centro socioeducativo na cidade de Piracicaba, com capacidade para atender 56 jovens. A 
construção do centro foi finalizada em dezembro de 2017, mas as diretrizes de ligação de água e 
esgoto não haviam sido estabelecidas pelo SEMAE, o que ocorreu apenas em 2018. A obra foi 
concluída em agosto deste ano. Valor: R$ 341.931,00.  

A única obra paralisada atualmente é a do centro socioeducativo na cidade de Itapecerica da Serra, 
com capacidade para atender 56 jovens. Em março deste ano, a Fundação CASA rescindiu o 
contrato unilateralmente e, para retomar as obras, será necessário um novo processo licitatório, com 
custo estimado em R$ 9,4 milhões. As construções e readequações fazem parte de um amplo 
esforço para aprimorar ainda mais a qualidade do atendimento socioeducativo no Estado. De 2006 
até agora, foram entregues 74 novos e pequenos centros, 15 novos centros de semiliberdade e 
outros seis centros de atendimento inicial, totalizando 145 centros no Estado de São Paulo, sendo o 
maior programa de investimento de um Estado brasileiro no sentido de garantir atendimento 
humanizado aos jovens em conflito com a lei. Em resumo, todos estes empenhos têm como objetivo 
principal fazer com que os adolescentes sejam atendidos próximos de suas famílias e dentro de sua 
comunidade, o que facilita em muito a reinserção social deles.  

Estes avanços refletem no dia a dia dos centros socioeducativos e na diminuição das ocorrências 
registradas pela Superintendência de Segurança. Em 2003, a antiga FEBEM contabilizou um recorde 
de 258 ocorrências para um número de 80 unidades. A partir de 2006 esse número começou a 
despencar para 162 ocorrências. Em 2012, houve 34. Em 2018, 23 ocorrências – para 145 centros. 

Atividades socioeducativas 
Para que todas estas mudanças acontecessem de forma concreta, a Fundação CASA manteve o 
desenvolvimento do trabalho pedagógico para melhorar o atendimento dos adolescentes. Sendo 
assim, cumprindo integralmente o que está previsto no ECA e no SINASE, os jovens têm uma 
agenda multiprofissional que inclui atividades de escolarização formal, esporte, cultura e educação 
profissional. Neste ano de 2018, a Diretoria Técnica, por meio das Superintendências Pedagógica, de 
Segurança e de Saúde, além da Escola para a Formação e Capacitação Profissional da Fundação 
CASA, realizou uma vasta quantidade de atendimentos aos jovens que cumprem medida 
socioeducativa na Instituição. 

 Atendimento integral em escola formal, em parceria com Secretaria Estadual de Educação. Cerca 
de 95% dos jovens chegam com defasagem escolar. Passam, então, por um programa de 
reordenamento da trajetória escolar. Em decorrência do programa, 307 jovens realizam o Exame 
Nacional do Ensino Médio PPL (Pessoas Privadas de Liberdade) e 3.580 o Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Outros 6.872 foram inscritos na 
Olimpíada de Matemática. Um grupo de 774 passou para a segunda fase do torneio e dez receberam 
menção honrosa. No Concurso de Redação da Defensoria Pública da União, três alunos foram 
premiados. 

 Atendimento integral em mais de 37 cursos de iniciação profissional básica certificados pelo 
SENAC. Só neste segundo semestre, mais de 4.900 jovens receberam certificados dos cursos de 
educação profissional. 

 Ampliação na parceria com Fundação Lemann, que desenvolve projetos como o Khan Academy, 
de ensino de matemática por meio da internet, o Programa Ê, que promove o conhecimento em 
programação para adolescentes, e o Primeiro Livro, que estimula os jovens a escreverem seus 
primeiros livros. Foram mais de 1.100 alunos atendidos. 

 Ampliação da parceria com a USP para aplicação do Projeto TECS, curso de introdução à lógica 
de programação, com 16 jovens atendidos. 

 Ampliação das turmas do Time do Emprego, em parceria com a Secretaria do Emprego e das 
Relações do Trabalho. Foram 420 jovens qualificados. 

 Ampliação da parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), que atendeu 60 
jovens por ações de apoio à integração ao mercado do trabalho. 

 Foram realizados torneios desportivos: XIV Copa Casa de Futebol, V Torneio de Futebol Society 
Feminino, VIII Torneio de Voleibol, XIV Torneio Estadual de Xadrez, II Torneio de Basquete 3x3, 
Gincana da Copa do Mundo, Dia Mundial da Atividade Física, Agita Galera, MOVE, Dia do Desafio, 
entre outros. Todos os jovens foram contemplados. 

 Atendimento integral na área de arte e cultura, em parceria com as OSCs gestoras, Ação 
Educativa, CEDAP, CENPEC, GADA e Projeto Guri. As ações culturais são: workshops, mostras 
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culturais, eventos, visitação a equipamentos culturais, MUSICASA, visita ao MAM, Pinacoteca do 
Estado e Itaú Cultural. Todos os jovens foram contemplados. 

 Atividades de Cultura de Paz, por meio do projeto “Gandhi: um líder servidor”, promovido por meio 
de Termo de Cooperação Técnica com a Associação Palas Athena. 

Atuações estruturantes 
A Fundação também operou em ações estruturantes para facilitar e melhorar o atendimento aos 
adolescentes. Neste ano, muitas ações foram postas em prática. 
 Ampliação da parceria com as Secretarias de Educação Municipal e Estadual, mediada pelo 
Departamento de Execuções da Infância e Juventude, com vistas a garantia da vaga na Rede Pública 
de Ensino, no ato da desinternação. Ao todo, 99% dos adolescentes da Fundação CASA estão 
matriculados no ensino formal. 
 Ampliação do processo de formação inicial e continuada dos servidores pela Escola para 
Formação e Capacitação Profissional (EFCP) da Fundação CASA. Desde 2006, os cerca de 12 mil 
servidores da Instituição - muitos deles duas, três ou mais vezes -  já passaram por 62.594 
capacitações em diversos cursos, sendo 56.780 delas por funcionários da Fundação e 5.814 por 
parceiros. 
 Manutenção do Banco de Dados de Transferência, que permite a inscrição dos servidores 
interessados em transferências entres os centros de atendimento; 
 Implantação da Intranet da Fundação CASA. A iniciativa busca ampliar o diálogo entre a Fundação 
e seus funcionários, além de tornar as informações mais acessíveis aos 11 mil funcionários que 
trabalham na Instituição; 
 A Superintendência de Saúde realizou mais de 2,2 milhões de atendimentos em saúde nos 145 
centros socioeducativos, seja atendimento médico, odontológico, psicossocial, imunizações, visitas 
domiciliares, entre outros; 
 Ampliação de parceria com o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD) 
para avaliação psiquiátrica com enfoque no uso de drogas; 
 Levantamento, releitura e atualização do material obtido por meio do questionário ASSIST, que 
retrata o uso de substâncias psicoativas pelos jovens; 
 A Superintendência de Segurança realizou mais de 3 mil acompanhamentos de jovens entre 
audiências, entrega em liberdade no Estado em outros estados; 
 Redução de custos com serviços terceirizados de segurança com revisão e alteração de contratos 
de Vigilância Patrimonial, que passou para Controlador de Acesso; 
 Implantação de Scanner Corporal (body scan) para revista pessoal na entrada de sete centros 
socioeducativos.  
 Lançamento do Observatório de Enfrentamento à Violência Institucional, que reúne e sistematiza 
as estatísticas oficiais sobre a violência nos centros de atendimento da Fundação CASA; 
 Lançamento do Comitê Institucional de Direitos Humanos e Diversidades, para ampliar a 
discussão e práticas ficadas nos Direitos Humanos na Fundação; 
 Realização de cinco encontros do Ciclo de Palestras, que abordaram temas relacionados aos 
Direitos Humanos; 
 Lançamento do Programa de Práticas Restaurativas, que prevê aproximação entre Fundação 
CASA e Sistema de Justiça; 
 Reavaliação do Regimento Interno da Fundação CASA, tratando de forma específica em suas 
particularidades os centros de semiliberdade e de internação; 
 Revisão da portaria que implanta o Conselho Gestor na Fundação CASA; 
 Revisão e ampliação da Ficha de Notificação de Violência, que representa um espaço de denúncia 
de ações violentas contra adolescentes, bem como contra funcionários; 
 Assinatura de Protocolo de Intenção com a Secretaria de Estado da Educação para a 
implementação da Escola Integral na Fundação CASA; 
 Revisão de Cadernos Técnicos - Manual de Rotina em Odontologia, Manual de Nutrição e 
Procedimentos de Segurança; 
 Implantação do PIA da criança com a participação das Superintendências e apresentação ao 
Poder Judiciário; 
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 Interlocução com os Conselho Regional do Serviço Social e Conselho Regional de Psicologia para 
realização de oficinas; 
 Implantação de Processo Eletrônico para economia de recursos com papel, postagem, transporte 
e equipamentos, aumento da celeridade na produção de documentos, redução no tempo de 
tramitação, e garantia de gestão e preservação de documentos digitais em longo prazo. (Fase de 
tratativa com o Arquivo Público do Estado); 
 Testes para implantação do Projeto VOIP, solução de telefonia fixa de voz sobre Protocolo de 
Internet (Fase de implantação); 
 Licitação para contratação de empresa terceirizada para higienização do vestuário disponibilizado 
aos adolescentes (Fase de licitação) 
 Cooperação mútua com o INSPER para o desenvolvimento de estudos técnicos dos problemas e 
desafios existentes na execução da medida socioeducativa de internação e internação provisória 
(Fase de conclusão); 
 Validação de indicadores de Contrato de Impacto Social (CIS) (Fase de construção e validação de 
indicadores); 
 Implantação de padrões nos materiais de consumo e vestuário, com a uniformização das 
especificações técnicas constantes da Bolsa Eletrônica de Compras para a aquisição de materiais e 
vestuários para as Divisões Regionais; 
 Levantamento de informações e requisitos para o desenvolvimento de sistema de aplicativo de 
automóvel (Suspenso); 
 Reestruturação administrativa, com a desativação da Divisão Regional Metropolitana-II, situada na 
capital, em fevereiro de 2018, com o remanejamento dos centros entre as outras Divisões Regionais 
(Implantado parcialmente); 

Perspectivas para 2019 
Para o ano de 2019, a expectativa é que a Fundação CASA amplie os programas que 
vêm apresentando resultados satisfatórios na Instituição, trazendo novas ações para 
complementação. Dentre eles, está a formação permanente para o quadro funcional, contemplando 
as diversas carreiras e funções existentes, elaborada pela Escola de Formação e Capacitação 
Profissional da Fundação CASA (EFCP). Tal capacitação já contou com encontros neste ano e é 
realizada por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A Instituição também manterá e 
ampliará as parcerias com o Instituto Lehmann e o Museu Afro Brasil no atendimento direto aos 
adolescentes atendidos. 

A Fundação CASA pretende ampliar o número de Cadernos Técnicos publicados, com orientações, 
procedimentos e cuidados em cada área de trabalho. O Comitê Institucional de Direitos Humanos e 
Diversidades irá avançar na criação da Biblioteca Digital, Grupo de Estudos, participação na Casa em 
Revista com a temática: Juventude e Direitos Humanos, notícias mensais na Intranet, continuidade ao 
Ciclo de Palestras e proporcionar maior visibilidade ao comitê, com apresentação deste trabalho em 
reuniões setoriais. A Instituição iniciará o estudo para implementação do Prontuário Eletrônico do 
Adolescente, a fim de coadunar com os procedimentos eletrônicos já utilizados pelo Sistema de 
Justiça. 

Outras propostas são a continuação do processo de implantação do scanner corporal, produzir 
levantamento estrutural de todos centros de atendimento com a classificação dos níveis de 
segurança, expandir o monitoramento via CFTV, e reduzir os custos com horas extraordinárias. 

Reconhecimento 
Nos últimos anos, a Fundação CASA vem sendo reconhecida pela melhora significativa no 
tratamento com o jovem infrator no Estado de São Paulo. O relatório “Um Olhar mais Atento às 
Unidades de Internação e Semiliberdade para Adolescentes”, divulgado pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público em junho de 2015, indicou que São Paulo é o Estado com o maior número de 
centros em condições salubres para o atendimento do adolescente autor de ato infracional, com 89%. 
Em relação à estrutura de salas de aulas e condições para ensino formal, profissionalização e prática 
esportiva, o documento indicou que, na região sudeste, 86,1% das unidades possuem salas 
equipadas, iluminadas e adequadas; 80,4% contam com espaços condizentes para a educação 
profissional básica; e 89,2% têm estrutura para atividades de esporte. 

Em 2011, o Conselho Nacional de Justiça considerou a Fundação CASA como modelo para o País. 
Em documento publicado, fruto das visitas do Programa Justiça ao Jovem, o CNJ apontou grandes 
avanços em comparação à antiga Febem. “A constatação é de que a decisão política tomada pelo 
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Poder Executivo do Estado de São Paulo ao extinguir a FEBEM realmente reverteu em melhoria 
substancial, traduzindo-se em modelo que pode inspirar mudanças positivas em outros estados da 
federação”, afirmou o CNJ. 
 
Fundação Instituto de Terras José Gomes da Silva – ITESP 
 
Programa 1731 – Cidadania no Campo e na Cidade 
 
Tem como objetivo planejar e executar as políticas agrária e fundiária no âmbito do Estado; participar, 
mediante parceria, da execução das políticas agrária e fundiária, em colaboração com a União, outros 
estados e municípios; promover a regularização fundiária em terras devolutas, ou presumivelmente 
devolutas, nos termos da legislação vigente; Implantar e desenvolver assentamentos de 
trabalhadores rurais, nos termos da Lei nº 4.957, de 30 de dezembro de 1985, e legislação 
complementar; prestar assistência técnica às famílias assentadas e aos remanescentes das 
comunidades de quilombos, assim identificados; capacitar os beneficiários da regularização fundiária, 
das comunidades remanescentes de quilombos e dos projetos de assentamento, na área agrícola, e 
de técnicos nas áreas agrária e fundiária; Identificar e propor soluções para os conflitos fundiários; 
promover a identificação e a demarcação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 
de quilombos.  

Em 2018 o Itesp prestou assistência técnica e extensão rural a 7.132 famílias de trabalhadores rurais 
instaladas em 140 assentamentos de domínio estadual, a 3.587 famílias de trabalhadores rurais 
instaladas em 39 assentamentos de domínio federal e a 1.405 famílias remanescentes de quilombos 
pertencentes a 33 comunidades reconhecidas.  

Houve a consolidação dos três novos assentamentos no Pontal do Paranapanema beneficiando 313 
famílias de agricultores familiares, sendo 35 famílias no Assentamento Irmã Dorothy Stang localizado 
no Município de Mirante do Paranapanema, 42 famílias no Assentamento Dom Paulo Evaristo Arns e 
236 famílias no Assentamento Governador André Franco Montoro, localizados no Município de 
Marabá Paulista, e o assentamento emergencial 08 de março, no município de Riversul para 23 
famílias. 

A Fundação Itesp instituiu o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social Familiar - PPAIS 
Família, definindo a operacionalização dos novos direitos: concessão de uso, hereditariedade, e 
parceria agropecuária entre beneficiários. No ano de 2018, mais de R$ 7 milhões em contratos 
firmados com agricultores familiares. 

Por meio da Portaria Nº 26 /2017, instituiu-se a Política de Proteção à Família que em caso de 
separação conjugal litigiosa a titularidade do lote permanecerá com o cônjuge que estiver legalmente 
com a guarda dos filhos menores. 

Por meio de convenio com a SSHR (Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos), concluiu-se a 
entrega de 13 poços tubulares profundos, instalação de 163 fossas sépticas e 163 hidrômetros.  

Abertura e manutenção de 6.7 km de estradas no assentamento André Franco Montoro, município de 
Marabá Paulista. 
 
Ação 4960 – Fortalecimento da Agricultura Familiar 
 
Produto: Famílias Atendidas 
Meta: 21.500 - Realizado 17.720 (14.591 estaduais e 3.129 federais): Desenvolvimento de ações 
de assistência técnica agropecuária e extensão rural. Inclui formação e capacitação específica para 
as famílias assentadas, quilombolas e outros beneficiários da reforma agrária bem como obras, 
serviços de manutenção para viabilizar o uso econômico das áreas e o convívio social das famílias. 
Ainda se somam as intervenções de distribuição de materiais e a prestação de serviços necessários 
objetivando o incremento da comercialização e da geração de renda. Todas essas visam fortalecer a 
agricultura familiar das famílias assistidas pela Fundação Itesp. 

Durante o ano de 2018 foram capacitadas 4.129 assentados e quilombolas nos diversos cursos 
realizados pela Diretoria de Formação, Capacitação e Promoção Institucional. Também foi realizada 
atividades de capacitação & aperfeiçoamento envolvendo 615 funcionários do Itesp.  
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Ação 4959 – Regularização Fundiária Urbana e Rural 
 
Produto: Unidades Cadastradas  
Meta: Previsto LOA 2018: 7.000; realizado 4.741: Com o objetivo de auxiliar os municípios paulistas 
no enfrentamento do grave problema da irregularidade fundiária, especialmente em regiões com 
baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e em áreas consideradas de interesse social, a 
Fundação Itesp, em razão da sua missão institucional estabelecida pela Lei Estadual n° 10.207/1999, 
desenvolve o Programa de Regularização Fundiária Urbana e Rural.  
Oficializado pelo Decreto Estadual nº 55.606/2010, esse programa prevê a realização de ações em 
parceria com os municípios conveniados para regularizar imóveis urbanos (inclusive em núcleos 
urbanos informais) ou rurais, em terras públicas e particulares.  

Na execução dos trabalhos técnicos não há repasses financeiros entre Itesp e municípios. O Itesp 
entra com recursos humanos e materiais calculados pela hora técnica, enquanto as prefeituras 
fornecem alimentação e hospedagem para as equipes da entidade, além de mão de obra local.  

Estima-se que se o ocupante de um imóvel urbano quisesse regularizá-lo por conta própria gastaria 
cerca de 7 salários mínimos com honorários de advogado e engenheiro para promover ação de 
usucapião. O beneficiário que recebe o título decorrente dos trabalhos da Fundação Itesp não paga 
nada.  

Cumpre salientar que, além das parcerias com os municípios paulistas decorrentes do Decreto 
Estadual nº 55.606/2010, a Fundação Itesp também trabalha em parceria com a Procuradoria Geral 
do Estado para promover a regularização fundiária em terras devolutas estaduais. 

Além de segurança jurídica e pacificação social, a regularização fundiária leva desenvolvimento às 
áreas regularizadas, uma vez que os imóveis ingressam no mercado formal, valorizam-se e podem 
ser oferecidos como garantia para acesso a crédito. 

Em 2018 foram executados trabalhos em 85 convênios e 47 protocolos de intenções assinados com 
municípios paulistas. Atualmente estão vigentes 77 protocolos de intenção e 39 convênios, que 
envolvem 75.266 imóveis, com previsão de R$12.432.062,09 de investimentos do Governo do Estado 
de São Paulo por meio da Fundação Itesp. A contrapartida dos municípios conveniados é de R$ 
15.684.011,48 de contrapartida.  

Além disso, no ano de 2018 foram desenvolvidos trabalhos que cadastraram cerca de 23 mil hectares 
nos municípios de Apiaí, Guapiara, Ribeira e Itaóca, englobando cerca de 10 mil hectares de terras 
devolutas (tituladas e não tituladas) no 12º, 14º e 49º Perímetros de Apiaí, 3º e 9º Perímetros de 
Capão Bonito. Além disso, teve prosseguimento a instrução do Plano Geral de Legitimação de 
Posses do 11º Perímetro de Mirante do Paranapanema. Em razão de nomeação judicial, foram 
realizados trabalhos demarcatórios em 5.763,6835 hectares de terras devolutas e particulares do 41º 
Perímetro de Apiaí. Por fim, cumpre destacar que em 2018 foram elaborados materiais técnicos 
(plantas e memoriais descritivos) necessários ao registro da Carta de Sentença do 2º Perímetro de 
São Sebastião o que resultou na abertura de matrículas para 7 glebas englobando um área de 
4.186,2262 hectares, e posterior lavratura de Convenção Administrativa que transmitiu ao município 
de São Sebastião 10 glebas com 772,6851 hectares para fins de regularização fundiária urbana, 
remanescendo ao Estado 7 glebas em 3.413,5411 hectares, na sua maior porção inseridas no 
Parque Estadual da Serra do Mar. 

Assim, no ano de 2018, foram realizados 4.741 cadastros urbanos e rurais, ficando abaixo da meta 
prevista de 7.000 cadastro. Desde 2014, a Fundação Itesp promoveu o cadastro e o levantamento 
para fins de regularização fundiária de 29.679 unidades imobiliárias em todo o Estado.  

Além disso, foram entregues 1.549 títulos de propriedade ou domínio e de legitimação fundiária, 
somando 9.762 títulos urbanos e rurais entregues desde 2014. 

Com a regulamentação da Lei nº13.465/2017, por meio do Provimento CGJSP 51/2017 e pelo 
Decreto nº9.310/2018, ocorreu um progressivo aumento no número de núcleos urbanos 
regularizados, com o consequente aumento de títulos expedidos. Todavia, apesar do aumento do 
número em relação ao ano anterior, o resultado ainda se mostrou abaixo do esperado.  

Ademais, o atendimento a outras demandas, notadamente o cumprimento de contratos para 
prestação de serviços técnicos especializados, que possibilitaram o aporte de recursos financeiros à 
Fundação Itesp, também interferiu na quantidade de imóveis titulados por meio das parcerias com 
municípios. 
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Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – FUNDAÇÃO PROCON/SP  
 
Programa 1711 - Proteção e Defesa do Consumidor                                                      

O programa de Proteção e Defesa do Consumidor visa proteger e defender os consumidores nas 
relações de consumo através do cumprimento da legislação consumerista por parte dos 
fornecedores, bem como, a conscientização de consumidores e fornecedores quanto aos seus 
direitos e deveres, em busca do equilíbrio do mercado de consumo de forma sustentável e 
responsável socialmente. A estruturação do Programa considerou a adoção de políticas públicas 
descentralizadas na área da educação para o consumo, tanto para consumidores como fornecedores, 
como forma preventiva aos problemas das relações de consumo; fiscalização do mercado; 
atendimento e orientações aos consumidores, bem como adoção de medidas de âmbito coletivo. 
Para possibilitar o desenvolvimento dessas políticas públicas e garantir a acessibilidade aos serviços 
e cobertura no estado é necessário ampliar e fortalecer a infraestrutura do órgão, bem como ampliar 
e fomentar o desenvolvimento dos Procons Municipais e implantar Núcleos Regionais da Fundação, 
desta forma o programa é composto pelas ações orçamentárias adiante elencadas.                                                                                                          

Ação 2174 - Implantação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor  
Fortalecer a proteção e defesa do consumidor. Descrição: Implantação do programa informatizado 
SNDC - Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no Estado de São Paulo. Produto: Municípios 
conveniados implantados no SINDEC – meta programada: 10 - Unidade de Medida: Unidade – Meta 
atingida, foram implantados 10 municípios no SINDEC em 2018. Forma de Implementação: 
Através da divulgação dos benefícios da integração ao SINDEC aos Municípios e à própria Defesa do 
Consumidor para efetuar a adoção do Programa. Trata da inclusão dos dados das reclamações dos 
Procons Municipais Conveniados no Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas por meio 
da implantação do sistema SINDEC nos municípios, possibilitando que os dados sobre atendimentos 
e especialmente sobre empresas reclamadas realizados pelos órgãos municipais sejam incluídos aos 
dados das reclamações fundamentadas efetuados pela Fundação Procon/SP, construindo desta 
maneira o Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas e em consequência a disponibilização 
dos dados a todo o país. Destaques – Houve a instalação do SINDEC em mais 10 Procons 
municipais, perfazendo um total atual de 144 municípios integrados. Desta forma colaborou para que 
1.201.618 consumidores fossem atendidos pelos 277 Procons Municipais conveniados em todo o 
Estado de São Paulo, os quais, muito embora representem 42,9% dos municípios do estado, 
alcançam 88,70% da população do referido estado, contando com a Fundação Procon/SP.Obs: Ação 
não orçamentária 
 
Ação 2175 - Regionalização da Defesa do Consumidor  
Realizar a cobertura da política de proteção e defesa do consumidor no estado de São Paulo. 
Descrição: Realização de forma descentralizada dos serviços de: educação para o consumo 
(consumidores e fornecedores); aplicação de pesquisas qualitativas e quantitativas; capacitação 
técnica dos agentes municipais conveniados; articulação e coordenação de operações de fiscalização 
e acompanhamento dos convênios assinados para a defesa do consumidor, considerando as 
características regionais. Produto: Municípios que receberam ações das regionais - meta 
programada: 492 - Unidade de Medida: Unidade. Meta cumprida e excedida, pois foram realizadas 
ações de proteção e de defesa do consumidor em 497 municípios do estado. Forma de 
Implementação: Através da implantação de núcleos regionais nas regiões administrativas. Trata-se 
da ampliação da cobertura e potencialização da atuação das ações da Fundação Procon no interior 
do Estado através dos Núcleos Regionais, ampliando a capacidade de articulação junto aos Procons 
Municipais conveniados e fortalecendo o trabalho de fiscalização em relação a estabelecimentos no 
interior (especialmente em municípios que não possuem Procons), além de propiciar a atuação junto 
aos prefeitos com vistas à ampliação do número de Procons e fortalecimento dos já existentes. 
Destaques – Em 2018 os Núcleos Regionais de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, 
Santos, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e Presidente Prudente atuaram em 497 dos 
municípios (interior e litoral). Foram efetuadas 54 pesquisas de mercado, ministradas 83 palestras em 
50 municípios, com participação de 2.815 pessoas, entre consumidores, fornecedores, alunos, 
professores e idosos. Foram visitados e orientados 4.287 estabelecimentos em 177 municípios com 
ações de educação para o consumo. A atividade fiscalizatória foi desempenhada em 409 municípios 
(14.592 estabelecimentos comerciais, 5.192 Autos de Infração lavrados). Além disso, contribuíram na 
capacitação dos funcionários dos Procons municipais, por intermédio dos cursos promovidos pela 
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Diretoria de Relações Institucionais, nos municípios de: Araraquara, Americana, Assis e Ribeirão 
Preto. Obs: Essa ação onerou a ação 4964. 
 

Ação 4161 - Municipalização da Defesa do Consumidor  

Implantar a municipalização da defesa do consumidor nos municípios e fomentar, quando necessário, 
com recursos de infraestrutura, a implantação de Procons Municipais, permitindo desta forma acesso 
da população às informações sobre direitos e deveres relacionados à consumo, através dos serviços 
de atendimento e orientação ao consumidor, educação para o consumo, fiscalização, pesquisas, etc, 
com vistas ao exercício da cidadania. Descrição: Celebração de convênios com municípios para 
instalação de unidades de atendimento ao consumidor e para a efetivação da política do sistema de 
defesa e proteção do consumidor. Produto: Convênios firmados - meta programada: 67 - Unidade de 
Medida: Unidade. Meta não cumprida, foram firmados 62 convênios. Forma de Implementação: 
Contato com os Prefeitos Municipais para sensibilizá-los quanto à necessidade e importância da 
Municipalização da Defesa do Consumidor, celebração de convênios com municípios para instalação 
de unidades de atendimento ao consumidor e para a efetivação da política do sistema de defesa e 
proteção do consumidor no âmbito do estado de São Paulo. Destaques – A cobertura estadual 
compete a Fundação a estratégia utilizada é o firmamento de convênios com Prefeituras para a 
implantação de órgãos de defesa do consumidor. Em 2013 foi editado o Decreto nº 58.963/13, que 
estabelece o Novo Programa de Municipalização de Defesa do Consumidor do Estado de São 
Paulo, que tem como objetivo fortalecer ainda mais a Política Estadual de Defesa do Consumidor e 
potencializar as atividades de fomento do órgão. Em 2018 foram assinados mais 62 Convênios 
novos, sendo executados: 5.613 consultas técnicas aos Procons conveniados ou não, através de 
atendimento telefônico e 2.552 por e-mail, ofícios e ofícios circulares aos Procons Municipais; 
Distribuição de 58.992 unidades de materiais educativos à população; Realização de 12 Cursos 
Básicos de Atendimento para Procons Municipais com a participação de 303 pessoas, de 169 
Procons; Tratamento de 2.735 cadastros de consumidores atendidos pelo Programa de Apoio ao 
Superendividado, resultando em 6.334 pedidos de renegociação de dívidas; 24 palestras e 
capacitações sobre o tema “Tratamento do Superendividamento”, alcançando 893 pessoas; 09 
palestras sobre “Psicologia Econômica” e “Dia do Consumidor”, com público total de 430 pessoas; 
Planejamento e execução 60 ações itinerantes, a sua maioria com utilização da unidade móvel, para 
orientação e atendimento ao consumidor em bairros mais distantes na Capital, eventos especiais de 
cidadania e diversos municípios do Estado. Foram ainda realizadas 10 Reuniões Regionais com a 
participação 148 Procons conveniados. 
 

Ação 4964 - Administração da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor 
Suporte às diversas áreas da fundação, visando, através da racionalização, otimização, 
disponibilização e pontualidade dos recursos, melhoria na qualidade dos serviços prestados à 
sociedade. Descrição: Administração, coordenação, desenvolvimento e execução de ações de: 
suporte técnico, infraestrutura, financeiro e de recursos humanos às atividades da Fundação. 
Produto: Unidades administradas - meta programada: 12 - Unidade de Medida: Unidade. Meta 
cumprida. A Diretoria de Administração e Finanças, dentre outras atividades realizadas no período 
de janeiro a dezembro de 2018 realizou investimentos visando melhorias das condições de trabalho 
dos funcionários, tais como: infraestrutura da tecnologia da informação, aquisição e implantação do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - EAD; Contratação de serviços continuados de hospedagem de 
sites e aplicações de tecnologia da informação, por meio de Computação em Nuvem; contratação de 
serviços técnicos especializados para a implementação de novos módulos de sistemas, construção 
de novas funcionalidades sobre a atual plataforma de sistemas da Fundação PROCON-SP, de forma 
a integrar todas as áreas da Fundação com objetivo de prover o aprimoramento dos processos 
internos, upgrade dos links de comunicação (Internet/Intranet) das Regionais e Barra Funda. Obs: No 
mês de dezembro o Sistema Integrado de Atendimento e aplicativo mobile para Android e IOS foi 
disponibilizado para uso da população. 
 

Ação 5486 - Atendimento e Orientação ao Consumidor 
 Efetivar os direitos e deveres do consumidor e fornecedores nas relações de consumo. Descrição: 
Intermediação da Fundação Procon, com acolhimento de consultas, denúncias, reclamações e 
orientações, nos casos apresentados pelos consumidores envolvendo questões de consumo, fazendo 
cumprir as normas consumeristas. Produto: Consumidores atendidos – meta programada: 
541.500 – Unidade de Medida: Unidade. Foram realizados 473.031 atendimentos a 
consumidores, atingindo 87,36% da meta programada. Forma de Implementação: Através de 
Postos de Atendimentos instalados para acolhimento de consultas e reclamações sejam por 
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atendimento pessoal (postos Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera e os Centros de Integração da 
Cidadania) seja por canais de atendimento à distância (telefônico, por carta, e-mail ou atendimento 
web). Fatores importantes impediram o atingimento total da meta, tais como: a) problemas sistêmicos 
nos canais de recepção de demandas do Atendimento à Distância e Presencial (Sindec e internet); b) 
Redução do quadro de estagiários e corpo funcional, o atendimento presencial e à distância 
continuam apresentando dificuldade na absorção da demanda; c) nova plataforma de atendimento 
WEB  implantada por completo na 2°quinzena de dezembro 2018.Destaques – As principais 
intervenções realizadas, visando o melhor desempenho e efetividade do serviço prestado em 2018 
foram: Atendimento diferenciado de demandas pela internet por selos: Através de selos no site 
da Fundação Procon SP, buscou-se facilitar o registro de demandas pontuais e de grande potencial 
ofensivo para os consumidores como os casos envolvendo: “Combustíveis” e “Black Friday”. 
Reuniões com empresas: Foram realizadas 68 reuniões com os fornecedores mais demandados 
dos mais variados segmentos para ajustes de procedimentos, aumento nos percentuais de solução e 
diminuição das demandas. Monitoramento das demandas e encaminhamento de ofícios a 
diversos órgãos (Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público Federal, Defensoria 
Pública, Agências Reguladoras, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Delegacias de Polícia, 
Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Comitê Gestor da Internet) totalizando: 54 
Ofícios e 343 encaminhamentos. Atendimento nas redes sociais: Foram feitos 20.470 
atendimentos pelas redes sociais (Facebook e Twitter). Lista Evite Esses Sites: Monitoramento 
existe desde julho/2011 e que em 2018 relaciona 421 sites não recomendados. Incremento da 
ferramenta CIP Eletrônica: que proporciona celeridade, diminuição de custos, gerenciamento 
por parte do fornecedor de suas demandas, passando de um total de 321 empresas habilitadas 
em 2017, para 358 em 2018. 
 

Ação 5488 - Fiscalização do Mercado de Consumo 
Visa a orientação, prevenção, inibição, coibição e repressão aos abusos praticados no mercado de 
consumo. Descrição: Fiscalização do cumprimento da legislação de defesa do consumidor no estado 
de São Paulo e aplicação das respectivas sanções. Produto: Atos fiscalizatórios - Forma de 
Implementação: Através de ações de Fiscalização externa e interna - meta programada: 22.736- 
Unidade de Medida: Unidade. Meta cumprida e excedida. Destaques – No período de janeiro a 
dezembro de 2018, foram efetuados 28.817 atos fiscalizatórios de consumo no estado de São Paulo, 
tendo sido lavrados 6.905 autos de infração, compreendidas as campanhas vinculadas à Leis 
Estaduais nº 13.541/2009 (Lei Antifumo) e 14.592/11 (Lei Anti-álcool para menores) e as demais 
operações anuais, megaoperações e diligências especiais. A Equipe Técnica de Fiscalização de 
Combustível (ETF-C) da Fundação Procon realizou em 2018: operações conjuntas com a ANP 
(Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis) na capital, interior, litoral e Grande São Paulo, 
perfazendo um total de 55 (cinquenta e cinco) cidades, o que demonstra a forte parceria entre as 
duas instituições com o objetivo de verificar a qualidade dos combustíveis e outras irregularidades: 
clonagem de postos, publicidade enganosa, produtos vencidos, sem informação de preços (aditivos, 
fluidos de freios, lubrificantes e alimentos). Somam-se ainda, Operação Especial Conjunta Procon, 
ANP, Ipem, Sefaz, DPPC de combate às fraudes na revenda de combustíveis no Estado de São 
Paulo. Desta forma, foram efetuados 965 atos fiscalizatórios, tendo sido lavrados 320 Autos de 
Infração. Municípios com fiscalização e agentes fiscais credenciados - Em dezembro do ano 
corrente, contabilizamos 49 municípios com fiscalização e 97 agentes fiscais conveniados para 
atuação no Interior, sendo que, em 2018, foram lavrados pelos Procons Municipais conveniados com 
fiscalização 528 Autos de Infração. A equipe responsável pela orientação e atendimento aos fiscais 
conveniados e dos Núcleos Regionais realizaram, no período de janeiro a dezembro, 746 
atendimentos telefônicos e 3754 atendimentos por e-mail. As atividades fiscalizatórias de 
Operações - para maior eficiência - foram divididas em duas equipes com atividades distintas. 
A Equipe Técnica de Fiscalização Operacional (ETF-O), realiza fiscalização de denúncias originadas 
na Diretoria de Atendimento – DAOC e solicitações de outros órgãos – com foco na fiscalização 
repressiva, de outro lado, a Equipe Técnica de Planejamento de Fiscalização Operacional (ETPF-O), 
realiza fiscalização preventiva, visitando o comércio - Shoppings Centers, Outlets, Farmácias, 
Eventos, Datas Comemorativas (Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, Páscoa, Volta 
às Aulas, Carnaval, Transportes), além de outras operações. Destacamos algumas importantes: Blitz 
Nacional nos Aeroportos 2018 (nos Aeroportos de Congonhas e Guarulhos, verificando o 
cumprimento do CDC, normas da ANAC e atendimento preferencial aos passageiros), Operação De 
Olho no Preço (nos Supermercados e Hipermercados, de olho na precificação e na diferença caixa-
gôndola entre os produtos), Operação De Olho no Mercado (Supermercados e Hipermercados, onde 
todos os estabelecimentos visitados possuíam irregularidades), Operação Fiscalização Postos de 
Combustível Irregularidades CDC (iniciou-se em razão da Greve dos Caminhoneiros de Maio de 
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2018). Em 2018 foram realizados 2.057 atos fiscalizatórios, sendo lavrados 904 Autos de 
Constatações. Pela ETF-O, foram fiscalizados 362 estabelecimentos oriundos de denúncias ou 
solicitações de outros órgãos, lavrados 239 Autos de Constatação. Atividades Realizadas pela 
equipe de fiscalização análise: Realizada Operação Bloqueio de Telemarketing 2018, além das 
Averiguações Preliminares instauradas pelas demandas oriundas do Ministério Público do Estado de 
São Paulo, Tribunal de Justiça, reclamações encaminhadas por memorando de condutas reiteradas 
de empresas. Em 2018, foram instauradas 566 Averiguações Preliminares e lavrados 130 autos de 
infração. Monitoramento de Recalls – No ano de 2018 foram abertas 169 Averiguações Preliminares 
para notificação, análise e acompanhamento das campanhas de “recall” publicadas, todas incluídas 
no banco de dados mantido pela Fundação Procon-SP. 
 

Ação 6045 - Educação para o Consumo 
Sensibilizar, orientar e informar cidadãos, capacitar professores e educadores para serem 
multiplicadores, sobre educação para o consumo, envolvendo os direitos e deveres dos 
consumidores visando à prevenção de conflitos e construção de relações harmônicas de consumo, 
com consequente promoção da cidadania, do consumo consciente e de ações que privilegiem a 
responsabilidade social. Descrição: Sensibilização para a importância da educação para o consumo 
por meio de atividades desenvolvidas em escolas diretamente para os alunos; capacitação de 
professores como multiplicadores; aplicação de jogos e demais atividades lúdicas e artísticas de 
caráter educativo sobre o tema educação para o consumo; promoção de palestras; desenvolvimento 
de atividades em associações, empresas e demais espaços de convívio social. No atual Plano 
Plurianual esta ação foi a transformada em ação orçamentária. Produto: ações educativas realizadas 
- meta programada: 854 - Unidade de Medida: Unidade. Meta cumprida e excedida foram 
realizadas 921 ações educativas, que contaram com a contribuição das ações educativas 
realizadas pelos núcleos regionais e de Superendividamento com a ampliação da abrangência das 
ações realizadas para todo Estado de São Paulo, ampliação do número de pessoas atingidas, 
refinamento do gerenciamento das ações educativas da Fundação, passando a considerar ações 
para públicos específicos como comerciantes e superendividados. Forma de Implementação: Através 
do preparo, aplicação e divulgação dos temas sobre defesa do consumidor, para os consumidores, 
escolas, professores e educadores, buscando também a inserção desses temas em associações, 
empresas e demais espaços de convívio social. Destaques – No ano de 2018, foram revisados os 
conteúdos de 13 publicações (cartilhas, folhetos e informativos). Houve a confecção de 3 folders 
institucionais (temas: a) campanha contra mudanças na lei de planos de saúde, b) “Você Sabe o que 
é o Procon-SP?” - versão com idioma francês, para ser distribuído no CIC Imigrantes; c) informações 
institucionais do Procon-SP para ser distribuído em evento do dia do consumidor). E a impressão de 
8.000 exemplares de versão atualizada do livreto Código de Defesa do consumidor. Foram realizadas 
376 Pesquisas as quais referem-se à Cesta Básica (total de 304 relatórios), Taxas de Juros 
Bancários - Cheque Especial e Empréstimo Pessoal (total de 13 relatórios), Tarifas Bancárias (01 
relatório), Comparativas de Preços (total de 58 relatórios, envolvendo os seguintes temas: Material 
Escolar*, Materiais para Pintura, Produtos para Páscoa*, Dia das Mães (Perfumes), Medicamentos*, 
Dia dos Pais, Fraldas Descartáveis (Adulto e Infantil), Brinquedos*, Eletrodomésticos, Produtos de 
Ceia de Natal*). Obs.: * inclusas as pesquisas comparativas de preços efetuadas também pelas 
Regionais. Foram realizadas 620 atividades educativas gratuitas dirigidas ao público em geral e a 
fornecedores, atingindo 14332 pessoas. Obs.: *nos totais estão inclusas as atividades efetuadas 
também pelos Núcleos Regionais e Núcleo do Superendividamento. Obs: A partir de agosto/18 foi 
introduzida a atividade desenvolvida com o trailer Minimercado Móvel voltada para o público do 
ensino fundamental.  
 

Considerações Gerais sobre os destaques da atuação da Fundação Procon/SP – Itens 
que oneram a ação 4964. 
 Ouvidoria – No período compreendido entre 01 de jan à 31 de dez 2018, foram registradas 4.518 
manifestações em comparação ao ano de 2017 uma queda de 17,80%. No ano de 2018 foram 
registrados 893 – Reclamações, 263 – Elogios e o Índice de reclamações – 20,5%. 
 Análise de proposições legislativas - Foram analisadas 69 proposições legislativas 
apresentadas no Estado de São Paulo. A Fundação Procon realizou 13 contribuições em audiências 
públicas e elaborou 48 manifestações técnicas em projetos de leis. 
 Controle e Processos – Produziram-se os seguintes dados: emissão de 2.091 certidões; 
efetuadas 58 pesquisas no banco de dados para entes da Administração; 12.843 atendimentos 
pessoais, 30.111 processos administrativos oriundos da Diretoria de Atendimento (reclamações) 
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publicados e arquivados; 7.399 autuações e cadastro de processos sancionatórios; 4.113 processos 
sancionatórios inscritos na Dívida Ativa do Estado; 13.624 processos publicados. 
 Comunicação Social – Em 2018 foram emitidos 325 releases, concedidas 1.060 entrevistas, 
sendo 248 para jornais, 409 para TVs, 169 para rádios, 30 para revistas e 204 para sites/agências. 
No mesmo período foram “clipadas” 3.583 matérias com citações ao Procon-SP, sendo 841 em 
jornais, 365 em Tvs, 596 em rádios, 2 em revistas e 1.779 em sites. Os principais assuntos abordados 
foram: Cobrança da bagagem pelas companhias aéreas, Programa de Apoio ao Superendividado, 
plantão na Black Friday, pesquisas de preços e operações fiscalizatórias. Nas redes sociais foram 
4.121.961 visualizações no Facebook e 2.784.000 no Twitter. O número de novos seguidores foram 
de 4.007 no Twitter e de 4.743 no Facebook. Atualmente o Procon-SP tem 208.000 seguidores no 
Facebook e 43.000 no Twitter. No Blog tivemos 82.021 acessos. 
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Secretaria de Logística e Transportes 

 
Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

 

16000 - Secretaria de Logística e Transportes 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

1.421.577.965,00 1.726.740.567,00 1.438.659.157,51 35.832.296,59 1.474.491.454,10 1.355.682.519,76 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

291.107.420,00 319.975.950,00 297.447.422,29 0,00 297.447.422,29 292.104.633,73 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

1.130.470.545,00 1.406.764.617,00 1.141.211.735,22 35.832.296,59 1.177.044.031,81 1.063.577.886,03 

Despesas de 
Capital 

5.520.790.627,00 5.371.686.186,00 1.875.861.199,12 153.018.765,27 2.028.879.964,39 2.457.542.048,29 

Investimentos 5.330.790.627,00 5.223.664.052,00 1.756.833.199,12 140.845.765,27 1.897.678.964,39 2.324.349.048,29 

Inversões 
Financeiras 

190.000.000,00 148.022.134,00 119.028.000,00 12.173.000,00 131.201.000,00 133.193.000,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 6.942.368.592,00 7.098.426.753,00 3.314.520.356,63 188.851.061,86 3.503.371.418,49 3.813.224.568,05 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
 
 

 Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

       16000 - Secretaria de Logística e Transportes 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos   Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + B) 

0001 - 
Participação 
Societária 

190.000.000,00 148.022.134,00 119.028.000,00 12.173.000,00 131.201.000,00 133.193.000,00 

Despesas de 
Capital 

190.000.000,00 148.022.134,00 119.028.000,00 12.173.000,00 131.201.000,00 133.193.000,00 

0100 Apoio 
Administrativo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0102 - 
Obrigações 
Previdenciárias 
em 
Complementaçã
o 

21.240.511,00 20.945.511,00 20.940.071,03 0,00 20.940.071,03 20.968.148,89 

Despesas 
Correntes 

21.240.511,00 20.945.511,00 20.940.071,03 0,00 20.940.071,03 20.968.148,89 

1601 - 
Planejamento de 
Logística e 
Transportes 

31.789.777,00 29.150.032,00 26.877.571,40 735.373,99 27.612.945,39 26.970.941,35 

Despesas 
Correntes 

31.789.777,00 29.150.032,00 26.877.571,40 735.373,99 27.612.945,39 26.970.941,35 

1602 - Gestão da 
Logística 
Hidroviária 

152.476.510,00 125.776.169,00 103.126.877,89 2.936.008,01 106.062.885,90 112.453.528,99 

Despesas 
Correntes 

47.875.908,00 51.822.963,00 38.656.461,80 0,00 38.656.461,80 41.073.312,38 

Despesas de 
Capital 

104.600.602,00 73.953.206,00 64.470.416,09 2.936.008,01 67.406.424,10 71.380.216,61 
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1605 - Gestão, 
Operação e 
Segurança de 
Rodovias 

1.135.513.509,00 1.254.933.310,00 1.145.849.104,45 19.992.549,26 1.165.841.653,71 1.108.717.139,17 

Despesas 
Correntes 

1.120.513.499,00 1.239.933.300,00 1.145.451.012,45 19.992.549,26 1.165.443.561,71 1.108.112.213,92 

Despesas de 
Capital 

15.000.010,00 15.000.010,00 398.092,00 0,00 398.092,00 604.925,25 

1606 - 
Ampliação, 
Recuperação e 
Modernização 
da Malha 
Rodoviária 

3.352.070.068,00 3.441.346.962,00 1.176.411.710,15 146.880.035,49 1.323.291.745,64 1.608.984.817,21 

Despesas 
Correntes 

139.497.905,00 127.787.914,00 11.288.328,31 14.969.926,74 26.258.255,05 11.394.772,36 

Despesas de 
Capital 

3.212.572.163,00 3.313.559.048,00 1.165.123.381,84 131.910.108,75 1.297.033.490,59 1.597.590.044,85 

1607 - 
Modernização 
da Infraestrutura 
Aeroportuária 

60.660.415,00 105.439.730,00 79.546.442,75 6.134.095,11 85.680.537,86 83.318.599,31 

Despesas 
Correntes 

60.660.355,00 71.938.988,00 69.966.605,96 134.446,60 70.101.052,56 71.105.528,32 

Despesas de 
Capital 

60,00 33.500.742,00 9.579.836,79 5.999.648,51 15.579.485,30 12.213.070,99 

1611 - 
Transposição 
Rodo-ferroviária 
da RMSP 

1.998.617.782,00 1.787.039.226,00 517.261.472,40 0,00 517.261.472,40 642.560.790,59 

Despesas Capital 1.998.617.782,00 1.787.039.226,00 517.261.472,40 0,00 517.261.472,40 642.560.790,59 

5113 Regulação 
e Fiscalização 
dos Serviços de 
Transportes 

0,00 185.773.659,00 125.479.106,56 0,00 125.479.106,56 76.057.602,54 

Despesas 
Correntes 

0,00 185.161.849,00 125.479.106,56 0,00 125.479.106,56 76.057.602,54 

Despesas de 
Capital 

0,00 611.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5118 Movimento 
Paulista de 
Segurança no 
Trânsito 

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 6.942.368.592,00 7.098.426.753,00 3.314.520.356,63 188.851.061,86 3.503.371.418,49 3.813.224.568,05 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

 

Programa 0001 – Participação Societária 
 
Alocar recursos orçamentários destinados à programação de investimentos, sob a responsabilidade 
das empresas estatais. 

 

Ação 1679 – Subscrição de Ações Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S.A. 

Aporte de recursos do acionista majoritário destinado ao planejamento, gerenciamento e execução de 
obras; aquisição de imóveis ou bens de capital; aquisição de instalações, equipamentos e material 
permanente. 

O sistema de Travessias Litorâneas compreende oito travessias, uma frota de 34 embarcações e 
atende a uma média diária de 21 mil pedestres, 11 mil ciclistas, 9 mil motociclistas e 20 mil veículos. 
As principais travessias Santos/Guarujá, Santos/Vicente de Carvalho e São Sebastião/Ilhabela 
funcionam 24 horas por dia. A estrutura para operação conta com mais de 1000 funcionários 
terceirizados, para atividades de operação naval, manutenção e reforma de embarcações, 
arrecadação, vigilância e manutenção civil e eletroeletrônica. 
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Ao longo do ano foram realizadas ações de melhoria e desenvolvimento técnico operacional, 
destacamos a Implantação do novo acesso para veículos com prioridade de embarque no lado 
Santos da Travessia Santos/Guarujá, solucionando o gargalo histórico entre os fluxos de veículos, 
ônibus, usuários de transporte público e acesso ao mercado do peixe, que existia na Pça Gago 
Coutinho e também desenvolvimento de aplicativo Travessias DERSA para celular, fornecendo 
informações sobre condições de operação das travessias, tempo de embarque, imagens de câmeras 
e incidentes que entrará em operação após a conclusão da fase de testes e realização de ajustes que 
porventura sejam necessários. 

A fim de manter o bom funcionamento do sistema, foram realizados melhorias de instalações, reforma 
e modernização de Embarcações e Atracadouros. Entre os investimentos realizados estão: 

• Execução de obras para reforma completa e modernização de 2 embarcações do tipo ferryboat, 
prefixo FB-05 e FB-10.  

• Recebimento de nova lancha (LS-05) de passageiros na Travessia Santos/Vicente de Carvalho 
com capacidade para 450 passageiros.  

• Execução de obras para reforma no flutuante DERSA V, do atracadouro da Travessia 
Bertioga/Guarujá e nos flutuantes DERSA VI e DERSA VIII, do atracadouro da Travessia São 
Sebastião/Ilhabela. 

• Investimentos em fase final de execução: reforma e modernização das lanchas de passageiros 
LS-02, LS-04, que operam na Travessia Santos/Vicente de Carvalho e do ferryboat FB-12 que opera 
na Travessia Cananéia/Ilha Comprida. 

A ação 1679 também atende as necessidades de pagamento de ações judiciais relativas à 
construção de rodovias que atualmente encontram-se concedidas à iniciativa privada. 

Regularização fundiária Rodoanel Trecho Oeste: 
 
Efetuada regularização fundiária com o devido registro no oficial de imóveis e encontra-se em 
procedimento as averbações das construções nas matrículas, para posterior elaboração de escritura 
e transferência das unidades / propriedades aos reassentados. 
 
Aguardando posicionamento da Prefeitura de Carapicuíba – Secretaria da Habitação. 
Nota: em reunião realizada com o Senhor Prefeito, o mesmo delegou poderes ao Senhor Secretário 
de Habitação para efetuar a análise, e compor com a DERSA para a regularização do 
empreendimento. 

 
Programa  1601 – Planejamento de Logística e Transportes 
 

Modernizar a Gestão da Organização no que se refere ao planejamento e implantação dos recursos 
de Gestão Operacional e de Projetos (Estratégia, Estrutura, Pessoas, Processos e TI) visando obter 
maior eficiência e eficácia. Desenvolver estudos que permitam aumento da competitividade da 
economia paulista através da intermodalidade, via elaboração do plano diretor de logística e 
Transportes – PDLT. 

A única ação orçamentaria vinculada ao programa refere-se a suporte administrativo. 

 

Programa  1602 – Gestão da Logística Hidroviária 
 

Prover a infraestrutura de transportes, melhorando a capacidade e eficiência do transporte marítimo e 
hidroviário e promovendo a modernização da infraestrutura do porto de São Sebastião e da Hidrovia 
Tietê-Paraná, de modo a garantir segurança, aumento de velocidade de tráfego e de volume de 
cargas. 
 

Departamento Hidroviário - DH 

Em decorrência do contingenciamento do orçamento iniciado em 2018, no Estado de São Paulo, foi 
realizada uma revisão no cronograma de obras e serviços do Departamento Hidroviário, com o intuito 
de apropriar, de forma mais adequada, os recursos disponibilizados. Foram priorizados os projetos e 
serviços em condições de serem executados a curto e médio prazo, os contratos em andamento 
custeados com recursos federais, aqueles que possuíam recursos financeiros disponibilizados ou 
custeados por verbas advindas de financiamentos.  
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Com relação aos projetos, custeados com recursos do Tesouro do Estado, foram priorizados aqueles 
com término previsto para até o fim de 2019. 

Conclusão da obra da Eclusa da Barragem da Penha, a licitação da obra do Canal a Montante da 
Eclusa Ibitinga e o andamento da obra Canal a Jusante de Nova Avanhandava, que permitirá a 
navegação sem restrições de calado devido a pontos altos (rochas) localizados no trecho, situação 
que se agrava anualmente no período de estiagem quando a cota de navegação definida pelo 
Operador Nacional do Serviço Elétrico – ONS é reduzida. 

A obra de Nova Avanhandava, quando concluída, contribuirá para a consolidação da hidrovia Tietê-
Paraná como solução permanente para um dos principais corredores de exportação do Brasil, que 
atende os estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. 

 

Ação 1291 – Ampliação e Melhorias Hidrovia Tietê Paraná 
 

Elaboração de projeto e execução de obras que ao serem entregues irão eliminar gargalos (restrição 
de fluidez de navegação) e assim aumentar a velocidade média de tráfego hidroviário e capacidade 
média de transporte, assim como ampliar a malha hidroviária no Rio Tietê. 

A ação tem como objetivo envidar os melhores esforços para a implantação de programa, visando à 
execução de estudos, projetos e obras complementares na Hidrovia Tietê-Paraná, em especial para a 
expansão do sistema e a remoção de gargalos operacionais na via. Para tanto foram firmados o 
Protocolo de Intenções MT 001/2011 entre o Ministério dos Transportes e o Governo do Estado de 
São Paulo, por sua Secretaria de Estado de Logística e Transportes, com a interveniência do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, do Departamento Hidroviário - DH e 
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, e, (b) o Contrato de 
Financiamento nº 13.2.1150.1 entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES e o Estado de São Paulo. 

Concluídos 

• Obra Eclusa da Penha 

Objeto: Execução das obras civis e eletromecânicas da Eclusa da Penha, na Região Metropolitana de 
São Paulo. 

Localização: Barragem da Penha (São Paulo - SP) 

Data de Conclusão: 15/01/2018 

• Projeto dos Terminais de Araçatuba e Laranjal 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de estudos 
locacionais, projetos básicos, projetos executivos, estudos ambientais, estudos de mercado e de 
modelos de exploração para os terminais de Araçatuba e Laranjal Paulista. 

Localização: Municípios: Araçatuba e Laranjal 

Data de Conclusão: 30/06/2018. 

• Projeto dos Atracadouros de Espera junto às Eclusas de Barra Bonita, Ibitinga, Promissão e 
Nova Avanhandava, Amortecedor de Ondas a montante e Dique a jusante da Eclusa de 
Promissão 

Objeto: Contratação de empresa de consultoria especializada para elaboração de estudos 
preliminares, projetos executivos e estudos ambientais dos Atracadouros de Espera junto às eclusas 
de Barra Bonita, Ibitinga, Promissão e Nova Avanhandava, Amortecedor de Ondas a montante e 
Dique a jusante da Eclusa de Promissão. 

Localização: Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Ibitinga, Promissão e Buritama. 

Data de Conclusão: 18/04/2018. 

Em andamento 

• Obra no Canal Jusante de Nova Avanhandava 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de ampliação do Canal de 
Navegação a jusante da Eclusa de Nova Avanhandava. 

Localização: Municípios de Brejo Alegre, Birigui e Buritama. 
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Previsão de conclusão da obra: 22/11/2019. 

• Projeto do Aproveitamento Múltiplo Anhembi 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de projeto básico, 
avaliação econômico-financeira e modelo de implantação do empreendimento, projeto executivo e 
estudos ambientais para o Aproveitamento Múltiplo Anhembi. 

Localização: rio Tietê, a montante do remanso do reservatório de Barra Bonita - Municípios: Santa 
Maria, Anhembi, São Pedro, Águas de São Pedro e Piracicaba. 

Previsão de Conclusão: 01/09/2019.  

• Canal a Montante da Eclusa Ibitinga – Melhoria da rota de navegação e escavação 
subaquática de altos fundos  

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de implantação do canal de 
montante da eclusa de Ibitinga. 

Localização: Reservatório de Ibitinga. 

Aguardando assinatura do contrato e ordem de início. 

Em fase de contratação 

• Manutenção da HTP – integração dos serviços de sinalização, topografia e batimetria. 

Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Manutenção do 
Balizamento e Levantamentos Topo batimétricos na Hidrovia Tietê-Paraná. 

Licitação em andamento. Abertura: 23/11/2018.  

• Supervisão de Obras baixo, médio e alto Tietê Paraná. 

Objeto: Contratação de empresa de consultoria especializada para apoio à fiscalização, supervisão e 
acompanhamento das obras do Programa para a Eliminação de Gargalos da Hidrovia Tietê-Paraná. 

Localização: Hidrovia Tietê-Paraná. 

Licitação em andamento. Abertura: 27/12/2018. 

Paralisadas, complementação a contratar APÓS 2018 

• Obra na Ponte SP 425 – Proteção dos pilares do vão de navegação 

Objeto: Proteção dos pilares do vão de navegação ampliado.  

Localização: Reservatório de Nova Avanhandava - Municípios: Barbosa e José Bonifácio 

Previsão de início das obras: 1º semestre de 2019. 

Início depende da retomada das obras de ampliação do vão de navegação da ponte pelo DER, cuja 
licitação está em andamento. 

• Obra na Ponte SP 333 – Proteção dos pilares do vão de navegação 

Objeto: Proteção dos pilares do vão de navegação ampliado.  

Localização: Reservatório de Promissão - Municípios: Pongaí e Novo Horizonte 

A complementação da obra de proteção dos pilares do vão de navegação será contratada em duas 
fases, a saber: a) Transporte dos Flutuantes; b) Complementação das Proteções. 

Previsão de início das obras: 1º Semestre de 2019. 

• Obra no Canal de Anhembi (km 72 ao 89) – Obra de dragagem de manutenção 

Objeto: Execução de dragagem de manutenção entre os Km 74 e 89 da rota de navegação no rio 
Tietê do reservatório de Barra Bonita, para permitir a operação durante todo o ano sem restrição de 
calado. 

Localização: Reservatório de Barra Bonita - Município: Anhembi 

A complementação da obra será executada em 2 (duas) fases:  

- 1ª fase - licitação do projeto dos trechos 1 e 2 (km 74 ao 78), com disposição do material escavado 
em novo bota-fora a ser desapropriado. Previsão de início da elaboração do projeto em julho de 2018. 
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- 2ª fase - licitação da obra englobando os trechos 3, 4 e 5 (km 78 a 85) e trechos 1 e 2 (km 74 ao 
78). Previsão de início das obras em novembro de 2019. 

• Obra do Atracadouro de Espera da Eclusa de Bariri 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de implantação do 
Atracadouro de Espera da Eclusa de Bariri. 

Localização: Municípios: Bariri e Boracéia 

A complementação da obra será executada em 2 (duas) fases:  

- 1ª fase - licitação da complementação da obra do Atracadouro de Espera da Eclusa de Bariri. 

Previsão de início agosto de 2018 

- 2ª fase -licitação do projeto para automatização do Atracadouro de Espera e Canal de Jusante da 
Eclusa de Bariri. 

Previsão de início do projeto: 1º semestre de 2019. 

 

Companhia Docas de São Sebastião – Docas 

Em 2018, atracaram no berço principal (101) do porto público 84 navios e 1.014 embarcações de 
menor porte nos demais berços internos, além de 572 navios-tanque transportando petróleo e 
derivados e 59 navios de turismo, que utilizaram apenas a Inframar, fundeio e canal de acesso. No 
cais público foram movimentadas 718.107 mil toneladas de cargas, 32,47% a mais que em 2017. A 
participação percentual dos grupos de cargas movimentadas no Porto de São Sebastião ficou assim 
definida:  

Granéis Sólidos     89,5 % 

Carga Geral             1,4 % 

Veículos                     2,3 % 

Animais Vivos             6,8 % 

No Terminal de Uso Privativo - TEBAR, operado pela TRANSPETRO, o movimento foi de 44.003.996 
toneladas entre petróleo e derivados. 

As receitas operacionais da empresa apresentaram crescimento de 15,8 % em relação ao ano 
anterior, atingindo R$ 17,2 milhões.  

O resultado da balança comercial apresentou um superávit em 2018 de US$ 322,5 milhões em função 
do maior valor agregado das cargas exportadas, contra o menor valor (embora em quantidade muito 
maior) das cargas importadas (matérias primas). 

 

Ação 6266 - Operação do Porto de São Sebastião 
 

Operação do Porto de São Sebastião compreende as movimentações de cargas de exportação e 
importação, visando principalmente a oportunidade de novos negócios em busca da eficiência 
logística e da segurança operacional. 

A Companhia vem cumprindo o importante papel de agregar valor à cadeia logística de sua área de 
influencia, em especial à do Estado de São Paulo, garantindo eficiência, segurança operacional e a 
adoção das melhores práticas em gestão ambiental. 

O Porto de São Sebastião conta com o primeiro Plano de Área de um Porto Organizado no país 
aprovado pelo IBAMA e pela CETESB. Foram realizados exercícios simulados práticos do Plano de 
Emergência Individual do Porto, acompanhados por avaliadores de diversas instituições (IBAMA, 
CETESB, Marinha do Brasil e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Sebastião), com 
atuação destacada da equipe de atendimento a emergências.  

Para se manter entre os três primeiros portos do país em iniciativas voltadas ao meio ambiente foi 
iniciado o processo de renovação da Licença de Operação e efetuada contratação para a 
continuidade do monitoramento ambiental. Foram mantidas as ações de capacitação dos recursos 
humanos da Companhia, particularmente dos membros da CIPA, das brigadas e dos auditores 
internos. Foram realizadas na área portuária e em áreas externas programas de educação ambiental 
e simulações abertas a participação da população.  
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Visando ampliar as possibilidades de atração de cargas e para atender demanda da Receita Federal, 
a Companhia investiu na aquisição de um escâner para inspeção de contêineres, equipamento 
obrigatório para a movimentação desta carga.  

Para atender as normas estaduais e a Lei de Acesso à Informação, instituída pela Lei Federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, e regulamentada no âmbito estadual pelo Decreto Estadual nº 
58.052, de 16 de maio de 2012, a Companhia Docas disponibiliza canais de comunicação “Fa le 
Conosco”, “Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)” e “Ouvidoria”, acessíveis pelo sítio eletrônico 
do Porto de São Sebastião www.portodesaosebastiao.com.br. 

 

Ação 1423 - Modernização Ampliação Porto de São Sebastião  
A Ampliação reflete crescentes movimentações de cargas e oportunidades de novos negócios 
visando a ampliação do planejamento regional, mitigação do impacto ambiental, socioeconômico, 
busca por eficiência logística e segurança operação. 

Foram concluídos os serviços de implantação de sistema de combate a incêndio no Porto de São 
Sebastião, que garantirá conformidade com a legislação alfandegária e normas de segurança. Assim, 
o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB foi emitido referente aos serviços de implantação 
de sistema de combate a incêndio no Porto de São Sebastião. 

Foi concluída a instalação do Scanner de Contêineres, permitindo a conformidade com a legislação 
aduaneira – PORTARIA RFB nº 3.518 de 30/09/11, visando à inspeção não intrusiva de carga por 
raios x - Scanner para o Porto de São Sebastião. 

As principais contratações foram: 

 Contratação de empresa de engenharia para a construção de galpão de cargas com regime de 
transporte DTA (Declaração de transporte aduaneiro) no Porto de São Sebastião. A construção deste 
galpão visa atender as normas da Receita Federal e melhorias operacionais;  

 Contratação de empresa de engenharia para adequação da iluminação da área operacional do 
Porto de São Sebastião. Com a execução deste contrato a via de acesso ao Cais, o Pátio 2 e o Cais 
terão a iluminação adequada com refletores em LED, gerando economia no consumo de energia 
elétrica e melhores condições de trabalho na operação de cargas; 

 Contratação de serviço de engenharia para fabricação das boias marítimas 01 e 04 para 
sinalização do Canal de São Sebastião. Este contrato visa propiciar melhorias no sistema de 
balizamento do Canal de São Sebastião para que não haja dificuldades e paralisações nas manobras 
de navios. 

 

Programa 1605 – Gestão, Operação e Segurança de Rodovias 
 

Necessidade de gestão, operação e segurança para assegurar o uso adequado das rodovias 
estaduais, proporcionando qualidade e segurança aos usuários diretos e indiretos das rodovias sob 
jurisdição do DER. 
 

Ação 4900 – Policiamento nas Rodovias sob Jurisdição do DER 
 

Manutenção das atividades de fiscalização e policiamento, preventivo e ostensivo, nas rodovias 
estaduais sob jurisdição do DER, realizados pelo Comando do Policiamento Rodoviário - CPRV, por 
meio da utilização de sistema de comunicação integrado, digitalizado e de apoio operacional. 
 

Ação 4901 – Implantação e Operação de Postos de Pesagem 
 

Operação dos serviços contínuos para verificação do peso dos veículos de carga, pois o excesso de 
peso, além de ser infração de trânsito com penalidades e sanções previstas em Lei, traz 
consequências danosas não apenas ao patrimônio público, pois o pavimento deteriora-se 
rapidamente devido à repetição de cargas acima dos limites estabelecidos e considerados em seu 
projeto, com drástica redução da sua vida útil, mas também aos próprios condutores, transportadores 
ou proprietários dos veículos, que sofrem prejuízos com as multas, as despesas de transbordo da 
carga, o atraso na entrega de mercadorias, o aumento dos custos de manutenção e a diminuição da 
vida útil também do veículo, consequências naturais do excesso de peso. Além disso, os demais 
usuários das rodovias têm as condições de segurança de tráfego prejudicadas pelos veículos 
infratores, tanto devido ao aumento nos índices de acidentes quanto devido aos perigos de uma via 
danificada pelo excesso de peso dos veículos de carga.  
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Em 2018, teve início a operação ininterrupta dos postos fixos nos meses de abril e maio, bem como 
da mobilização Volante com Instrumento de Pesagem não Automático – IPNA para as Regionais: 
DR.1, DR.2, DR.3, DR.4/DR.13, DR.5/DR.6, DR.7, DR.9/DR.14, DR.10, DR.11 e DR.12. 

Foram encerrados os contratos de operação volante (balança móvel) em 15/04/2018. A nova 
contratação está em curso através do edital de licitação nº 004/2018, que foi suspensa sine die. Em 
julho/2018 foi feita uma contratação de emergência por um período de (06) seis meses da operação 
volante (de 16/07/2018 a 15/01/2019). 

Rodovia km Sentido Trecho Administrador Posto 

SP 031 37+000 Leste Riacho Grande/ Ribeirão Pires DR 10 Fixo 

SP 042 168+615 Sul Paraisópolis (MG) / S. B. do Sapucaí (SP) DR 06 Fixo 

SP 050 100+500 Sul Monteiro Lobato/São José dos Campos DR 06 Móvel 

SP 052 222+000 Sul Cruzeiro (SP) / Passa Quatro (MG) DR 06 Móvel 

SP 055 223+000 Sul Bertioga / São Sebastião DR 05 Móvel 

SP 055 371+000 Leste Pedro de Toledo / Itariri DR 05 Fixo 

SP 066 67+000 Oeste Guararema / Mogi das Cruzes DR 10 Fixo 

SP 079 100+000 Norte Piedade/ Sorocaba DR 02 Móvel 

SP 079 112+000 Sul Sorocaba / Piedade DR 02 Fixo 

SP 097 19+000 Norte Sorocaba / Porto Feliz DR 02 Móvel 

SP 123 25+991 Norte Taubaté/Campos do Jordão DR 06 Móvel 

SP 125 4+550 Norte Ubatuba / Taubaté DR 06 Móvel 

SP 129 63+200 Sul Tatuí/Itapetininga DR 02 Móvel 

SP 129 65+500 Norte Itapetininga/Tatuí DR 02 Móvel 

SP 139 10+200 Sul Sete Barras / Registro DR 05 Móvel 

SP 151 5+500 Oeste Limeira / Iracemápolis DR 13 Móvel 

SP 171 2+800 Norte Cunha/BR 116 DR 06 Móvel 

SP 226 1+300 Sul Registro / Pariquera-Açú DR 05 Móvel 

SP 250 72+624 Leste Piedade / Ibiúna DR 02 Móvel 

SP 250 159+846 Leste São Miguel Arcanjo / Pilar do Sul DR 02 Móvel 

SP 253 169+400 Leste Pradópolis / Luiz Antônio DR 08 Fixo 

SP 253 169+700 Oeste Luiz Antônio / Pradópolis DR 08 Fixo 

SP 253 207+000 Norte Jaboticabal / Pradópolis DR 04 Móvel 

SP 255 100+000 Norte Boa Esperança do Sul / Araraquara DR 04 Móvel 

SP 264 111+000 Norte Salto Pirapora / Sorocaba DR 02 Móvel 

SP 270 193+700 Oeste Itapetininga / Angatuba DR 02 Fixo 

SP 270 193+700 Leste Angatuba/Itapetininga DR 02 Fixo 

SP 270 333+900 Oeste Piraju / Ourinhos DR 07 Móvel 

SP 284 454+000 Norte Assis/Paraguaçu Paulista DR 07 Móvel 

SP 284 454+000 Sul Paraguaçu Paulista/Assis DR 07 Móvel 

SP 291 23+975 Sul Dumont / Pradópolis DR 08 Móvel 

SP 294 644+609 Leste Dracena / Junqueirópolis DR 12 Fixo 

SP 304 154+000 Sul Piracicaba / Santa Bárbara d’ Oeste DR 13 Móvel 

SP 304 214+000 Oeste São Pedro / Santa Maria da Serra DR 13 Móvel 
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SP 304 354+000 Norte Itaju / Ibitinga DR 04 Móvel 

SP 304 410+000 Norte Ibitinga / Novo Horizonte DR 09 Móvel 

SP 305 4+000 Norte Monte Alto / Jaboticabal DR 04 Móvel 

SP 310 495+700 Sul Nhandeara / Monte Aprazível DR 09 Móvel 

SP 310 540+000 Oeste Magda / General Salgado DR 11 Móvel 

SP 310 602+000 Leste Pereira Barreto/Auriflama DR 11 Fixo 

SP 320 460+700 Oeste Bálsamo/Votuporanga DR 09 Móvel 

SP 320 637+700 Sul Ap.do Taboado / Santa Fé do Sul DR 09 Fixo 

SP 322 407+855 Norte Monte Azul Paulista / Bebedouro DR 14 Móvel 

SP 322 407+855 Sul Bebedouro / Monte Azul Paulista DR 14 Móvel 

SP 322 450+000 Sul Guaraci / Olímpia DR 14 Móvel 

SP 324 84+350 Leste Indaiatuba / Vinhedo DR 01 Móvel 

SP 331 12+000 Norte Gavião Peixoto / Araraquara DR 04 Móvel 

SP 333 16+940 Oeste Cajuru / Serrana DR 08 Móvel 

SP 333 48+100 Leste Ribeirão Preto / Serrana DR 08 Móvel 

SP 333 450+000 Norte Assis (SP) /Divisa PR DR 07 Móvel 

SP 333 450+000 Sul Divisa PR/Assis (SP) DR 07 Móvel 

SP 350 294+000 Sul Guaxupé / Tapiratiba DR 13 Móvel 

SP 351 18+915 Oeste Sto. Antônio da Alegria / Altinópolis DR 08 Móvel 

SP 373 185+000 Leste Severínia / Colina DR 14 Móvel 

SP 379 14+000 Oeste Ibirá / Urupês DR 09 Móvel 

SP 413 24+435 Sul Usina Volta Redonda / Miguelópolis DR 14 Móvel 

SP 421 148+015 Norte Nantes / Taciba DR 12 Móvel 

SP 425 162+200 Leste S.J.R. Preto / Olímpia DR 09 Móvel 

SP 425 251+000 Oeste Barbosa / José Bonifácio DR 11 Móvel 

SP 425 284+000 Sul Penápolis / Braúna DR 11 Móvel 

SP 425 434+100 Sul Indiana/Martinópolis DR 12 Móvel 

SP 425 521+806 Norte Itororó (PR) / Estrela do Norte (SP) DR 12 Móvel 

SP 463 63+000 Sul Sto. Antônio do Aracanguá / Araçatuba DR 11 Móvel 

SP 563 121+055 Sul Ouro Verde / Presidente Wenceslau DR 12 Móvel 

SP 613 75+953 Leste Rosana / Teodoro Sampaio DR 12 Fixo 

 

Atualmente o DER tem 13 contratos de operação de balança em execução, sendo (03) três só de fixo 
(DR.6, DR.8 e DR.14), 06 (seis) de fixo + IPNA (DR.2, DR.5, DR.9, DR.10, DR.11 e DR.12) e 04 
(quatro) só de IPNA (DR.1, DR.3, DR.4/DR.13 e DR.7). 

A Operação com IPNA não necessita de base própria para a instalação do instrumento de pesagem, 
podendo ser instalado em qualquer ponto da rodovia que ofereça condições (planicidade e segurança 
para abordagem). 

No ano de 2018 (até novembro), na malha viária paulista, foram fiscalizados 5.565.516 veículos e 
autuados 370.346, por excesso de peso e por outros enquadramentos (evasão, Dimensão, falta de 
comprimento de medida administrativa, falta Autorizações Especiais de Trânsito (AET), ou 
Autorizações Especiais de Trânsito (AET), em desacordo), assim distribuídos: 
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Rodovias Administradas pelo DER  

Fiscalizados = 1.176.477 
Autuados por excesso de peso = 43.837 
Autuados por outros motivos = 31.743 
Total do DER = 75.580 

Rodovias Concedidas  

Fiscalizados = 4.389.039 
Autuados por excesso de peso = 60.114 
Autuados por outros motivos = 234.652 
Total de Concessionárias = 294.766 

Autorizações Especiais de Trânsito (AET): 

Em abril/2018 o DER/SEDE, começou também a expedição de AET via internet, denominada AET 
DIGITAL, utilizando a plataforma DIGITAL DERSA. Desta forma, foram expedidas um total de 
104.679 AET (95.495 de modo presencial e 9.184 via internet), assim distribuídas: 

AET PRESENCIAL = 39.536 para PBTC (Peso Bruto Total Combinado) até 57 t., 2.363 para PBTC 
de 57 a 100 t, 305 para PBTC acima de 100 t, 4.172 para cegonhas, 46.334 para CVC’s, 2.705 para 
guindastes e 80 para carga líquida. 

AET DIGITAL = 6.552 para indivisível anual até 45 t, 1.156 para Cegonhas, 170 para máquinas 
agrícolas, 269 para guindastes até 45 t. e 1.037 para CVC.  

 

Ação 4902 – Operação Praças Pedágio Rodovias DER 
Implementação dos serviços regulares de gerenciamento e operacionalização voltados à 
arrecadação, coleta, transporte e contagem de numerário e segurança na praça de pedágio instalada 
em rodovia com a finalidade de manter e ampliar as ações regulares de conservação da rodovia e de 
educação para o trânsito, a partir do recurso auferido na praça de pedágio instalada na SP 324, km 
81, Rodovia Miguel Melhado Campos, sob a jurisdição do DER. 
 

Ação 4903 – Operação e Segurança da Malha Rodoviária 
Manutenção das atividades de apoio operacional em rodovias estaduais sob jurisdição do DER 
realizadas pelas Unidades Básicas de Atendimento aos Usuários-UBAs e pela Central de Operações 
e Informações - COI (telefone diuturno 0800 055 5510), envolvendo: acompanhamento das 
ocorrências de trânsito verificadas; aferição periódica das condições de tráfego das vias; operação de 
sistemas eletrônicos destinados aos registros de irregularidades cometidas nas rodovias; prestação 
de informações e assistência aos usuários e promoção de campanhas de educação de trânsito 
voltadas à redução de acidentes, com a finalidade de proporcionar segurança e fluidez na malha 
rodoviária. A COI recebeu um total de 1.420.759 ligações (0800). 

As UBAs, responsáveis diuturnamente, pela operação das rodovias sob jurisdição do DER realizaram 
um total de 272.287 atendimentos aos usuários em 2018. 

O DER movimentou, em 2018, um total de 13.006 veículos com irregularidades administrativas e 
problemas de segurança, em 32 Pátios de Recolhimento e 08 Depósitos (Bolsões) para guarda de 
veículos, sendo liberados 7.920 veículos que tiveram sua situação regularizada. 

O passivo da liberação até dezembro de 2018 era de aproximadamente 63.676 veículos (Polícia 
Militar Rodovia - PMRV) estimando-se que 25% deste total apresentam algum tipo de restrição 
judicial/policial, o que os torna inaptos para liberação. 

O número de 63.676 veículos, representa os que se encontravam apreendidos, nos pátios, em 
dezembro, e não o total de apreensões. Deste total, aproximadamente 25% estão inaptos para 
liberação por apresentarem algum tipo de restrição. 
 
 O total da malha viária do estado é de 22.101,59 Km (DER 14.575,32km e concessões 7.527,25) 
anexo arquivo. Segundo a unidade, o fato das rodovias concedidas apresentarem o maior número de 
veículos fiscalizados deve-se ao fato de possuírem um maior número de fluxo de veículos, uma vez 
que as rodovias concedidas são as principais. 

Em 2018, foram operados 1.274 equipamentos fiscalizadores de trânsito, sendo 1.001 medidores de 
velocidade e 173 equipamentos não metrológicos, sendo aplicadas 4.996.775 penalidades aos 
motoristas transgressores as normas de trânsito. 
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Ação 4907 – Conservação, Sinalização e demais elementos de Segurança em 
Rodovias  
Execução de serviços de conservação de rotina, abrangendo os pavimentos das vias, recomposições 
de revestimento vegetal de encostas, adequações dos sistemas de drenagem, bem como atuações 
nos demais elementos de segurança, incluídos os serviços de sinalização da malha rodoviária 
estadual. 
 

• Implantação de Sinalização Horizontal (Tachões/Tachas Refletivas) 433.350 unidades 
• Sinalização Horizontal (Pintura) 1.600.100m² 
• Sinalização Vertical (Placas) 51.960,00m² 
• Elementos de Segurança (Defensas Metálicas) 37.218m 

No ano de 2018, por parte da conservação de rotina foram utilizados:  

• Reparo de Cerca: 25.300m;  
• Limpeza de Drenagem (Bueiros, Galerias, Drenagem de plataforma, Drenagem fora de plataforma 
e etc.): 11.132.680m;  
• Limpeza de Placas: 1.500m²;  
• Limpeza de Tachas: 8.000 unidades;  
• Remendos, Panos e Tapa Buracos: 46.600m³;  
• Reposição de revestimento primário: 50.600m³;  
• Reconformação de Plataforma (Pista e Acostamento): 900 km;  
• Guias e sarjetas: 130m³;  
• Gabião: 125m³;  
• Defensa semi-maleável: 2.800m;  
• Grama: 6.500m²; 
• Roçada: 52.900ha;  
• Capina: 90ha; 

 

Programa 1606 – Adequação da Malha Rodoviária 
Manter e aprimorar a infraestrutura de transportes Rodoviários sob a Administração do DER com 
qualidade (Segurança, Economia, Conforto e Fluidez). 
 

Ação 1114 - Estradas Vicinais 
 

Execução de obras de pavimentação e/ou recuperação e ampliação de capacidade em estradas 
vicinais. 

Em 2018 não houve conclusão de obras, no entanto foram formalizados 44 convênios com 43 
municípios na modalidade repasse de verba para execução de obras de recuperação e pavimentação 
de estradas vicinais abaixo relacionadas: 

• Águas De Santa Bárbara - Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal 
Municipal que liga a Guacho Agropecuária à divisa com Óleo, com 8 km de extensão, no município de 
Águas de Santa Bárbara. 

• Andradina - Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal Emitério Castilho 
Gimenez, interligando a Vila Passareli ao Patrimônio com 5,7 km de extensão, no município de 
Andradina. 

• Apiaí (2 Convênios) – (1) Execução das obras e serviços de recuperação e regularização da 
Estrada Vicinal que liga Apiaí a Barra do Chapéu com 13,7 km de extensão no município de Apiaí. (2) 
Execução das obras e serviços de recuperação da base e camada de rolamento em pontos 
alternados entre o km 0+000 e o km 10+000 e recomposição dos aterros nos km 2+900, 5+350 e 
8+300 da Vicinal API-010 trecho Apiaí/Itaoca. 

• Barra Do Chapéu - Regularização e recuperação da Estrada Vicinal que liga Barra do Chapéu à 
divisa dos Municípios Barra do Chapéu/Apiaí, com 10,30 km de extensão. 

• Bastos - Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal BAS 050, com 2,8 
km de extensão e implantação de rotatória no início do trecho, no município de Bastos. 

• Bilac - Execução das obras e serviços de recuperação da Estrada Vicinal BIL-001, que liga Bilac a 
divisa de Gabriel Monteiro, com 8,6 km de extensão. 



456 
 

• Botucatu - Execução das obras e serviços de recapeamento da Estrada Vicinal BTC - 010 
"Alcides Soares", com 12,5 km de extensão, no município de Botucatu. 

• Brodówski - Execução das obras e serviços de implantação de galeria de concreto na Estrada 
Vicinal Alberto Leone, no município de Brodowski. 

• Cabrália Paulista - Execução das obras e serviços de pavimentação de 300 metros da Estrada 
Vicinal CBP 465, acesso a ETEC Astor de Matos Carvalho, no município de Cabrália Paulista. 

• Caconde - Execução das obras e serviços de manutenção, recuperação e drenagem de solo de 
trechos da Estrada Vicinal "Carmem Fernandes Neves" que liga os municípios de Caconde e 
Muzambinho-MG, com extensão de 13,00 km, no município de Caconde. 

• Cristais Paulista - Execução das obras e serviços de melhoramentos e pavimentação da vicinal 
CRP 264 trecho Cristais Paulista divisa com Ribeirão Corrente, com 5,515 km de extensão, no 
município de Cristais Paulista. 

• Cruzália - Execução das obras e serviços de recapeamento da Estrada Vicinal Osakar Holzle, que 
liga o município à SP 437 com 6,97 km de extensão. 

• Cruzeiro - Execução de obras e serviços de pavimentação da estrada vicinal Mário Covas com 
2,00 km de extensão. 

• Fernandópolis - Execução das obras e serviços de pavimentação asfáltica, implantação de guias, 
sarjetas, sistema de drenagem e sinalização no prolongamento da Avenida Marginal Luiz Brambati 
com 450m de extensão, no município de Fernandópolis. 

• Gabriel Monteiro - Execução das obras e serviços de recuperação da Estrada Vicinal GBM-010, 
que liga Bilac a divisa de Gabriel Monteiro, com 8,6 km de extensão. 

• Gastão Vidigal - Execução das Obras e Serviços de pavimentação da estrada vicinal que liga o 
município de Monções ao município de Gastão Vidigal com 3,6 km de extensão no município de 
Gastão Vidigal conforme novo plano de trabalho encartado em folhas 142/149. 

• Gavião Peixoto - Execução das obras e serviços de melhoramentos e recapeamento da estrada 
vicinal GPT-050 que liga Gavião Peixoto a divisa de Nova Europa, com 7,66 km de extensão. 

• Guararema - Execução das obras e serviços de pavimentação da estrada municipal Mário Alves 
Pereira que promove a ligação Guararema - Salesópolis, na extensão total de 10,102 km, sendo 
5,602 km no município de Guararema. 

• Guareí - Construção de ponte sobre o Ribeirão do Itatigue, na Estrada Municipal Domiciano de 
Souza no Município de Guareí. 

• Itaóca - Execução das obras e serviços de recuperação de base e camada de rolamento em 
pontos alternados entre o km 10+000 e o km 20+000 e recuperação dos aterros nos km 15+200, 
16+480 e 17+200 da API-010, no município de Itaoca. 

• Jales - Execução das obras de reparos emergenciais no pavimento da estrada vicinal Vitório 
Prandi (JAL-040) com 11.560,00 metros de extensão, no município de Jales. 

• José Bonifácio - Execução das obras e serviços de recuperação da vicinal que liga José 
Bonifácio a Nipoã com extensão de 17,6 km sendo 14,5 km no município de José Bonifácio. 

• Jundiaí - Execução das obras e serviços de recuperação da Estrada Vicinal Marginal do Rio 
Jundiaí. 

• Mirante do Paranapanema - Execução das obras e serviços de pavimentação de um trecho da 
Estrada Vicinal que liga Mirante do Paranapanema à Usina Taquaruçu com 1,8 km de extensão. 

• Mogi das Cruzes - Execução das obras e serviços de pavimentação da estrada vicinal Yoneji 
Nakamura, no Distrito Industrial - Bairro Taboão, com extensão de 2.820,73 metros. 

• Monções - Execução das obras de pavimentação da estrada vicinal que liga o município de 
Monções ao município de Gastão Vidigal, com 3,0 km de extensão. 

• Nipoã - Execução das obras e serviços de recuperação da vicinal que liga José Bonifácio a Nipoã 
com extensão de 17,6 km sendo 3,1 km no município de Nipoã. 

• Novo Horizonte - Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal do 
Taquaral NVH-050 com extensão de 2.200m e implantação de rotatória em nível. 
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• Oscar Bressane - Execução das obras e serviços de recapeamento da Estrada Vicinal OCB - 030 
com 1,5 km de extensão, no município de Oscar Bressane. 

• Parapuã - Execução das obras e serviços de recuperação e melhoramentos do pavimento da 
estrada vicinal de ligação Parapuã - Bairro Vitória Paulista-SP294 (km 557+750m) composta pelas 
vicinaisPRP020 (2,2km) e PRP 138(1,3km), implantação e pavimentação e dispositivo de segurança. 

• Pilar do Sul - Execução de obras e serviços de recuperação da Estrada Vicinal Miguel Batista 
Nicomedes com 2,3 km de extensão, no município de Pilar do Sul. 

• Piracicaba - Execução das obras e serviços de recapeamento e restauração profunda Estrada 
Vicinal do Ceasa com 4,0 km de extensão. 

• Quadra - Execução das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal que liga o município 
de Quadra ao dispositivo existente na SP 280 - Castelo Branco com extensão de 6,8 km, no 
município de Quadra 

• Rio Claro - Execução das obras e serviços de melhoramentos e pavimentação da Estrada Vicinal 
que liga o Jardim Boa Vista à SP 191 (RCL 060), com extensão de 760 metros no município de Rio 
Claro. 

• Salesópolis - Execução das obras e serviços de pavimentação da estrada municipal do Serrote 
que promove a ligação Guararema - Salesópolis, na extensão total de 10,102 km sendo 4,50 km no 
município de Salesópolis. 

• Santa Branca - Execução das obras e serviços de pavimentação da estrada vicinal SAB 030 que 
liga o município de Santa Branca a Guararema com 13,5 km de extensão. 

• Santo Antônio do Aracangua - Execução das obras e serviços de pavimentação do anel viário 
do município, com 1,0 km de extensão, no município de Santo Antônio do Aracanguá. 

• Santo Antônio do Pinhal - Execução das obras e serviços de conservação especial da Estrada 
Vicinal Vereador Arlindo Inácio Fernandes com 5,7 km de extensão, no município de Santo Antônio 
do Pinhal. 

• São José dos Campos - Execução das obras e serviços de recapeamento de 2 km, de 
implantação de 3,3 km, incluindo a construção da ponte do Rio Paraíba do Sul, ligação da estrada do 
Jaguarí a vicinal SJC-247. 

• São Pedro - Execução das obras e serviços de pavimentação da estrada vicinal São Pedro - 
Torrinha (SPR-040), com extensão de 15,651km, no município de São Pedro. 

• Taubaté - Execução das obras e serviços de recuperação de pista e melhorias da SP-062 do km 
123+700 ao km 130+000 com 6,3 km de extensão. 

• Ubirajara - Execução das obras e serviços de construção de galeria celular dupla BDCC 3x3 
metros e pavimentação do prolongamento da via Vereador Rubens Alves de Oliveira, acesso de 
Ubirajara/São Pedro do Turvo com a SP-315, com 220 metros de extensão. 

• Votuporanga - Execução das obras e serviços de duplicação da estrada vicinal VTG -040 Adriano 
Pedro Assis com 593,87 m de extensão no município de Votuporanga. 

 

Ação 4904 – Recuperação/Pavimentação Administração Direta 
 

Execução de obras de restauração e reparo de pequena monta em rodovias estaduais e municipais 
por meio de utilização de recursos técnicos e operacionais da Autarquia. 

Concluído, através de Patrulha Rodoviária, serviços de pavimentação e conservação especial em 
estradas vicinais, sendo: 

Fartura - Conservação especial da Estrada Vicinal FAR-030 e FAR-389, que liga P.U. de Fartura pela 
Rua 01º de Abril ao Bairro Taquara Branca à Divisa Itaporanga, com 18,5km de extensão, inclusive 
dispositivo no município de Fartura. 

Birigui - Pavimentação da Estrada Vicinal BGI-348, ligação Birigui à divisa de Coroados, com 1,8km 
de extensão no município de Birigui. 

Coroados - Pavimentação da Estrada Vicinal CRD 040, ligação Coroados com Birigui, com extensão 
de 4,30km de extensão no município de Coroados. 
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Ação 1413 - Modernização Monitoração de Rodovias Estaduais 

Modernização de rodovias estaduais mediante instalação de pontos de monitoração constituídos de 
câmeras, contadores de fluxo de tráfego, sensores de temperatura, pluviômetros, painéis de 
mensagens variáveis, dispositivos de radiocomunicações, entre outros. 

Foram instalados 10 equipamentos no primeiro semestre de 2018 (câmeras de monitoramento de 
rodovias). 

Entretanto, não foi possível realizar a instalação dos 50 equipamentos restantes previstos para o 
segundo semestre de 2018, por problemas de ordem técnica como: Mudança de natureza 
orçamentária, provocando alteração no termo de referencia em setembro; Solicitação da área 
compras do desmembramento da aquisição de equipamentos do serviço de instalação em outubro; 
Antecipação do fechamento de empenhos para 2018 (novembro); Excesso de feriados com 
consequente diminuição de dias úteis para tramitação e análise do processo de licitação. 

 

Ação 1418 - Duplicação, Implantação e Recuperação de Rodovias 
 

Execução de obras de duplicação viária e de desenvolvimento contínuo do programa de recuperação 
de rodovias, por meio de intervenções de restauro, melhorias, recapeamento de vias e de 
recuperação de encostas, entre outras, no âmbito da malha rodoviária estadual sob jurisdição do 
DER. 

No ano de 2018 foram concluídas obras de duplicação, recapeamento, conservação especial e 
implantação em cerca de 460 km de rodovias relacionadas abaixo: 

 SP 036 - Conservação especial do km 33,10 ao km 47,00 trecho Guarulhos – Mairiporã. 

 SP 046 - Conservação especial do km 151,750 ao km 160,100 e obras complementares do km 
160,100 ao km 166,800 em Santo Antônio do Pinhal. 

 SP 139 - Conservação especial do km 0,200 ao km 45,300 e obras complementares do km 45,292 
ao km 78,300 nos municípios de Registro - Sete Barras – Capão Bonito – São Miguel Arcanjo. 

 SP 249 - Conservação especial do km 79,410 ao km 114,590, trecho Itapeva – Itaberá. 

 SP 253 - Conservação especial do km 173,820 ao km 204,290, trecho Luís Antônio – Guatapará – 
Pradópolis. 

 SP 294 - Conservação especial do km 388,760 ao km 445,340, trecho Gália – Garça – Vera Cruz. 

 SP 304 - Duplicação e melhorias do km 179,000 ao km 189,08, trecho Piracicaba – Águas de São 
Pedro – São Pedro. 

 SP 334- Duplicação e melhorias do km 406,000 ao km 421,000, trecho Franca – Cristais Paulista. 

 SP 345 - Recapeamento e melhorias do km 42,500 ao km 83,000, trecho Franca – São José da 
Bela Vista – São Joaquim da Barra. 

 SP 350 - Conservação especial do km 272,100 ao km 297,470, trecho São José do Rio Pardo – 
Itapira. 

 SP 352 - Conservação especial do km 133,400 ao km 162,540, trecho Amparo – Itapira. 

 SP 360 - Serviços remanescentes do km 150,780 ao km 178,450, trecho Águas de Lindóia – 
Lindóia. 

 SP 461 - Implantação de alças de acesso no km 124,000 e no km 126 e conserva especial no km 
127,330 ao km 165,316, trecho Votuporanga – Álvares Florence – Cardoso. 

 SPA 195/225 - Conservação especial do km 0,000 ao km 7,520, acesso à Itapuí. 

 SPA 216/280 - Conservação especial do km 0,000 ao km 5,630, acesso à Itatinga. 

 SPA 339/425 - Conservação especial do km 0,000 ao km 17,850, trecho Santópolis do Aguapeí – 
Piacatu – Gabriel Monteiro.  

 SPI 627/310 - Conservação especial do km 10,660 ao km 30,860, Pereira Barreto – Andradina. 

Foram executadas obras emergenciais de contenção, recuperação de taludes, substituição de linha 
de tubo, recuperação de aterro, readequação do sistema de drenagem em 33 rodovias sendo: SP 
008, SP 050, SP 055, SP 063, SP 077, SP 079, SP 098, SP 132, SP 147, SP 171, SP 221, SP 247, 
SP 255, SP 267, SP 268, SP 270 SP 274, SP 287, SP 294, SP 304, SP 322, SP 351, SP 354, SP 
463, SP 563, SPA 009/010, SPA 021/010, SPA032/280, SPA 053/280, SPA 251/342, SPA 626/320 e 
SPI 627/310. 
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Ação 2392 - Transporte, Logística e Meio Ambiente – BIRD 
 

Recuperação e melhoria das condições do sistema rodoviário e da logística de integração com o 
sistema hidroviário, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo 
com financiamento do Banco Interamericano para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. 

Não houve conclusão de obras no exercício de 2018.  

Obras em Andamento: SP 463 -  Auriflama - General Salgado-Jales - Pontalinda: Recuperação e 
Manutenção km 60,900 ( Araçatuba) ao km 149,000 ( Jales ) e SPA 096/463 com 88,10 km de 
extensão.  

Projeto em elaboração: SP 379 - Uchôa - Ibirá - Urupês - Irapuã - Sales - conclusão do recapeamento 
da pista do km 0,00 ao km 51,292 com extensão de 51,29km. 
 

Ação 2477 - Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo – BID 
 

Recuperação e melhoria das condições do sistema rodoviário e da logística de integração com outros 
modais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo com 
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. 

No ano de 2018 foram concluídas obras de recuperação em 78,720 km de rodovias relacionadas 
abaixo: 

SP 068 -Recuperação do km 268,300 ao km 277,000, trecho São José do Barreiro – Distrito Formoso 
e do km 297,000 ao km 312,500, trecho Arapeí – Bananal. 

SP 250 -Recuperação do km 320,000 ao km 354,940, trecho Apiaí – Ribeira. 

SP 316 -Recuperação do km 157,000 ao km 177,000, trecho Cordeirópolis – Santa Gertrudes – Rio 
Claro. 

 

Ação 2478 - Logística e Transportes do Estado de São Paulo - MIGA 
 

Recuperação e melhoria das condições do sistema rodoviário e da logística de integração com outros 
modais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo com 
financiamento da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos - MIGA. 

Não houve conclusão de obras no exercício de 2018. 

Obras em Andamento 

SP 088 - Arujá e Mogi das Cruzes - Duplicação, recuperação e melhorias  do km 32,000 ao km 
39,453 com 7,453 km de extensão 

SP 147 -  Anhembi: Construção de Nova Ponte km 210,500. 

SP 250 - Vargem Grande Paulista - Duplicação e melhorias do km 45,25 ao km 48,70 com 3,45 km 
de extensão. 

SP 250 - Vargem Grande Paulista - Cotia -  Ibiúna:  Duplicação do km 48,70 ao km 62,60 com 
extensão de 13,90 km de extensão. 

SP 270 - Itapetininga - Angatuba - Recuperação da pista,  do km 169 ao km 196,40 com 27,60 km de 
extensão. 

SP 270 - Angatuba - Campina do Monte Alegre - Recuperação da pista,  do km 196,60 ao km 219,00 
com 22,40 km de extensão. 

SP 270 - Angatuba - Paranapanema - Recuperação da pista,  do km 219,00 ao km 248,10 com 29,10 
km de extensão. 

SP 270 - Paranapanema - Itaí - Piraju -Recuperação da pista,  do km 169 ao km 295,40 com 47,30 
km de extensão. 

SP 270 – Pirají - Bernardino de Campos-Ipaussu - Melhoramento e recapeamento do km 329,82 ao 
km 345,38 com 15,56 km de ext. 

SP 270 - Ipaussu-Chavantes - Melhoramentos e recapeamento - do km  348,86 ao km 357,10 com 
11,72 km de ext. 
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Ação 2510 - Investimento Rodoviário Estado de São Paulo – BID FASE II 
 

Recuperação e melhoria das condições do sistema rodoviário e da logística de integração com outros 
modais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo com 
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID Fase II. 

No ano de 2018 foram concluídas obras de recuperação em 77,52 km da SP 425 relacionada abaixo: 

SP 425 - Recuperação do km 418,000 ao km 429,520; duplicação do km 429,520 ao km 450,240 
trecho Distrito de Teçaindá - Martinópolis; recuperação e melhoramentos do km 478,15 ao km 523,43, 
trecho Pirapozinho – Estela D’Oeste. 

 
Ação 1970 – Implantação e Transposição de Rodovias – Convênio DER/DERSA 
 

Reordenação de grandes eixos rodoviários da Região Metropolitana de São Paulo por meio de 
convênio DER/DERSA, promovendo a adequação, restauração de pontes e viadutos, vias de acesso 
às pistas de tráfego. 

 • Rodoanel Trecho Sul – (Obras - responsabilidades que não foram transferidas à Concessionária 
SPMar). Repasse de recursos às Prefeituras de Mauá e Embu das Artes referentes à execução de 
obras complementares dos convênios firmados. 

• Nova Tamoios Planalto - No exercício foram concluídas 2 (duas) passarelas, inclusive suas 
respectivas baias de paradas de ônibus nas pistas sul e norte. Estão em andamento as obras e 
serviços complementares de implantação de acessos nas propriedades lindeiras das obras. 

• Nova Marginal Tietê - Em andamento o Convênio com o DAEE para implantação de Polder no 
Parque Várzeas do Tietê como medida compensatória das obras de implantação da Nova Marginal 
Tietê, com prazo de vigência até fevereiro/2020. Foi realizado até o momento, 45% do Convênio. 

 

Ação 2097 - Terminais Rodoviários 
 

Execução de obras de construção ou de reforma em terminais rodoviários municipais de passageiros. 

Concluídas as obras de construção/reforma de 3 Terminais Rodoviários, nos municípios de Lençóis 
Paulista, Registro e Gália. 

 

Ação 2497 – Nova Tamoios – Contornos 
 

Obras e serviços de implantação dos Contornos Norte e Sul de Caraguatatuba e São Sebastião – 
Lotes 1 a 4. 

Foram concluídas as obras e serviços complementares de implantação de uma passarela de concreto 
na altura da estaca 1017+9,668 em Caraguatatuba, assim como o remanejamento da adutora da 
SABESP no bairro Tinga em Caraguatatuba e o enterramento de rede elétrica aérea para 
subterrânea em frente à subestação São Sebastião no bairro Topolândia. 

A Nova Tamoios – Contornos apresenta um avanço global do empreendimento de 80,2%, e 76,4% de 
avanço físico das obras brutas, sendo que do total dos 5 túneis duplos, resta pendente a conclusão 
da escavação de apenas 1 (um), localizado no Lote 1. O avanço físico por lote de obras é 
apresentado no quadro a seguir. 

LOTE % AVANÇO FÍSICO 

1 78,7% 

2 82,3% 

3 81,3% 

4 65,3% 

GLOBAL 76,4% 

 
Implantação das edificações do Posto de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses no 
município de São Sebastião: As obras estão em fase de preparação de elementos para uma nova 
licitação, visto que a empresa anteriormente contratada abandonou as obras quando ainda em 
andamento. 
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Reassentamento – em atendimento 14 famílias restantes para recebimento de imóvel. 

Desapropriação – Até dezembro/18, o total liberado de áreas no Empreendimento é de 97,6%, 
conforme indicado na tabela abaixo por lote de obras. 

LOTE % LIBERADO 

1 99,8% 

2 99,3% 

3 100% 

4 57,5% 

TOTAL 97,6% 

 

Ação 2498 – Túnel Santos Guarujá 
 

Obras e serviços de implantação do Submerso Túnel Santos Guarujá que permitirá a ligação viária 
entre os municípios de Santos e Guarujá. 

Concluído: Serviços técnicos especializados de apoio à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 
e do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA-RIMA) e ao licenciamento ambiental, de 
consolidação e otimização da alternativa selecionada, de projeto de engenharia, de preparação dos 
elementos para licitação das obras e do detalhamento executivo; 

Consultoria multidisciplinar para atuação em conjunto com a equipe da DERSA, na coordenação, 
concepção, análise e acompanhamento dos trabalhos relativos ao detalhamento do túnel imerso. 

 

Ação 2505 - Apoio a Parceria Publico-Privada para Rodovia dos Tamoios - Trecho 
Serra  
 

Participação do Governo do Estado de São Paulo na viabilização da parceria público-privada nas 
obras de duplicação do Trecho de Serra (17,08 km) e do Trecho de Planalto (3,92km), obras de 
adequação (canteiros, sinalização, ajuste geométrico e segurança) no Trecho de Serra existente e 
obras complementares (monitoramento, iluminação, ventilação e contenção de incêndio). Serviços de 
gestão, manutenção e conservação (Serra, Planalto e Contornos). 

 

Programa 1607 - Modernização da Infraestrutura Aeroportuária  
 

Aumentar a Segurança dos Aeroportos do Estado mediante a execução de obras e serviços de 
melhorias, em parceria com o governo Federal através da Secretaria de Aviação Civil – SAC. 

As condições de austeridade fiscal decorrentes da conjuntura político-econômica, que vigoraram em 
2017, permaneceram em 2018 e tornou desafiante o cumprimento da missão do DAESP na 
operação, segurança, modernização da infraestrutura e melhoria da prestação de serviços nos 
aeroportos regionais que compõem a sua rede. 

Embora ainda não se tenha oficialmente o anuncio de uma retomada do crescimento econômico, os 
números de passageiros embarcados, bem como o número de movimentos de aeronaves 
demonstram uma estabilização e em alguns aeroportos, esboça um leve crescimento, reflexo da 
situação econômica do país. 

Movimento de passageiros e aeronaves 

A rede de aeroportos do DAESP registrou, em 2018, o processamento de passageiros próximo ao 
auferido no ano anterior, de cerca de 2,3 milhões e o número de operações aeronáuticas foi 149.000. 

Nos seis aeroportos que operam voos regulares, Araçatuba (SBAU), Bauru-Arealva (SBAE), Marília 
(SBML), Presidente Prudente (SBDN), Ribeirão Preto (SBRP) e São José do Rio Preto (SBSR), as 
empresas aéreas Gol, Latam, Azul e Passaredo transportaram, em 2018, um total de 2.200.286 
passageiros, mantendo a concentração de 95% do total de passageiros da rede estadual. 

Houve um tímido crescimento do número de Operações Aeronáuticas e transporte de Passageiros, 
com relação ao ano de 2017.  
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Passageiros apenas embarcados nos aeroportos de aviação regular 

 
Aeroportos 

Passageiros embarcados nos 
voos Regulares Jan a Dez/18 

Passageiros embarcados nos 
voos Regulares Jan a Dez/17 

Araçatuba (SBAU) 91.249 84.595 

Bauru-Arealva (SBAE) 134.806 164.385 

Marília (SBML) 62.792 64.788 

Presidente Prudente (SBDN) 274.509 251.445 

Ribeirão Preto (SBRP) 868.813 858.945 

São José do Rio Preto (SBSR) 768.117 711.053 

 

Desses aeroportos; Araçatuba apresentou um crescimento de 7,86% em relação a 2017, Bauru-
Arealva apresentou uma queda de 18% em relação a 2017, Marilia apresentou uma queda de 3,0% 
em relação a 2017, Presidente Prudente apresentou um crescimento de 9.00% em relação a 2017, 
Ribeirão Preto teve um aumento de 1,14% em relação a 2017, e São José do  Rio Preto apresentou 
um crescimento de 8,00% em relação a 2017. 

Receitas comerciais e tarifas aeroportuárias 

A arrecadação obtida com as tarifas aeroportuárias, resultante da movimentação de aeronaves, 
adicionada às receitas decorrentes dos contratos de exploração comercial nos aeroportos, 
desempenhou papel decisivo na complementação de recursos financeiros para fazer frente às 
necessidades orçamentárias do DAESP. 

A Área Comercial realizou 26 (vinte e seis) licitações públicas para a exploração comercial de áreas 
dos aeroportos neste ano de 2018, resultando na celebração de 7 (sete) contratos comerciais que 
agregaram novos recursos à receita comercial da autarquia além da atualização de valores de 62 
(sessenta e dois) contratos existentes com empresas aéreas, empresas prestadoras de serviços 
auxiliares de transportes aéreos, táxis aéreos, e outros. 

O desempenho menor frente a 2017 é reflexo, além da desaceleração econômica e da baixa 
disponibilidade de espaços comerciais nos aeroportos, também da concessão à iniciativa privada de 
5 (cinco) aeroportos da rede, resultando em significativa redução de arrecadação tanto comercial 
como tarifária. 

Contudo, somadas as receitas comerciais, tarifas aeroportuárias e uma parcela menor de recursos 
repassados pelo Tesouro estadual, foi possível ao DAESP alcançar uma arrecadação total suficiente 
para atender a maior parte das suas demandas. 

 

Ação 1110 - Implantação, Ampliação e Modernização de Aeroportos de São Paulo  
 

Adequação da rede aeroportuária, instaladas nas diversas regiões administrativas do estado, por 
meio de execução de obras, implantação de equipamentos de auxílio e proteção aos voos e seções 
de combate a incêndio, mediante a participação eventual de recursos provenientes do Governo 
Federal - através da SAC - Secretaria de Aviação Civil e Programa de Investimento de Logística (PIL): 
transportes. 

Foram entregues benfeitorias nos terminais de passageiros como a reforma da sala de desembarque 
de São José de Rio Preto em fevereiro de 2018. Outro projeto entregue, em abril, foi a instalação das 
coberturas do meio fio do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Bauru-Arealva, tanto do lado 
terra (acesso ao terminal) como do lado ar (saída para embarque nas aeronaves). 

Ainda nos terminais de passageiros foram executadas intervenções de acessibilidade e conforto nos 
Aeroportos de Araçatuba, Bauru/Arealva, Presidente Prudente e Ribeirão Preto garantindo o acesso 
desde os sistemas viários e estacionamento de veículos até o embarque nas aeronaves. 

No Aeroporto de Sorocaba está em andamento a implantação da Torre de Controle. A aquisição e 
instalação dos equipamentos eletroeletrônicos de controle do espaço aéreo, foi viabilizada por meio 
de convênio firmado com a Secretaria Nacional da Aviação Civil (SNAC) com contrapartida do 
DAESP. A entrega e entrada em operação da Torre está prevista o final de 2019. 

Quanto à segurança operacional e patrimonial foram implementadas ações adicionais (alambrados, 
muros, sistemas de vigilância) nos aeroportos de Bauru/Arealva, Franca, Sorocaba, São José do Rio 
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Preto e Votuporanga. Destaque especial para Ribeirão Preto, onde foram implantados 5,5 km de 
cerca eletrificada e com monitoramento remoto de sistemas para evitar incursões nos sistemas de 
pistas.   

Ensaios de monitoramento do coeficiente de atrito, remoção de resíduos de borracha proveniente dos 
pneus das aeronaves e sinalização horizontal das pistas, foram realizados para garantia da 
segurança. 

Obras de drenagem e revitalização das áreas laterais dos sistemas de pistas e pátios foram 
implementadas nos aeroportos de Dracena, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, 
Bauru/Arealva, São Carlos, Sorocaba e Votuporanga. 

Em Ribeirão Preto, está em andamento, construção de Turn Pad (área de giro de aeronaves nas 
cabeceiras da pista de pouso, para flexibilizar e facilitar as manobras); além da adequação das pistas 
de taxiamento a categoria do aeroporto, com término previsto para abril/19. Estas obras são parte do 
Termo de Compromisso celebrado entre o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e o 
DAESP, para desenvolvimento de projetos, execução de obras de ampliação e reforma do terminal 
de passageiros e da seção contra incêndio entre outras melhorias, com prazo previsto para conclusão 
em 4 anos. 

 

Ação 4914 - Manutenção e Segurança da Rede de Aeroportos 
 

Execução dos serviços de manutenção dos aeroportos estaduais, abrangendo suas diversas 
dependências e instalações bem como a manutenção dos dispositivos de segurança voltados aos 
usuários. 

Em 2018 a equipe de Operações do DAESP, cujo foco é o atendimento aos requisitos de segurança, 
fez o acompanhamento das crescentes fiscalizações realizadas pela Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC) e pelos órgãos do Comando da Aeronáutica nos aeroportos da rede. 

Sob a coordenação das administrações aeroportuárias locais, foram realizados exercícios simulados 
de emergência e combate a incêndio e de salvamento em diversos aeroportos com voos comerciais 
regulares, contando com a participação e a colaboração da Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros do Estado, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e de toda a comunidade 
aeroportuária, por meio do Corpo de Voluntários de Emergência, com intuito de capacitar as equipes 
de emergência dos aeroportos e dos diversos órgãos dos municípios envolvidos. 

As atividades de prevenção, salvamento e combate a incêndio; vigilância e segurança; inspeção e 
proteção; serviços auxiliares operacionais de transporte aéreo e serviços de telecomunicações 
aeronáuticas, prioritárias estão sujeitas a permanente fiscalização das autoridades aeronáuticas e da 
agência reguladora nacional da aviação civil - ANAC, demandando constante injeção de recursos 
para a manutenção da conformidade nos aeroportos. 
 
Em 2.017 teve início o processo de municipalização do Aeroporto de Ourinhos, que culminou na 
celebração do Convenio nº 12/2018, de 22 de março de 2018, entre a União (Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil) e o Município de Ourinhos - SP, para a exploração do Aeroporto 
de Ourinhos (SDOU), localizado naquele município. O Aeroporto foi entregue à administração 
municipal no dia primeiro de abril de 2018. 
 
O Aeroporto de Barretos, por sua vez, municipalizado em 28/12/2012, por meio do Convenio nº 
46/2012, celebrado entre a Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República e o Município de 
Barretos, está em processo de reintegração à rede estadual do Estado de São Paulo sob 
administração do DAESP. 
 
Em atendimento ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC 161/2011, que versa sobre 
Planos de Zoneamento de Ruído de Aeródromos, a Administração Aeroportuária Local - AAL de 
Ribeirão Preto, coordenou a terceira reunião da Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico - 
CGRA, com a participação de representantes da Prefeitura e de três comunidades do entorno do 
aeroporto, incluindo o Bairro do Quintino. Ainda no aeroporto Leite Lopes foi concluída a implantação 
da cerca operacional eletrificada, aumentando assim, a segurança contra atos de interferência ilícita, 
solução esta inédita nos aeroportos brasileiros. A fim de equacionar os impactos da obra sobre a 
operação do aeroporto, houve uma grande integração e envolvimento das áreas operacional e de 
infraestrutura, bem como das empresas aéreas, nos estudos de análise de risco, na definição da 
logística e na execução das obras de construção do turn-pad (dispositivo de manobra nas duas 
cabeceiras da pista) e adequação das pistas de rolamento. 
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Foram realizados, em todos os aeroportos da rede, treinamentos com vista à segurança da aviação 
civil - AVSEC. 
 
Com a mudança na legislação aeronáutica alguns aeroportos da rede (Marília, Araçatuba e 
Sorocaba) sofreram adequações quanto ao oferecimento dos serviços de contra incêndio. Por 
iniciativa do DAESP e aprovação da ANAC, estes aeroportos passaram a oferecer apenas um 
caminhão contra incêndio com bombeiro-motorista, devidamente equipados. 
 
Administração 
Tendo superado a meta de contenção das despesas de custeio do DAESP, a Administração renovou 
esforços para atender à determinação governamental, ação necessária para fazer frente à queda 
geral da arrecadação do Estado. 
 
A concessão dos 5 aeroportos à iniciativa privada e a municipalização do Aeroporto de Ourinhos, 
tiveram como principal resultado a diminuição de valores pagos à título de horas extras e a exclusão 
de despesas com serviços essenciais e mandatórios à atividade aeroportuária, atingindo no total um 
abatimento de 04 pontos percentuais em relação a 2.017. 
 
Ao promover tratativas de renegociação de contratos com prestadores de serviços de bombeiros com 
redução na ordem de 28 %, e a racionalização dos postos de vigilância patrimonial e de algumas 
posições operacionais nos aeroportos da rede, o DAESP, além de atender a meta governamental de 
economia, manteve a operacionalidade das unidades aeroportuárias. 
 
Gestão Ambiental 
O DAESP realizou diversas ações ambientais nos aeroportos de sua rede; ações que visaram manter 
a regularidade ambiental dos aeroportos licenciados e outras expeditas ou decorrentes do 
planejamento anual da Assessoria Ambiental da autarquia. 
 
São dois aeroportos de possuem Licenças Ambientais de Operação (LO), o de Bauru-Arealva (SBAE) 
e o de Registro (SSRG) no Vale do Ribeira. Anualmente são apresentados à Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (CETESB) relatórios de acompanhamento do desempenho ambiental dos 
empreendimentos, tendo como foco as condicionantes ambientais destacadas nas respectivas 
licenças. Especificamente para Registro, após conclusão das campanhas de monitoramento da 
qualidade da água, por período determinado pela CETESB, o DAESP aguarda a liberação da área 
pela autoridade ambiental. 
 
Para Ribeirão Preto (SBRP) e Marília (SBML), regularizados em 2014, as ações também se voltaram 
à continuidade do atendimento às condicionantes estabelecidas na Licença de Operação de 
Regularização - LOR e na melhoria contínua do gerenciamento dos Programas Ambientais 
implementados, sendo gerados relatórios anuais compulsórios para acompanhamento do órgão 
ambiental licenciador.  
 
Em complementação à supressão de vegetação realizada em 2017, no Aeroporto Leite Lopes, o 
DAESP contratou o destocamento dos indivíduos que foram suprimidos dentro do sitio aeroportuário, 
em atendimento à exigência da ANAC objetivando manter controle para evitar o rebrotamento da 
vegetação. Após concluída a supressão emergencial, o DAESP está iniciando processo para suprimir 
um remanescente de indivíduos que ainda interferem nos procedimentos de vigilância do limite 
patrimonial do aeroporto. Quanto à compensação e reparação ao dano ambiental causado do 
processo em andamento, foi entregue em agosto de 2018 o quarto de cinco lotes com 500 mudas 
doadas ao viveiro municipal, restando o último lote 5/5 a ser adquirido e doado em janeiro de 2019, 
completando assim, o cumprimento do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura. 
 
Em atendimento ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) nº 164, de maio de 2014, a  
elaboração da Identificação do Perigo da Fauna (IPF) e do Programa de Gerenciamento do Risco da 
Fauna (PGRF), iniciados em maio de 2017 nos aeroportos de Araçatuba (SBAU), Bauru-Arealva 
(SBAE) e Marília (SBML) contemplando os 3 grupos faunísticos (mastofauna, avifauna e 
herpetofauna), tiveram seus trabalhos de campo finalizados  em junho de 2018; os monitoramentos 
se estenderam por 12 meses de modo a considerar a influência das variações sazonais no perigo 
provocado pela fauna. A empresa contratada está em fase de elaboração das IPFs e PGRFs dos 3 
aeroportos para posterior encaminhamento para análise e aprovação da ANAC. 
 
Para os demais aeroportos (Ribeirão Preto - SBRP, Presidente Prudente - SBDN e São José do Rio 
Preto - SBRS), os respectivos documentos já foram analisados pela ANAC e estão em fase de 
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adequação. Embora as IPFs e os PGRFs desses aeroportos ainda estejam em complementação, as 
ações de gerenciamento do risco da fauna já começaram a ser implementadas e as equipes dos 
aeroportos de São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Ribeirão Preto tiveram seus primeiros 
treinamentos. Os bombeiros de aeródromo receberam capacitação para manejo de fauna, com 
equipamentos adequados, adquiridos pelo DAESP (pinção, puçá, caixa de transporte e cambão) e 
cartilha orientativa elaborada especificamente para esse fim.   
 
Por fim, o ano de 2018 seguiu com a programação das reuniões para implementação do Programa de 
Gerenciamento do Risco da Fauna, auditorias ambientais, acompanhamento das equipes da 
CETESB para vistoria nos aeroportos e em plantios compensatórios. O principal objetivo dessas 
ações foi reforçar a importância da manutenção e melhoria contínua do desempenho dos Programas 
Ambientais e suas interfaces com os diversos aspectos inerentes à operação aeroportuária, com 
especial atenção ao gerenciamento do risco da fauna, como instrumento primordial para manutenção 
da segurança de voo. 
 
A Assessoria Ambiental também prestou apoio e acompanhou a reunião da Comissão de 
Gerenciamento do Ruído Aeronáutico, realizada no Aeroporto Leite Lopes, com a participação de 
representante da Prefeitura e das comunidades do entorno. Na mesma oportunidade, acompanhou a 
equipe da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA de Viracopos, para uma vistoria geral 
do aeroporto, no âmbito do processo de internacionalização do transporte de cargas, respondendo 
pelos aspectos do gerenciamento de resíduos sólidos, da qualidade da água para consumo humano 
e da qualificação das empresas prestadoras de serviços (coleta de resíduos, fornecimento de água e 
coleta e tratamento de esgoto). 
 
Quanto aos compromissos de compensação ambiental assumidos junto às autoridades ambientais, o 
DAESP obteve da Secretaria Estadual do Meio Ambiente o Termo de Quitação Definitivo de 
Compensação Ambiental - TQD do Aeroporto de Registro (Processo SMA nº 13.608/2003, referente 
ao Termo de Compromisso de Compensação Ambiental celebrado em 15/12/2004, no âmbito do 
licenciamento ambiental do empreendimento denominado Obras de Recuperação e Ampliação do 
Aeroporto de Registro. Da mesma forma, a obra de ampliação do estacionamento de veículos do 
Aeroporto de Presidente Prudente demandou a supressão de 72 indivíduos arbóreos cujo processo 
foi devidamente instruído junto à CETESB Agencia Ambiental de Presidente Prudente (Processo 
1210044/2012), que emitiu a autorização, estabeleceu o Termo de Compromisso de Recuperação 
Ambiental - TCRA nº 43671/2012 e constatou seu total cumprimento após 36 meses de tratos 
culturais (Carta nº 0042/18 - CFP, de 03 de abril de 2018). Obteve também a quitação de 
compromisso ambiental decorrente de supressão de indivíduos arbóreos para execução de obras no 
Aeroporto Eribelto Manoel Reino, por meio de doação de 121 mudas de espécies nativas ao viveiro 
municipal de São José do Rio Preto e o plantio de 64 mudas arbóreas no calçamento esterno do 
aeroporto, na Avenida dos Estudantes. 
 
O DAESP faz parte da Comissão Ambiental da Secretaria de Logística e Transportes - CASLT, 
juntamente com as demais vinculadas (DER, DERSA, ARTESP, DH e Docas São Sebastião) que 
entre outras atividades, contribuíram para a atualização do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE 
do Estado de São Paulo e do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. A CASLT realizou sua última 
contribuição do ano elaborando a Política Socioambiental da Secretaria, estabelecida pela Resolução 
SLT - 013, de 29/10/2018, publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de outubro de 2018.   
 
Representado por membros da Segurança Operacional e da Assessoria Ambiental, o DAESP 
também participa da Comissão Nacional do Risco da Fauna - CNRF, juntamente com representantes 
das empresas aéreas, do CENIPA, operadores aeroportuários, públicos e privados, criado no âmbito 
da Comissão Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - CNPAA vinculado ao CENIPA para 
discutir, criar e estabelecer procedimentos visando aumentar o nível de segurança operacional dos 
aeroportos do Brasil. 
 
Com o intuito de reunir profissionais de reconhecida competência que atuam no setor de transportes, 
para discutir os desafios, estratégias e inovações necessárias ao crescimento e a melhoria de 
qualidade e segurança dos serviços prestados para a população no Estado de São Paulo, O IPT, por 
meio da Câmara de Inovação Tecnológica do Setor de Transportes, criado no âmbito do 
Planejamento Estratégico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT 
,convidou as seguintes instituições: DAESP, DER, DH, DERSA, DOCAS São Sebastião, CPTM, 
Metro, EFCJ e EMTU. Foram realizadas diversas reuniões e apresentados vários temas dentre os 
quais, foram criados Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de 3 temas de interesse comum: 
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água, monitoramento e energia. Vinculado ao tema monitoramento, o DAESP foi convidado a 
apresentar a todos os participantes, a Gestão do Risco da Fauna em uma das reuniões ordinárias. 
 
 
Projetos Especiais 
 
Concessão de Aeroportos de Aviação Geral 
Em 1º de novembro de 2017, a empresa VOA SP SPE iniciou oficialmente as operações dos 
aeroportos concedidos, Bragança Paulista, Campo dos Amarais em Campinas, Itanhaém, Jundiaí e 
Ubatuba.  
 
Quanto aos aspectos ambientais, especificamente, conforme compromisso assumido pelo DAESP, os 
5 aeroportos foram entregues à concessão com as respectivas Licenças de Operação de 
Regularização - LORs, para que a nova operadora se responsabilizasse pelas suas manutenções. Os 
relatórios anuais demonstrando o atendimento às respectivas condicionantes e a implementação dos 
programas ambientais, estão em andamento. Para as novas obras de infraestrutura previstas no 
Programa de Investimentos, a concessionária deverá realizar os respectivos licenciamentos 
ambientais prévios.  
 
A concessão dos 5 aeroportos da aviação geral à iniciativa privada oficialmente iniciada em 1º de 
novembro de 2017, passou por um período de continuidade da transição operacional, negociações 
contratuais com os diversos concessionários, uma vez que todos os contratos foram sub-rogados 
(hangaragem de aeronaves, abastecimento de combustível, oficinas de manutenção de aeronaves, 
escolas de aviação e outros serviços aeronáuticos e comerciais). Neste primeiro ano de transição, 
além da outorga, que totalizou mais de 100% do previsto em edital, o DAESP tem recebido 
mensalmente as contribuições variáveis, compartilhada com a ARTESP, de acordo com o que consta 
em contrato. 
 
Em novembro de 2018, após um ano de operação, os 5 aeroportos foram submetidos a uma vistoria 
técnica do DAESP, por meio de uma equipe multidisciplinar, para elaboração de relatório de 
fiscalização e identificação de não conformidades operacionais, ambientais e de infraestrutura. As 
devidas adequações serão cobradas por meio da Agencia Reguladora de Transportes do Estado de 
São Paulo - ARTESP, responsável pela gestão do contrato de concessão. 
 
Na esteira da concessão dos 5 aeroportos, o processo de concessão do Aeroporto de Sorocaba está 
em andamento por meio do Chamamento Público nº 01/17, para elaboração dos projetos e estudos 
de viabilidade. Os trabalhos deverão ser concluídos no início de janeiro de 2019. Por meio de 
convenio com a Secretaria Nacional de Aviação Civil - SNAC, a Torre de Controle do Aeroporto 
deverá receber os equipamentos de auxílio à navegação aérea, conforme descrito na ação 1110. 
 
Internacionalização do Aeroporto Estadual Mário Pereira Lopes de São Carlos 
Após internacionalização do Aeroporto de São Carlos por meio da Portaria ANAC nº 3.998, de 1º de 
dezembro de 2017, deu-se início ao processo de alfandegamento que acabou de ser concluído por 
meio do ato declaratório executivo nº 53, de 21 de novembro de 2018 publicado no Diário Oficial da 
União em 26/11/2018.  
 
De acordo com a Secretaria da Receita Federal, “fica alfandegado, a título permanente e caráter 
precário, até 10 de janeiro de 2048, o Pátio de Estacionamento de Aeronaves com área de 23.000 m² 
e a pista de pouso e decolagem com 1.620 m de comprimento e 45 m de largura, localizados no 
Aeroporto Internacional de São Carlos, Mario Pereira Lopes; o período de abertura ao tráfego 
internacional se dará em caráter eventual, a pedido. As operações internacionais estão restritas a 
serviços aéreos privados destinados à entrada ou saída de aeronaves procedentes do exterior ou a 
eles destinadas, para serem submetidas à prestação de serviços de manutenção e reparo, sendo 
vedadas as operações internacionais de serviços aéreos públicos regulares ou não regulares de 
carga/mala postal e de transporte regular ou não regular de passageiros...”  
 
Para viabilizar a operação do aeroporto em sua plena capacidade técnica, foram licitados reparos e 
manutenção da pista do aeroporto de São Carlos, com início previsto para fevereiro e conclusão em 
junho de 2.019. 
 
Apoio aos Municípios: estudos, projetos e obras - Guarujá e Americana 
O DAESP desenvolve ações de apoio e suporte técnico administrativo aos aeroportos municipais que 
pleiteiam o desenvolvimento de suas unidades aeroportuárias atualizando-as e/ou remodelando-as 
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para que, dentro de sua vocação mercadológica e operacional, possam atender as demandas futuras 
e as já existentes. 
 
Dentro deste enfoque, foi celebrado convenio com o Município de Americana, no valor de 10 milhões 
de reais para ampliação do Aeroporto e os municípios de Barretos e do Guarujá demandaram um 
estudo de revitalização dos respectivos aeroportos. 
 

Programa 1611 – Transposição Rodoferroviária da RMSP 
 

Melhorar a circulação, o tráfego de cargas e fluxo de passageiros com a implantação do Rodoanel 
Mário Covas e do Ferroanel no entorno da região metropolitana de São Paulo. 
 

Ação 2283 – Execução das Obras do Rodoanel – Trecho Norte 
 

Execução de obras e serviços para a implantação do Empreendimento Rodoanel Mário Covas – 
Trecho Norte. 
 
Até dezembro/18, foram concluídos os serviços de elaboração e execução do projeto de 
monitoramento da tendência demográfica e da dinâmica de uso e ocupação do solo, nas áreas de 
influência direta e indireta do empreendimento. 

Foram remanejadas as adutoras de ferro fundido do SAAE na Avenida Benjamim Hunnicutt no Lote 4 
e na Estrada Guarulhos Nazaré no Lote 6 do Rodoanel, permitindo o avanço das obras nesses 
trechos. 

A finalização dos serviços de alteamento das torres das linhas de transmissão elétrica da EDP 
Bandeirante, no Lote 5, permitiu a conclusão do último vão do viaduto OAE 506. 

Atualmente as obras do Rodoanel Trecho Norte apresentam um avanço global do empreendimento 
de 87,57% e o avanço físico das obras de 85,5%. O avanço por lote de obras é apresentado no 
quadro a seguir. 

Lote % Avanço Físico 

1 74,6% 

2 91,8% 

3 82,9% 

4 95,1% 

5 97,3% 

6 71,6% 

Global 85,5% 

Foram investidos até o momento R$ 6,9 bilhões para a execução do empreendimento, faltando 
aproximadamente R$ 3,0 bilhões para a sua conclusão. 

Reassentamento - Neste exercício foram atendidas 472 famílias, sendo 252 reassentadas no 
Conjunto Habitacional Jaraguá “Q” em São Paulo, 98 famílias no Conjunto Habitacional Guarulhos “E” 
e 122 famílias em unidades adquiridas via Carta de Crédito ou Indenização Assistida. Restam 812 
famílias que aguardam o recebimento das unidades habitacionais (UH), das quais 834 famílias 
continuam recebendo o aluguel provisório. 

Desapropriação - Até dezembro/18, o total liberado de áreas no Empreendimento é de 98,8%, 
conforme indicado na tabela abaixo por lote de obras. 

Lote % Liberado 

1 100% 

2 99,5% 

3 100% 

4 99,4% 

5 98,2% 

6 97,6% 

TOTAL 98,8% 
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Visando a transparência no andamento das obras brutas, a empresa contratou a FIPE – Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas para análises econômica, jurídica e de engenharia para avaliação 
da conformidade das obras de implantação dos seis lotes do trecho Norte do Rodoanel Mario Covas, 
incluindo, mas não limitado a avaliações de conformidade das medições processadas, de qualidade 
das obras executadas em relação aos projetos executivos, de preços praticados e com a legislação e 
contratos estabelecidos. 

A contratada para a execução das obras do Lote 1 protocolou correspondência em 25/07/2018 
solicitando a rescisão do contrato, não podendo dar continuidade aos trabalhos. 

Da mesma forma, a contratada dos lotes 2 e 3 protocolou correspondência em 18/07/2018, 
comunicando não poder dar continuidade aos trabalhos. 

Considerando-se que as obras do Rodoanel Norte encontram-se avançadas, conforme avanço físico 
apresentado anteriormente, a DERSA está desenvolvendo parâmetros para a licitação dos serviços 
pendentes. 

 

Ação 2307 - Ferroanel Tramo Norte 

O licenciamento ambiental prévio do empreendimento ferroviário foi emitido em 21/12/2018. 

Encontra-se em fase de conclusão dos elementos de projeto e plano de execução de obra no Tramo 
Norte do Ferroanel Metropolitano de São Paulo - "Ferroanel Norte", interligando a rede ferroviária da 
CPTM desde a Estação Perus no município de São Paulo até a Estação Engenheiro Manoel Feio no 
município de Itaquaquecetuba. 

 

Relatório de Atividades 2018 – ARTESP – Agosto à Dezembro/2018  
(decreto 63.535-29/06/18, 63.631-01/08/18- período da Secretaria de Logística e Transportes) 
 

Programa 5113 - Regulação e Fiscalização dos Serviços de Transportes 
 

Garantir a segurança dos usuários e a qualidade dos serviços de transporte por meio de ações de 
regulação, fiscalização, controle e monitoramento dos contratos de concessões rodoviárias e de 
todas as permissões das empresas que operam linhas regulares de transporte coletivo e de 
fretamento, exceto nas regiões metropolitanas de São Paulo. 
 

Ação 4912 – Regulação, Fiscalização Serviços de transporte coletivo de passageiros  
 

Promoção de ações de planejamento e regulamentação de serviços de transporte coletivo 
intermunicipal, bem como de ações de fiscalização dos serviços permitidos, autorizados, concedidos 
e no combate ao transporte clandestino. 

Os recursos utilizados para a realização deste produto foram suficientes para a fiscalização do total 
de 383 empresas no período de agosto a dezembro/2018 com uma meta anual de 1164 para o 
exercício de 2018; com recursos destinados ao custeio com consultoria para apoio à fiscalização e 
gerenciamento das empresas autorizadas e para prestação de serviços do transporte coletivo de 
passageiros. 

 

Ação 4913 – Regulação Fiscalização Concessões Rodoviárias 
 

Desenvolvimento de ações de regulamentação, controle e fiscalização dos serviços de transporte 
prestados pelo setor privado, em regime de concessão pelo Estado, assim como ações voltadas à 
segurança dos usuários e à manutenção da qualidade dos serviços em observância aos requisitos 
contratuais. 

As despesas realizadas neste produto foram relativas à consultoria para apoio à fiscalização e ao 
gerenciamento dos contratos de concessão de rodovias relativos aos 22 contratos de concessão até 
17/maio/18. Com o encerramento do contrato da Concessionária Via Norte-Lote 5, a partir de 
18/05/18 foi assumido pela Concessionária Entrevias-Lote 28, revisando a meta para 21 
Concessionárias. 
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Ação 6264 – Regulação e Fiscalização das concessões de Aeroportos 
 

Desenvolvimento de ações de regulamentação, controle e fiscalização dos serviços de transporte 
prestados pelo setor privado, em regime de concessão pelo Estado, assim como ações voltadas à 
segurança dos usuários e à manutenção da qualidade dos serviços, em observância aos requisitos 
contratuais, sendo a fiscalização realizada pelo DAESP de 01(um) contrato de concessão. 
 
Serviço de Atendimento ao Usuário 
Desenvolvimento de ações para controle dos atendimentos das manifestações dos usuários dirigidas 
à Ouvidoria, com as ocorrências dos serviços de regulação e fiscalização do transporte coletivo de 
passageiro intermunicipal e dos serviços de regulação e fiscalização das concessões rodoviárias. Em 
nov/18, as respostas enviadas às manifestações recebidas pela ouvidoria, no prazo de trinta dias, 
foram de 89,30% (informação só obtida 40 dias após o mês). 
 
Com a dotação liquidada no período de agosto a dezembro/18, em que a ARTESP foi vinculada à 
Secretaria de Logística e Transporte a Agência atingiu seus objetivos de assegurar o cumprimento de 
normas que regulamentam os serviços públicos delegados de transporte, assim como garantir a 
execução dos contratos firmados entre o Estado e a iniciativa privada. Fez isso intermediando a 
relação entre Governo, concessionárias, permissionárias, autorizatárias e usuários, promovendo o 
equilíbrio dos interesses das partes, visando sempre a excelência do serviço público. O orçamento foi 
utilizado na medida correta para garantir que as atividades da ARTESP pudessem ser realizadas, 
sendo o mínimo necessário para esta questão. 
Neste período em análise, houve a admissão total do concurso público, realizado para 161 vagas, 
significando 50% do quadro de funcionários aprovados. 

Destacamos, ainda, o encerramento de 01(um) contrato de Concessão do Lote 05 (região de Ribeirão 
Preto), sendo assumido, a partir de maio/18, pela Concessionária Entrevias-Lote 28, totalizando em 
2018, 21 contratos de concessão rodoviária. 

No período analisado, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários e a qualidade dos 
serviços de transporte por meio de ações de regulação, fiscalização, controle e monitoramento dos 
contratos de concessões rodoviárias, de aeroportos e de todas as permissões das empresas que 
operam linhas regulares de transporte coletivo e de fretamento, exceto nas regiões metropolitanas de 
São Paulo. A Agência, atingiu suas metas em 2018, assegurando o cumprimento de normas que 
regulamentam os serviços públicos delegados de transporte, assim como garantiu a execução dos 
contratos firmados entre o Estado e a iniciativa privada. Intermediou a relação entre Governo, 
concessionárias, permissionárias, autorizatárias e usuários e promoveu o equilíbrio dos interesses 
das partes visando sempre a excelência do serviço público. 
 
Considerações Finais  
 
A Secretaria Estadual de Logística e Transportes foi criada em 19 de fevereiro de 1963, pela Lei 
7.833, devido à necessidade de uma administração que coordenasse o setor de transportes de 
responsabilidade do Estado, sendo um órgão articulador de políticas que promovam a integração dos 
modais e que resultem em eficiência logística a serviço das demandas da sociedade e das futuras 
gerações, desenvolvendo um sistema de transportes seguro, rápido, econômico, integrado, 
confortável e abrangente que assegure a mobilidade de bens e de pessoas e estimule o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentáveis para o Estado de São Paulo. Possuem 
vinculadas à sua estrutura as unidades relacionadas: 
  
Departamento de Estradas de Rodagem (DER): opera, conserva e mantem 14,5 mil quilômetros de 
rodovias estaduais. Foram concluídas obras de recuperação, duplicação de rodovias em 615,83 km.  
 
Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP): administra mantem e explora 20 
aeroportos e fiscaliza 05 aeroportos transferidos à iniciativa privada em novembro de 2017; 
 
Departamento Hidroviário (DH): planeja, implanta e mantem a infraestrutura da Hidrovia Tietê-Paraná, 
além de monitorar e fiscalizar o cumprimento das normas operacionais; 
 
Companhia Docas de São Sebastião: administra o Porto, atuando como Autoridade Portuária, além 
de investir e manter sua infraestrutura.  
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Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A: opera as travessias litorâneas, além da construção, por meio 
de convênio com o DER, dos projetos Rodoanel trecho Norte e Rodovia dos Tamoios. Além disso, 
outros projetos foram desenvolvidos pela empresa como o Ferroanel Tramo Norte. 
 
Através dessas unidades e da Administração Superior de Secretaria e Sede são desenvolvidos os 
programas previstos no Plano Plurianual – PPA, conforme orçamento definido anualmente, através 
da Lei Orçamentária Anual demonstrada neste relatório. 
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    Secretaria do Meio Ambiente 
 

  Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

           26000 - Secretaria do Meio Ambiente 
 

 
     

em R$ 

 

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 
 

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas 
Correntes 

872.081.946,00 998.939.008,00 861.132.945,91 13.066.386,96 874.199.332,87 872.097.149,53 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

560.292.586,00 640.182.245,00 559.097.027,80 0,00 559.097.027,80 562.922.077,76 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

311.789.360,00 358.756.763,00 302.035.918,11 13.066.386,96 315.102.305,07 309.175.071,77 

Despesas de 
Capital 

63.473.330,00 84.914.036,00 42.709.014,78 4.921.494,99 47.630.509,77 43.786.762,75 

Investimentos 63.473.310,00 84.914.016,00 42.709.014,78 4.921.494,99 47.630.509,77 43.786.762,75 

Inversões 
Financeiras 

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 935.555.276,00 1.083.853.044,00 903.841.960,69 17.987.881,95 921.829.842,64 915.883.912,28 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
 

  
      

      Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

     26000 - Secretaria do Meio Ambiente 

      
em R$ 

 

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos 

 
Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

0100 - Apoio 
Administrativo 

102.926.248,00 117.457.545,00 115.330.121,80 786.411,58 116.116.533,38 118.344.679,07 

Despesas 
Correntes 

102.926.218,00 117.457.545,00 115.330.121,80 786.411,58 116.116.533,38 115.031.823,41 

Despesas de 
Capital 

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312.855,66 

0102 - 
Obrigações 
Previdenciárias 
em 
Complementação 

30.878.457,00 29.860.457,00 29.855.293,57 0,00 29.855.293,57 29.874.334,85 

Despesas 
Correntes 

30.878.457,00 29.860.457,00 29.855.293,57 0,00 29.855.293,57 29.874.334,85 

2511 - Habitação 
Sustentável e 
Recuperação 
Ambiental na 
Serra do Mar e 
Litoral Paulista 

19.852.878,00 33.208.903,00 24.538.046,76 0,00 24.538.046,76 19.611.769,75 

Despesas 
Correntes 

6.735.528,00 8.858.097,00 7.440.587,88 0,00 7.440.587,88 7.774.241,50 

Despesas de 
Capital 

13.117.350,00 24.350.806,00 17.097.458,88 0,00 17.097.458,88 11.837.528,25 
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2604 - 
Monitoramento 
da Qualidade e 
Redução da 
Pegada 
Ambiental 

471.114.421,00 555.353.067,00 464.785.739,35 1.487.312,13 466.273.051,48 468.709.699,99 

Despesas 
Correntes 

459.511.763,00 550.325.409,00 460.864.464,38 1.487.312,13 462.351.776,51 464.637.521,18 

Despesas de 
Capital 

11.602.658,00 5.027.658,00 3.921.274,97 0,00 3.921.274,97 4.072.178,81 

2607 - Gestão 
de Áreas 
Protegidas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571.919,65 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571.919,65 

2612 - 
Fiscalização 
Ambiental 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.151,37 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.151,37 

2617 - Cidadania 
Ambiental e 
Melhoria da 
Qualidade de 
Vida 

71.023.221,00 57.563.084,00 52.919.079,32 3.725.526,53 56.644.605,85 54.587.573,57 

Despesas 
Correntes 

62.023.221,00 57.184.197,00 52.555.700,32 3.725.526,53 56.281.226,85 53.681.011,29 

Despesas de 
Capital 

9.000.000,00 378.887,00 363.379,00 0,00 363.379,00 906.562,28 

2618 - 
Conservação 
Ambiental e 
Restauração 
Ecológica 

225.918.930,00 276.011.394,00 208.351.519,51 8.725.934,26 217.077.453,77 214.683.650,32 

Despesas 
Correntes 

209.177.282,00 233.866.353,00 193.968.839,05 7.020.120,70 200.988.959,75 197.567.486,23 

Despesas de 
Capital 

16.741.648,00 42.145.041,00 14.382.680,46 1.705.813,56 16.088.494,02 17.116.164,09 

2619 - Redução 
da 
Vulnerabilidade 
Ambiental e 
Mudanças 
Climáticas 

13.841.111,00 14.398.584,00 8.062.160,38 3.262.697,45 11.324.857,83 8.333.133,71 

Despesas 
Correntes 

829.467,00 1.386.940,00 1.117.938,91 47.016,02 1.164.954,93 1.791.660,05 

Despesas de 
Capital 

13.011.644,00 13.011.644,00 6.944.221,47 3.215.681,43 10.159.902,90 6.541.473,66 

2826 - 
Comunicação 
Social 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 935.555.276,00 1.083.853.044,00 903.841.960,69 17.987.881,95 921.829.842,64 915.883.912,28 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

 

A Secretaria do Meio Ambiente, em 2018, em linhas gerais, desenvolveu ações voltadas à 
conservação e preservação da biodiversidade e dos recursos naturais, à educação ambiental, ao 
planejamento ambiental, ao licenciamento e à fiscalização ambientais, ao controle de poluição e à 
pesquisa ambiental com vistas ao desenvolvimento sustentável da sociedade paulista. As atividades 
realizadas estão apresentadas abaixo pelos programas que compõem a estrutura da Pasta. 

 

Programa 2511 – Habitação Sustentável e Recuperação Ambiental na Serra do 
Mar e Litoral Paulista 

Recuperar e conservar as áreas ambientalmente protegidas da Serra do Mar e do Litoral Paulista, 
promovendo o reassentamento em áreas de risco, a urbanização (provisão de infraestrutura e 
saneamento) em áreas onde seja possível e ações de recuperação, conservação e fiscalização para 
proteção dessas áreas. 
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Ação 2315 – Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistemas de Mosaicos da 
Mata Atlântica 

Unidade Executora: Fundação Florestal 

Recuperação de áreas ocupadas nas encostas do Parque Estadual da Serra do Mar; proteção da 
biodiversidade e da oferta de água; restauração de áreas degradadas, consolidação da Estação 
Ecológica Juréia-Itatins e do mosaico de ilhas e áreas marinhas protegidas; ampliação das ações de 
fiscalização preventiva e ostensiva, com aporte financeiro do contrato internacional celebrado entre o 
Governo do Estado de São Paulo, através das Secretarias de Habitação e Meio Ambiente e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID. 

Contratação e continuidade de serviços essenciais à gestão, proteção e fiscalização das Unidades de 
Conservação - UCs no âmbito do programa: (1) Serviços de Monitoria Ambiental para as Unidades de 
Conservação; (2) Serviços de abastecimento e de manutenção de veículos das Unidades de 
Conservação; (3) Seguro dos veículos das Unidades de Conservação; (4) Serviços de abastecimento 
e de manutenção das embarcações das Unidades de Conservação; (5) Serviços necessários à 
operacionalização do uso da Aeronave AW109SP nas ações de fiscalização, como serviços de 
manutenção e de abastecimento da aeronave, bem como contratação de seguro aeronáutico; (6) 
Serviços de abastecimento e de manutenção de veículos utilizados pela Polícia Militar Ambiental; (7) 
Seguro dos veículos utilizados pela Polícia Militar Ambiental. 

Obras de melhoria da infraestrutura de gestão, proteção e uso público das UCs executadas e 
concluídas: (1) Obras de adequação das edificações (Base de Proteção, Centro de Visitantes e 
Guarita) da Base Guariúma, Núcleo Itutinga-Pilões do Parque Estadual Serra do Mar; (2) Obras de 
conclusão das edificações (Base de Proteção, Centro de Educação Ambiental e Alojamento) do 
Núcleo Arpoador do P.E. Itinguçu; (3) Obra de reforma e ampliação da Sede do Mosaico da Juréia-
Itatins – MUCJI; (4) Implantação de Sistema de CFTV no Núcleo Caminhos do Mar, com vistas à 
melhoria da segurança dos usuários, bem como proteção dos atrativos do Núcleo; (5) Reforma das 
instalações elétricas do P.E. Xixová–Japuí (vi) Obras de conclusão da Sede do 1º Batalhão da Polícia 
Militar Ambiental. 

Investimento na aquisição de equipamentos necessários à gestão, proteção e fiscalização das 
Unidades de Conservação do Programa: (1) Aquisição 31 de equipamentos de informática (07 
microcomputadores, 17 notebooks e 07 impressoras) e de 21 Veículos 4x4 para as Unidades de 
Conservação; (2) Aquisição de 01 embarcação para o P.E. Marinho Laje de Santos; (3) Aquisição de 
01 Trator 4x4 para o Núcleo Santa Virgínia do P.E. Serra do Mar; (4) Aquisição de equipamentos de 
informática (64 microcomputadores) para o 3º Batalhão da Polícia Militar Ambiental; (5) Aquisição de 
2 drones para execução de operações de fiscalização da Polícia Militar Ambiental na área do 
Programa. 

Assinatura do Instrumento de Alteração Contratual nº 4 – relativo à prorrogação do Contrato de 
Empréstimo nº 2376 OC-BR entre Governo do Estado de São Paulo e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID até 08 de dezembro de 2019. 

Produto: Unidades de Conservação Beneficiadas com ações de recuperação socioambiental. 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 18 Unidades (número de UCs). 

Meta alcançada: 18 (dezoito) UCs foram beneficiadas com as ações previstas para o Ano 8 do 
projeto. 

 

Ação 2483 - Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista  

Unidade Executora: Unidade de Gerenciamento Local – UGL Meio Ambiente. 

Promoção de ações e intervenções da Secretaria do Meio Ambiente no Litoral do Estado de São 
Paulo envolvendo as unidades de conservação localizadas no litoral paulista e suas respectivas 
zonas de amortecimento. Estudos e projetos destinados às futuras intervenções socioambientais com 
a participação do sistema de habitação. 

 (1) Discussão com os municípios conveniados do Plano de Monitoramento e Fiscalização Integrada 
de Ocupações irregulares; (2) Ratificação dos Planos pelos prefeitos dos 8 municípios conveniados 
(3) Início do desenvolvimento e implementação dos instrumentos do Plano de Fiscalização: Plano de 
ação, Plano de Comunicação, Monitoramento Remoto Sistemático, Banco de Dados de Eventos de 
Interesse. 

Produto: Sistema Integrado de Fiscalização e Planejamento Ambiental. 
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Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 25% 

Meta alcançada: 18% 

Justificativa no Nível de Execução do Programa (74%) 

Os percentuais de execução foram obtidos pelas despesas realizadas em todas as fontes de recursos 
frente à dotação atualizada que compreende: a dotação inicial (-) contingenciado (+) créditos 
adicionais ao longo do exercício.  

Fontes de recursos do programa em questão: 001 – Tesouro do Estado (contrapartida) e 007 
(recursos externos-financiamento). 

Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata 
Atlântica - Ainda que a execução orçamentária tenha alcançado 74%, representa significativo 
aumento em relação à execução média de 25% apresentada nos anos anteriores. Parte do 
orçamento de recursos do financiamento (Fonte 7) não foi executados em 2018 devido principalmente 
a: (1) atraso do início da execução de duas obras localizadas na estrada do Rio Pardo, Núcleo 
Caraguatatuba do PESM, em função de problema na via que impediram o acesso da contratada ao 
local das obras; (2) dilatação nos prazos de tramitações e obtenção das autorizações necessárias 
que envolvem setores e órgãos distintos da administração o que inviabilizou a aquisição, ainda no 
exercício 2018, de veículos para a Polícia Militar Ambiental. O prazo inicial necessário para a entrega 
dos veículos pelo fornecedor é estimado em 120 dias. 

Projeto Sustentável do Litoral Paulista - A meta está 28% abaixo do planejado em função da 
ausência de aporte de recursos financeiros para o Projeto, o que reduziu a sua velocidade de 
desenvolvimento. Com os 18% de implantação do Sistema Integrado de Fiscalização e Planejamento 
Ambiental em 2018 alcançou-se 83% de implementação e o remanescentes de 17% estão previstos 
para 2019. 

 

Programa 2604 – Monitoramento da Qualidade e Redução da Pegada Ambiental 

Melhorar a eficiência dos processos de licenciamento ambiental e monitorar a qualidade do ar, das 
praias, das águas e dos aterros de resíduos urbanos. 

 

Ação 1359 – Financiamento de Projetos Ambientais - Fundo Est. Prev. e Controle da 
Poluição – FECOP 

Unidades Executoras: CETESB / Gabinete do Secretário 

Avaliação e financiamento de projetos de indústrias, municípios, órgãos e entidades da Administração 
Direta ou Indireta do Estado de São Paulo relacionados ao controle, à preservação e à melhoria das 
condições do meio ambiente por meio do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - 
FECOP. 

Foram financiados 48 projetos no exercício, demonstrando que os resultados da Projeto não atingiu a 
meta prevista de 200 projetos para o ano de 2018, pois dentre os municípios que estão pleiteando 
recursos do Fundo alguns não atenderam, até o momento, as exigências técnicas e legais para a 
assinatura dos Instrumentos de Liberação de Recursos não Reembolsáveis. Outros encaminharam a 
documentação técnica e legal que se encontra em análise pelo agente técnico.  

Produto: Apoio aos projetos de controle, preservação e melhoria do meio ambiente. 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 200 (número de projetos financiados) 

Meta alcançada: 48 projetos financiados no exercício.  

Foram celebrados, n FECOP, 46 contratos diretamente com Municípios e 02 contratos por meio de 
consórcio Intermunicipal. Destes 2 consórcios foram atendidos 47 Municípios, ou seja, dos 48 
projetos implementados foram atendidos 93 Municípios.  

 

Ação 2311 – Projeto do Fundo Est. de Prev. e Remediação de Áreas Contaminadas – 
FEPRAC 

Unidade Executora: CETESB / Gabinete do Secretario 
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Identificação, avaliação e financiamento destinado ao apoio e incentivo para a execução de ações 
relacionadas à prevenção e remediação de áreas contaminadas. 

A Lei 13.577 de 09 de junho de 2009 criou o FEPRAC. Em 05 de junho de 2013 foi publicado o 
Decreto 59.263 que regulamentou a citada Lei. As atividades desenvolvidas no ano de 2018 foram: 
consulta às entidades que compõem o Conselho de Orientação para que ratificassem ou alterassem 
seus representantes; negociação com promotores do Ministério Público Estadual para a destinação 
de recursos ao FEPRAC provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta e Negociação com a 
área financeira sobre a destinação de recursos ao FEPRAC provenientes de multas aplicadas pela 
CETESB, com base na Lei 13.577/2009. 

Produto: Apoio e remediação de áreas contaminadas. 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: (número de projetos financiados) sem metas visto 
que foi alocados na LOA o valor simbólico de R$ 10,00 

Meta alcançada: - (número de projetos financiados)-aguardando a aprovação de regimento interno e 
entrada de recursos no Fundo por meio das fontes definidas em Lei. 

 

Ação 2493 - Compensação Ambiental – Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas  

Unidade Executora: CETESB e Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA) 

Reformulação do monitoramento da qualidade do ar; realização de ações de fortalecimento 
institucional da CETESB e realização de ações de fiscalização ambiental através da Policia Militar 
Ambiental por meio da Secretaria do Meio Ambiente. 

Descrição do realizado no exercício – CETESB 

O desenvolvimento da ação é medido pelo número de municípios atendidos. Para o ano de 2018 não 
houve meta prevista. 

Descrição do realizado no exercício - CFA 

Produto: Monitoramento da qualidade do ar para o trecho Norte do Rodoanel Mário Covas  

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: - 0 (municípios atendidos) foi alocado na LOA 
apenas o valor simbólico de R$ 10,00 sem créditos adicionais ao longo do exercício. 

Meta alcançada: - 0 (municípios atendidos) 

 

Ação 5065 - Monitoramento e Avaliação da Qualidade do ar e das águas do Estado de 
SP 

Unidade Executora: CETESB 

Obtenção de dados e informações da qualidade do ar, do controle de áreas saturadas por poluentes 
atmosféricos e de diagnósticos ambientais para as ações de licenciamento e controle de fontes de 
poluição, monitoramento por meio de análises das águas em atendimento ao programa de controle, 
fiscalização, licenciamento e emergências químicas e ações de combate a doenças de veiculação 
hídrica no Estado. 

Soma do número de amostras de água coletadas semestralmente em poços subterrâneos, que no 
ano de 2018 atingiu 625 coletas, superando em 11,6% o previsto para o ano cuja meta era de 560 
coletas. 

Soma do número de dados coletados mensalmente de concentração de poluentes atmosféricos, que 
no ano de 2018 totalizou 2.336.557 dados, atingindo 92,6% do previsto para o ano cuja meta era de 
2.552.880 dados. 

Produto: Monitoramento e Avaliação da qualidade do ar e das águas do Estado de SP. 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 2.522.880 (número de dados de concentração de 
poluentes atmosféricos coletados). 

Meta alcançada: A meta referente à coleta em postos subterrâneos no ano de 2018 superou em 
11,6% o previsto para o ano. Em relação aos dados de concentração de poluentes atmosféricos 
coletados foi alcançado 92,6% da meta prevista. 
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Ação 5071 - Licenças de empreendimentos de baixo e alto impacto ambiental 

Unidade Executora: CETESB 

Licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais e 
potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente e avaliação de impacto ambiental. 

O desenvolvimento do produto é a razão do nº de entrada de pedidos de licenças pelo nº de licenças 
analisadas para os empreendimentos de baixo impacto ambiental. O total de pedidos de licenças no 
ano totalizou 19.319 e foram analisadas 22.076 licenças, demonstrando que foram analisados todos 
os pedidos que ingressaram no ano de 2018 além de pedidos de exercícios anteriores. 

Para os empreendimentos de alto impacto ambiental o produto é a razão do nº de entrada de pedidos 
pelo nº de licenças emitidas. O número de entrada de pedidos totalizou 295 e foram emitidas 182 
licenças. 

Produto: Licenças de empreendimentos e atividades que utilizem recursos naturais 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 100 % (Percentual de licenças analisadas). 

Meta alcançada: A média do ano em termos percentuais atingiu 114% de licenças analisadas de 
baixo impacto e em média 62% de emissão de licenças de alto impacto ambiental. 

 

Ação 6247 - Capacitação e Difusão do Conhecimento Ambiental 

Unidade Executora: CETESB 

Capacitações realizadas em modalidades como: cursos de especialização, aperfeiçoamento, 
extensão e curta duração; ensino a distância (EAD); estágios de desenvolvimento técnico; instruções 
técnicas; oficinas de trabalho, além de outras participações em congressos, seminários, etc. 

O número mensal de capacitações durante o ano de 2018 totalizaram 3.321 capacitações, e 
demonstram que a meta anual foi atendida em 98%.  

Produto: Capacitação e difusão do conhecimento ambiental – Escola Superior da CETESB 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 3.400 capacitações  

Meta alcançada: 3.321 capacitações  

 

Ação 8263 - Responsabilidade Pós-Consumo (ação não orçamentária) 

Unidade Executora: CETESB  

Implantação do Programa de Responsabilidade pós-consumo em atendimento à Resolução SMA 
38/2011, que estabelece a relação de produtos geradores de resíduos de significativo impacto 
ambiental, comercializados no Estado de São Paulo.   

O desenvolvimento da ação é medido pelo número de Termos de Compromisso de Responsabilidade 
pós-consumo para a Logística Reversa - TCLR firmados. Em 2018 foram firmados dois TCLRs: 1 
termo firmado em 23/05/2018 com a FIESP, CIESP, ABRELPE e 17 Sindicatos e Associações 
Empresariais, cobrindo 4 dos 14 setores da Resolução SMA 45/2015 (alimentos; bebidas; prod. de 
higiene pessoal; perfumaria e cosméticos; produtos de limpeza e afins) e 1 termo firmado em 
15/10/2018 com a ABIHPEC-ABIPLA-ABIMAPI.  Durante o ano ainda foram firmados termos aditivos 
com a ABRAFILTROS, o InPev, o Instituto Jogue Limpo e o SIMEPETRO. 

Produto: Termos de Compromisso de Responsabilidade pós-consumo para a Logística Reversa 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: sem meta (ação não orçamentária) 

Meta alcançada: Foram firmados 2 Termos de Compromisso e 4 Termos Aditivos.  

 

Ação 8264 - Políticas Públicas de Resíduos Sólidos e Eficiência dos Recursos 
Naturais (ação não orçamentária)  

Unidade Executora: CETESB  

Implantação de módulos para o monitoramento dos resíduos sólidos desde a sua geração até sua 
destinação final, incluindo o transporte e destinações intermediárias. Auxílio no gerenciamento das 
informações referentes aos fluxos de resíduos sólidos no Estado de São Paulo. Atendimento do 
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Decreto Estadual nº 60.520, de 05/06/2014, que instituiu o SIGOR - Sistema Estadual de 
Gerenciamento online de Resíduos Sólidos. 

Em 2018 não houve aderência de municípios ao SIGOR - Sistema Estadual de Gerenciamento Online 
de Resíduos Sólidos, porém ocorreram avanços nos municípios com o SIGOR implantado: em São 
José do Rio Preto o módulo Construção Civil está operando normalmente e conta com 1.218 usuários 
já tendo emitidos 1.710 CTRs (Controle de Transporte de Resíduos); o município de Santos está 
iniciando a operação do Sistema com 85 usuários e o município de Catanduva está iniciando a 
operação do Sistema com 42 usuários e já emitiu 73 CTRs, fazendo o ciclo completo do Sistema. Foi 
elaborado um Termo de Referência pela CETESB e SMA com a intenção de ser feita uma Licitação 
para a contratação de uma empresa especializada em informática para que a mesma preste serviços 
de manutenção, operação e melhorias para o SIGOR – Módulo Construção Civil, por um período de 
12 meses e mais 12 meses de garantia (finalidade de proceder a extensão do Sistema de forma 
gradual nos municípios do Estado, desde que os mesmos tenham os pré-requisitos necessários). 

Produto: Número de Municípios com SIGOR implementado 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018:  ação não orçamentária 

Meta alcançada: Ação não orçamentária 

Justificativa no Nível de Execução do Programa (84%) 

Os percentuais de execução foram obtidos pelas despesas realizadas em todas as fontes de recursos 
frente à dotação atualizada que compreende: a dotação inicial (-) contingenciado (+) créditos 
adicionais ao longo do exercício.  
Fontes de recursos envolvidas no programa em questão: 001 – Tesouro do Estado; fonte 002 – 
Vinculados Estaduais (arrecadações multas PGE / fontes estacionárias e agenda verde); 004 – 
recursos próprios (arrecadação de licenças, multas direto na Cetesb e outras).  
 

A execução orçamentária do Programa 2604 – Monitoramento da Qualidade e Redução da Pegada 
Ambiental executou 84% de sua dotação no ano. O recurso advindo do Tesouro em sua dotação 
inicial e adicional foi 100% aplicado, porém, a previsão de arrecadação (financeiro) de recursos 
próprios não foi atingida em relação ao previsto orçamentariamente resultando no não empenhado da 
totalidade de recursos orçamentários alocados na LOA de fonte 004- recursos próprios e fonte 002 – 
vinculados estaduais (arrecadação fumaça preta e multa-PGE), ou seja, o financeiro não 
acompanhou o orçamentário. 
 

Destacamos abaixo as ações que ensejaram a baixa execução orçamentária: 

 Ação Monitoramento e Avaliação da Qualidade do Ar e das Águas – o resultado alcançado na 
realização da meta atingiu 92,6% do previsto no ano para o indicador dados de concentração de 
poluentes atmosféricos e o indicador de coleta de águas subterrâneas teve seu resultado acima do 
previsto. Com esses resultados alcançados a execução orçamentária atingiu 89% do total de 
recursos. 

 Ação Licenças de Empreendimentos de baixo e alto impacto ambiental – para as licenças de baixo 
impacto os resultados alcançados refletem que além do número de entrada de pedidos de licenças foi 
possível analisar pedidos anteriores. Para as licenças de empreendimentos de alto impacto a meta 
não foi alcançada em razão da complexidade das mesmas que demandam um período maior durante 
a análise até a sua conclusão. O resultado da execução orçamentária aponta para 82% do total de 
recursos empenhados. 
 

Programa 2617 – Cidadania Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida 

Planejar, propor e executar programas e projetos voltados ao exercício da cidadania ambiental 
visando à melhoria da qualidade de vida no Estado de São Paulo. 

 

Ação 2017 - Município Verdeazul – Protocolo de conduta ambiental 

Unidade Executora: Gabinete do Secretário 

Elaboração de protocolo de adesão dos municípios interessados; realização dos protocolos de 
conduta ambiental; conceituação de adimplência ambiental e elaboração de indicadores. 

Elaboração e publicação da Resolução SMA 33/2018, que “Estabelece procedimentos operacionais 
de avaliação da “Qualificação para a Certificação” e da “Certificação” no âmbito do Programa 
Município VerdeAzul – PMVA”.  
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Foram realizados: 6 Ambientes Móveis, com a participação de 491 representantes de 193 municípios; 
17 Tira-Dúvidas presenciais e 10 por Videoconferência; 10 Capacitações Regionais, com a 
participação de 1060 representantes de 332 municípios; 51 Capacitações microrregionais; 1 Palestra 
sobre o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) com Dr. Germano Seara Filho, com a 
presença de 165 participantes; 6 capacitações por Videoconferência com a participação de 337 
interlocutores; 20 Palestras sobre “Princípios de Poda na Arborização Urbana”, com a participação de 
619 pessoas; Palestra sobre Coleta Seletiva, com a participação de 60 representantes de 30 
municípios; 11 Fábricas de Educação Ambiental em parceria com a Coordenadoria de Educação 
Ambiental e Fundação Florestal. 

Visita técnica para averiguação de ações (fiscalização) em 20 municípios participantes do PMVA. 

Apresentação do PMVA nas universidades e escolas técnicas (Unicamp-Campus Limeira, ETEC 
Menucci, ETEC de Ilha Solteira, Universidade Anhembi Morumbi e SENAC – Unidade Santo Amaro; 
Escola Barão de Mauá - Ribeirão Preto/SP). 

Assinatura do protocolo de intenções com a Poli-USP, visando à conjugação de esforços para 
viabilizar avaliação das gestões ambientais pelos municípios paulistas, por meio de indicadores de 
sustentabilidade. 

Produto: Apoio a gestão municipal ambiental. 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 97 % municípios participantes no programa. 

Meta alcançada: 607 representando 94% dos municípios participantes  

 

Ação 5677 - Gestão de Parques Urbanos 

Unidade Executora: Coordenadoria de Parques Urbanos (12 parques)  

Integração das atividades de gerenciamento de parques urbanos orientadas pela implementação de 
ferramentas de avaliação, monitoramento e execução de projetos de melhorias, visando à ampliação 
de áreas verdes e de atividades de lazer, esporte e cultura, aliadas à conservação ambiental. 

Em 2018, 18,7 milhões de cidadãos foram atendidos e R$ 44,7 milhões foram executados em 
contratos, ações e melhorias. A CPU atua na gestão dos Parques Alberto Löfgren (Horto Florestal), 
Estadual do Belém -“Manoel Pitta”, Candido Portinari, Chácara da Baronesa, Dr. Fernando Costa - 
“Água Branca”, Ecológico Guarapiranga, Gabriel Chucre, Jequitibá, Juventude -“Dom Paulo Evaristo 
ARNS”, Várzea do Embu Guaçu - “Professor Aziz Ab´Saber”, Villa-Lobos e o Projeto Pomar Urbano.  

Dentre as principais atividades, destacam-se: (1) Convênio firmado com a empresa VF do Brasil 
Ltda., visando à promoção de atividades desportivas, lazer e de integração social em área interna do 
Parque Candido Portinari e implantação da Pista de Skate em Formato Olímpico (inauguração em 
maio/2018); (2) Revitalização das quadras de basquete 3x3 e poliesportivas do Parque Villa-Lobos e 
Candido Portinari, com a promoção gratuita de atividades desportivas, de lazer e de integração social, 
por meio de convênio firmado com as empresas EA Comunicação Ltda. e Iguasport Ltda. (3) 
Resolução Conjunta SMA/SAA/SJDC 01/2018, que institui o Programa Agricultura Viva 
Socioambiental que, dentre outros objetivos, visa fomentar feiras nos parques urbanos para valorizar 
a produção sustentável de alimentos, especialmente os provenientes de sistemas agroflorestais, de 
sistemas agroecológicos, de produção orgânica e da agricultura familiar; (4) Resolução Conjunta 
SMA/SC 01/2018, que institui o Programa Cultura nos Parques, com objetivo de valorizar a 
apresentação cultural e artística em espaços públicos; (5) Resolução Conjunta SMA/SC 02/2018, que 
institui o Programa SP Circo nos Parques, com objetivo de valorizar a apresentação circense em 
espaços públicos; (6) Realização do Chamamento Público 07/2018/GS, visando à apresentação de 
propostas para a celebração de Acordo de Cooperação com Organização da Sociedade Civil – OSC 
para a implementação de projeto social, com vistas à promoção de atividades esportivas, de lazer e 
integração social, voltada à prática da modalidade de tênis de campo, com o fornecimento gratuito de 
orientação profissional e material de apoio a esta atividade nos parques Villa-Lobos e Gabriel Chucre; 
(7) Realização de cursos e oficinas em atividade de monitoria ambiental nos parques urbanos, com 
atendimento de 18 mil pessoas no ano; (8) Assinatura e início do Termo de Cooperação com a 
Secretaria de Estado da Segurança Pública para a implantação do DEJEM nos parques; (9). 
Celebração do Termo de doação com a empresa Reservas Votorantim para a recuperação ambiental 
e paisagística de 12 (doze) trechos da Margem Oeste (esquerda) do canal do rio Pinheiros, no âmbito 
do Projeto Pomar Urbano; (10) Celebração de Termo de Doação visando à recuperação e plantio de 
mudas de espécies nativas em trecho de 5 quilômetros, além da manutenção paisagística de outros 
8,5 quilômetros de áreas já recuperadas, da marginal esquerda do Rio Pinheiros, no âmbito do 
projeto Pomar Urbano; (11) Conclusão pela CDHU e recebimento do Platô 4 do Parque Jequitibá. 
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Em 2018, foram realizados 166 eventos de caráter artístico, cultural, ambiental, desportivo, cívico ou 
agropecuário nos parques urbanos. 

Produto: Parques Urbanos Atendidos 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 12.981.833 (número de visitantes dos parques) 

Meta alcançada: 18.777.576 visitantes. 

 

Ação 6050 - Educação Ambiental integrada às políticas públicas ambientais 

Unidade Executora: Coordenadoria de Educação Ambiental 

Promoção de educação ambiental (EA) integrada à gestão ambiental, difusão de conceitos e práticas 
de educação ambiental, e fomento à participação da sociedade na implantação das políticas 
ambientais objetivando melhoria da qualidade de vida. 

Este produto compreende o desenvolvimento de ações e projetos que promovem o aprimoramento da 
educação ambiental de gestores ambientais e atores estratégicos, de forma a atingir indiretamente 
cidadãos, e de projetos que colaborem com o esclarecimento de conceitos ambientais para a 
sensibilização e mobilização da população em geral por meio de materiais didáticos como 
publicações e utilização de outros meios de comunicação em massa. Para alcançar a realização 
destes projetos, tendo como base o artigo 3º da política estadual de educação ambiental - PEEASP, 
as ações promovidas e/ou executadas pela Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA) são ações 
com intencionalidade formativa, contabilizadas para monitoramento do PPA vigente. Em 2018 foram 
realizadas cerca de 227 ações formativas distribuídas em duas frentes principais:  

 Estruturação da Educação Ambiental nas Políticas Ambientais: desenvolvimento de 
processos formativos transversalmente às políticas públicas ambientais, direcionada a gestores 
ambientais, conselhos gestores e comunidades de entorno de unidades de conservação, comitês de 
bacia hidrográfica e espaços de participação social relacionadas a diversas políticas setoriais. 

Educação Ambiental: Realização de encontros com representantes do Sistema Ambiental Paulista, 
da Secretaria Estadual de Educação, de municípios e de instituições da sociedade civil para 
discussão, aprimoramento e conclusão da minuta do decreto de regulamentação da Lei nº 
12.780/2007 tendo sido regulamentada a Política Estadual de Educação Ambiental e instituída a 
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental – CIEA por meio do Decreto nº 63.456/2018, 
tendo a CEA como secretaria executiva.  

No âmbito do Comitê de Integração de Educação Ambiental, instituído por meio da Res. SMA 
33/2017 (em revisão à Resolução SMA 56/2016) coordenado pela CEA, tem como objetivo coordenar 
e acompanhar as ações de educação ambiental desenvolvidas no âmbito do Sistema Ambiental 
Paulista cabendo definir linhas de atuação, objetivos e estratégias para os projetos e ações de 
educação ambiental, dar suporte e monitorar a execução dos projetos e ações de educação 
ambiental. Em 2018, por intermédio do Comitê, foram realizadas 02 edições dos “Diálogos de 
Educação Ambiental” nos instrumentos da Política Estadual de Meio Ambiente, que resultaram em 
diretrizes de EA para tais instrumentos por meio das resoluções SMA 187 de 19/12/2018 que dispõe 
sobre as definições das linhas de atuação e princípios gerais para ações de Educação Ambiental 
para o Sistema Ambiental Paulista e resolução SMA 188 de 19/12/2018 que dispõe sobre a definição 
de diretrizes de educação ambiental na indução de políticas públicas em meio ambiente junto aos 
municípios.  

Gestão do Cadastro de Entidades Ambientalistas (CadEA), por meio da Resolução SMA 38 de 2016.  

Fiscalização Ambiental: Coordenação conjunta do Plano de Ações Preventivas em Fiscalização 
Ambiental por meio da Resolução SMA 123 de 2018 e Portaria CG 49 de 11/2018, expressando na 
formação continuada de agentes públicos, na formação socioambiental nos conselhos gestores 
afetos a gestão ambiental pública e na redução de pressão aos bens socioambientais. Coordenação 
conjunta da Conduta Ambiental Legal (Reeducação do Autuado no âmbito do Programa Estadual de 
Conciliação Ambiental).  

Áreas Protegidas: Coordenação do Grupo de Trabalho Participação Social na Elaboração dos 
Planos de Manejos para etapa de consulta pública junto aos conselhos gestores das Unidades de 
Conservação – UCs sob gestão da Fundação Florestal - FF e Instituto Florestal – IF, sendo 
responsável pela concepção e execução da metodologia das oficinas participativas que ocorreram em 
2018, este trabalho contribuiu com o novo Roteiro Metodológico para elaboração dos Planos de 
Manejo do Estado de São Paulo. Colaboração na capacitação para elaboração dos Programas de 
Educação Ambiental das Unidades de Conservação junto a Fundação Florestal. Apoio à elaboração e 
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realização do Projeto “Educatrilha” nas Escolas, envolvendo escolas municipais do munícipio de 
Piracicaba e a Estação Experimental de Tupi, do Instituto Florestal - IF.  A CEA desenvolveu em 
conjunto com a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, Fundação Florestal - FF e o 
Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade – ICMBio uma capacitação em proteção e 
fiscalização de UC, realizada para cerca de 70 participantes.  

Preservação da Biodiversidade: Participação nos Grupos de Trabalho de Biodiversidade e de 
Mobilização Social, do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo em conjunto com 
outras instituições do Sistema Ambiental.  

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: Participação no programa de capacitação em resíduos 
sólidos para docentes em parceria com o SENAC. Responsável pela atualização do capítulo de 
Educação Ambiental do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. 

Gestão Integrada de Recursos Hídricos: Análise de 36 projetos novos e acompanhamento de 42 
projetos em andamento na temática de Educação Ambiental financiados pelo FEHIDRO - Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos além da realização de palestras de orientação para elaboração de 
projetos FEHIDRO que resultou na capacitação de 60 municípios. Coordenação da Câmara Técnica 
de Educação Ambiental - CTEA do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH contribuindo para 
reforçar o fortalecimento da educação ambiental na gestão de recursos hídricos. 

Gestão e Conservação da Fauna Silvestre: Participação no Grupo de Trabalho para elaboração da 
Política Estadual de Fauna Silvestre e no Grupo de Trabalho de Espécies Exóticas Invasoras.  

Educação Ambiental na Gestão Municipal: as ações de Educação Ambiental que envolveram os 
municípios se caracterizam por processos formativos, capacitações, orientação técnica, campanhas, 
ações de mobilização, parcerias, disponibilização de materiais e outras atividades somando 527 
municípios atendidos com destaque para as oficinas de capacitação em Educação Ambiental em 
colaboração com o Programa Município VerdeAzul ocorridas entre janeiro e fevereiro que contaram 
com a participação de 267 municípios.  

Participação em Comissões e Conselhos: a CEA participa de Conselhos, Comissões e Grupos de 
Trabalho com o objetivo de integrar ações de educação ambiental e participação social nas políticas 
ambientais. É responsável pela coordenação do Comitê de Integração de Educação Ambiental no 
Sistema Ambiental Paulista sendo realizadas reuniões mensais de fevereiro a dezembro, o principal 
produto foi a elaboração das Diretrizes de Educação Ambiental para o Sistema Ambiental Paulista. 

 Educação Ambiental em Ações Diretas Com a População: informar e sensibilizar a população 
para atuar no enfrentamento das questões ambientais.  

Publicações: Foram disponibilizados materiais para atender aos objetivos dessa ação com temas 
variados na área ambiental para bibliotecas e Centros municipais de educação ambiental de 
prefeituras e instituições da sociedade civil por meio de download no site da SMA, e, em meio 
impresso, tendo distribuído cerca de 3.886 exemplares em 2018. 

Portal de Educação Ambiental: canal de comunicação interativo com cidadãos com intuito de 
promover e qualificar o debate público sobre questões socioambientais, oferecendo informações 
específicas sobre os diversos temas ambientais, ações e atividades realizadas pelo Sistema 
Ambiental Paulista, municípios e instituições parcerias, de 06 de dezembro, data de seu lançamento 
até 31 de dezembro foram contabilizadas 4.254 visualizações. 

Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental: com realizações de sessões mensais de filmes e 
documentários com temática socioambiental, abertas ao público e seguidas de debates com 
especialistas em parceria com a Mostra Ecofalante envolvendo um público de 440 pessoas neste 
ano. 

A CEA conduziu e facilitou o processo de elaboração do Programa de Educação Ambiental do 
Parque Urbano Jequitibá, em experiência/ projeto piloto que deve subsidiar inciativas semelhantes 
nos demais parques urbanos de gestão da Coordenadoria de Parques Urbanos - CPU. 

Em ação complementar à instituição da CIEA, foi realizada a 1ª edição do “Circulando a Educação 
Ambiental no Estado de São Paulo” – Baixada Santista, em Santos – SPE. Esta ação visa criar um 
espaço de diálogo presencial em diversas regiões do estado para reflexão, debate e consulta a 
diferentes grupos e segmentos da sociedade civil e universidades sobre como a Educação Ambiental 
pode promover e qualificar as políticas públicas de EA.  

Verão no Clima: tem como objetivo mobilizar a sociedade para o engajamento no cuidado com os 
ambientes costeiros e marinhos, incidindo na formulação de políticas públicas para enfrentar o 
problema dos resíduos no mar e na região costeira. O projeto atingiu 260.000 pessoas pessoalmente 
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e 1.083.709 em redes sociais com atividades como caminhadas, mutirões de limpeza e ações 
virtuais. Participaram 16 municípios do litoral paulista, somando 75 praias, tendo 25 praias com ações 
fixas e 75 praias com ações itinerantes. 

Produto: Ações de educação ambiental – EA. 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 160 (número de ações formativas). 

Meta alcançada: 227 

Justificativa no Nível de Execução do Programa (97%) 

Os percentuais de execução foram obtidos pelas despesas realizadas em todas as fontes de recursos 
frente à dotação atualizada que compreende: a dotação inicial (-) contingenciado (+) créditos 
adicionais ao longo do exercício.  

Fontes de recursos do programa em questão: 001 – Tesouro do Estado e 003- Fundo Especial de 
Despesa exclusivamente arrecadações nos Parques Urbanos. 

Ação Gestão de Parques Urbanos: O investimento de 2018 na gestão dos parques urbanos refletiu 
no índice de satisfação dos visitantes, como revela o indicador do Programa – 81,70% do público 
amostral entrevistado (1.596 usuários de todos os parques) consideram “boa” (entre “boa, regular ou 
ruim”) a conservação, limpeza, segurança e estrutura oferecida aos usuários dos parques. A meta 
estabelecida para 2018 de 12.981.833 foi superada sendo o número atingido de 18.777.576 
visitantes. Destacam-se também os inúmeros eventos que ocorreram nos Parques em 2018. 

Ação Educação Ambiental Integrada às Políticas Públicas: No produto educação ambiental, 
observa-se que as ações formativas superaram a meta estabelecida no PPA, mantendo as ações 
realizadas em conjunto com outras instituições do Sistema Ambiental Paulista, em cumprimento ao 
objetivo de integrar a educação ambiental nas políticas públicas ambientais.  

Ação Município VerdeAzul – Protocolo de Conduta Ambiental: Em 2018 destaca-se o que dispõe 
na Resolução SMA 33/2018 fazendo com que o município evolua ambientalmente dentro dos 
mesmos parâmetros estabelecidos pelas 10 diretivas possibilitando a verificação da evolução do 
município e, consequentemente do Estado. Intensificação das capacitações e a propagação do 
Programa junto à sociedade visando sua longevidade. A certificação do município depende de 
vontade política e independe de recursos. Dentre os 367 municípios que entregaram a documentação 
comprobatória, 69 foram certificados. 

Ação – Fomento ao bem-estar da fauna doméstica: a partir de junho de 2018, as atribuições 
relacionadas a essa ação passaram a integrar a agenda da Casa Militar do Gabinete do Governador 
conforme decretos estaduais 63.5044, 63.505 e 63.506 de 18/06/2018.   

 

Programa 2618 – Conservação Ambiental e Restauração Ecológica 

Promover a restauração ecológica de ambientes naturais, com esforço e aprimoramento nas áreas de 
pesquisa e fiscalização. 

 

Ação 2353 - Sustentabilidade Ambiental – Microbacias  

Unidade Executora: GTAPE 

Promoção do desenvolvimento econômico sustentável pelo incentivo a pequenos agricultores 
familiares que desenvolvam atividades inovadoras em áreas de interesse ou restrição ambiental; 
fomento às iniciativas que contribuam para manter ou ampliar a geração de serviços ecossistêmicos, 
instituindo projetos de pagamento por serviços ambientais e o fortalecimento da gestão ambiental. O 
Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II conta com aporte financeiro do BIRD.  

O projeto foi encerrado em 30/09/2018. 

Em 2018, estavam previstas ações para atender às três atividades. A seguir destacamos algumas 
realizações: 

Ações de Capacitação e Mobilização 

No âmbito dos subprojetos, destacam-se a consolidação da rede de parcerias que realizam apoio 
técnico e articulação e desenvolvem projetos diversos relacionados ao tema, envolvendo 
universidades, instituições de pesquisas e ONGs (ESALQ/USP, UNESP – Registro, UFSCar), 
Embrapa, Itesp, INCRA, CATI, APTA, Instituto Florestal, Unicamp e as ONGs Mutirão Agroflorestal, 
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Ipê e Icraf). Também se ressalta o contínuo fortalecimento de 24 organizações por meio de 
capacitações, principalmente práticas em campo, e treinamentos relacionadas aos Sistemas 
Agroflorestais (SAF) e gestão realizada no âmbito dos subprojetos apoiados, assistência técnica, 
melhoria de sedes, aquisição de máquinas e equipamentos voltados ao aumento da produção e 
humanização do trabalho no campo. Em 2018 foram realizados 3 eventos e 28 cursos, envolvendo 
362 agricultores e 154 técnicos.  

Foram destaques: o Workshop sobre Avaliação Econômico financeira de Sistemas Agroflorestais na 
agricultura familiar que reuniu técnicos, pesquisadores, extensionistas, ONGs, pequenos e grandes 
produtores de SAF e representantes do sistema de crédito rural; e o Intercâmbio de projetos de SAF 
no qual foram discutidos com agricultores e parceiros a avaliação do projeto e os desafios para 
continuidade e avanço dos SAFs. 

 Outras atividades: (1) Continuidade do Monitoramento de aspectos biofísicos e econômico 
financeiros de sistemas agroflorestais implantados (2) Promoção do X Encontro Paulista da 
Biodiversidade. 

Ações de Fortalecimento da Gestão Ambiental 

Estudos, pesquisas e serviços técnicos: (1) referentes aos serviços de vistorias para implantação 
do projeto de PSA; (2) Apoio ao monitoramento de características biofísicas dos sistemas 
agroflorestais implantados no âmbito do Programa De Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS; 
Auditoria do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - MICROBACIAS II - Acesso ao Mercado - 
Exercício 2017, 2018 e 2019; (3) Recomposição da reserva legal nos assentamentos com modelos 
de floresta para exploração sob o manejo sustentável; (4) Locação de software com hospedagem, 
manutenção do sistema e suporte técnico - PDRS- SAFF; (5) Apoio ao gerenciamento e execução do 
projeto de desenvolvimento rural sustentável - MICROBACIAS II Subcomponente 2.3 - 
Sustentabilidade Ambiental; (5) Serviço de Conservação e manutenção geral de regionais; e 
Avaliação final do projeto de desenvolvimento rural sustentável - MICROBACIAS II. 

Aquisições: Imagens Orbitais 

Subprojetos Ambientais 

Os Subprojetos Ambientais têm o objetivo de apoiar financeiramente atividades produtivas 
compatíveis com a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, desenvolvidas por 
agricultores familiares em áreas de maior interesse ou restrição ambiental. 

Em 2018 foram realizadas atividades processuais de encerramento dos convênios e avaliação. Ao 
longo do projeto foram executados 25 convênios, envolvendo 697 agricultores beneficiados. Deste 
total, foram 21 projetos coletivos de SAF com implantação de 494,42ha implantados e outros 61,34ha 
com implantação parcial. Os principais resultados relacionam-se a: (1) ganhos ambientais (melhoria 
dos solos, aumento da biodiversidade, maior infiltração de água, redução do uso de agrotóxicos, 
aumento na consciência ambiental dos agricultores, etc.); (2) fortalecimento das organizações por 
meio de aquisição de equipamentos, melhorias em sedes, melhoria da gestão, adoção de práticas de 
trabalho coletivas e capacitações; (3) implantação e início do manejo dos SAFs; (4) produção nos 
SAFs e comercialização da produção, com geração de emprego e trabalho. 

Pagamentos por Serviços Ambientais 

No âmbito dos Projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA, coordenado pela CBRN, 
destacam-se: (1) Projeto Mina D´Água, tendo como resultados 51 contratos assinados entre 
prefeitura e provedor, 118 nascentes abrangidas, 04 convênios com repasses de recurso FECOP, 
totalizando R$ 37.680,00 pagos até o momento; (2) Projeto Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural – RPPN teve o primeiro edital concluído com a assinatura de 11 contratos com proprietários 
de RPPN no valor total de R$ 1,9 milhões para cinco anos de contrato e proteção de cerca de 1.900 
hectares. O 2º Edital do Projeto CAP/RPPN aprovou 5 RPPNs, somando uma área de 494,67 
hectares, com valor total de R$ 447.428,44 mil, dos quais já foram pagos R$ 81,2 mil; e (3) Projeto 
Mata Ciliar, foi lançado o segundo edital esse projeto – Edital PSA 01/2018, publicado em 
09/02/2018, disponibilizando R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), prevendo a implantação de cerca 
e aceiro em áreas elegíveis dos municípios de Cunha e São Francisco Xavier (distrito do município de 
São José dos Campos). Para atendimento das ações em Cunha, foi firmado em 20/02/2018 um 
convênio entre a SMA e a prefeitura. Foram apoiadas, em ambos editais (01/2017 e 01/2018), áreas 
de preservação permanente e fragmentos de vegetação nativa que apresentem potencial de 
regeneração natural e necessitem de ações de proteção para o controle de fatores de degradação e 
ameaças, especialmente pela presença de gado, herbivoria e risco de fogo, bem como áreas 
destinadas à restauração ecológica. Foram contemplados 77 Termos de Compromisso, com valor 
total pago de R$ 1.142.422,00 em subvenções do PSA Mata Ciliar, sendo que 95% foram usados 
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para cercamento das áreas. Como resultado das ações dos dois editais obteve-se: 108,57 
quilômetros de cercas implantadas; 14,04 quilômetros de aceiros abertos e 38,16 hectares de 
adubação verde. A seguir estão apresentados os recursos executados em 2018 para cada edital:  

PSA - EDITAL 01/2017 - seleção de produtores rurais com áreas até 04 módulos fiscais nas 
regiões previstas no edital, que estejam interessadas em realizar ações para proteção de 
vegetação nativa (geral). 

Fonte 007: 877.269,60 

PSA - EDITAL 01/2018 - seleção de produtores rurais com áreas até 04 módulos fiscais nas 
regiões previstas no edital, que estejam interessadas em realizar ações para proteção de 
vegetação nativa (geral). 

Fonte 007: 265.152,40 

Produto: Projetos de sistemas agroflorestais (SAF) viabilizados por meio de convênios. 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 100% (% de projetos implantados) 

Meta alcançada: 83,9% 

Embora todos os convênios que tinham por objeto a implantação de SAFs tenham sido encerrados 
adequadamente, até dezembro de 2018 a execução do indicador escolhido no PPA para avaliar a 
ação Percentual de projetos de sistemas agroflorestais (SAF) implantados apresentou uma execução 
de 83,9%. Destaque-se que: um dos projetos se encerrou com baixa implantação prematuramente 
por questões administrativas; um segundo convênio iniciou a execução muito tardiamente e não 
conseguiu executar uma obra prevista (responsável por cerca de 50% da proposta); diversos projetos 
não alcançaram a meta de comercialização por aspectos alheios a sua governança. 

 

Ação 2539 - Estoques de Carbono e Biodiversidade (não orçamentária) 

Unidades Executoras: Unidade Estadual de Gestão do Projeto – UEG/SP. (Executado pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia Inovação e Comunicação e Estados de São Paulo – SMA/FF, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais). 

Componente 2 – SP: Recuperação e melhoria dos estoques de carbono na bacia hidrográfica da 
Paraíba ao longo do corredor da Mata Atlântica do sudeste brasileiro. 

Componente 3 – SP: Aumento da eficácia e sustentabilidade financeira das Unidades de 
Conservação (UCs) ao longo do Corredor da Serra do Mar. 

 (1) Publicação de quatro editais de Seleção Pública para seleção para participação no Projeto de 
Pagamento por Serviços Ambientais, na modalidade de PSA Proteção, contemplando os municípios 
de Paraibuna, Redenção da Serra, Cunha, Lagoinha, Silveiras e Areias, com 8 provedores 
contratados e 107 em processo de contratação, totalizando 2218 ha de vegetação protegida; (2) 
Publicação de edital de Seleção Pública, em julho, para participação no Projeto de Pagamento por 
Serviços Ambientais, na modalidade de PSA Uso Múltiplo, contemplando os municípios de São Luis 
do Paraitinga, Natividade da Serra, São José dos Campos, Bananal, Peruíbe, Pedro de Toledo, Itariri 
e Miracatu. Até o momento foram recebidas 65 inscrições; (3) Publicação de edital para seleção de 
propostas de produtores rurais interessados em obter incentivos econômicos para CERTIFICAÇÃO 
de produtos florestais e/ou agrícola e; (4) Publicação de edital para seleção de credenciamento de 
beneficiários para participação em projeto de fomento a CADEIA de VALOR SUSTENTÁVEL, 
abrangendo os municípios de Natividade da Serra e São Luis do Paraitinga, parte do município de 
Bananal, zona de amortecimento do Núcleo Itariru do Parque Estadual da Serra do Mar, abrangendo 
os municípios de Miracatu, Pedro de Toledo, Itariri e Peruíbe e o Distrito de São Francisco Xavier no 
município de São José dos Campos. 

Produto: Percentual de implantação do sistema piloto de pagamento por serviços ambientais (PSA) 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 100% 

Meta alcançada: Percentual de implantação do Sistema Piloto de Pagamento por Serviços 
Ambientais – PSA = 100%.  

 

Ação 4311 - Pesquisa Ambiental e Capacitação em Biodiversidade Vegetal e Meio 
Ambiente  

Unidades Executoras: Três institutos de pesquisas (Instituto de Botânica, Instituto Geológico e 
Instituto Florestal). 

Desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica sobre os recursos naturais biológicos, 
geológicos e atmosféricos e gestão de coleções científicas, visando a caracterização, o 
monitoramento, a conservação e valoração da biodiversidade e geodiversidade aplicados à 
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recuperação de áreas degradadas, licenciamento ambiental, na redução de riscos e da poluição, e na 
capacitação de pessoal de alto nível para atuação em meio ambiente. 

Instituto Florestal 

O corpo técnico do Instituto Florestal produziu em 2018: 44 Trabalhos publicados; 2 Livros; 1 Capítulo 
de livro; 1 Trabalho completo em evento; 2 Manuais e Boletins; 41 Apresentações em Congressos; 54 
Cursos e palestras; 618 Assessorias/Pareceres; 34 Bancas. Quanto à formação e aperfeiçoamento 
do corpo técnico, tivemos um curso em andamento 2 mestrandos, 4 doutorandos e 1 pós- 
doutorando. 

O Instituto Florestal mantém as seguintes coleções: (1) Herbário Dom Bento José Pickel (SPSF): O 
Acervo do Herbário conta com cerca de 52.000 exsicatas e se firmou como o sexto acervo do Estado 
consolidando-se referência para os programas Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo e Reflora 
Nacional (Plantas e Fungos do Brasil). (2) Xiloteca SPSFw: apresenta um acervo de cerca de 7 mil 
amostras de espécies florestais; (3) Museu Florestal Octávio Vecchi: contando com um acervo de 
2.200 peças e 2.000 iconográficas; (4) Biblioteca: apresenta um acervo de 12.403 exemplares. 
Destaca-se os Bancos de Germoplasmas, Coleções Vivas in situ e ex situ, que consistem em plantios 
de espécies florestais nativas ameaçadas, preservando recursos genéticos de populações naturais; 
plantios de Conservação genética ex situ de espécies exóticas ameaçadas em suas áreas de 
ocorrência natural, em cooperação com organizações nacionais e internacionais; de 
espécies/origens/procedências de interesse econômico potencial, de material genético melhorado 
para a produção de madeira e outros produtos florestais e conservação de espécies ameaçadas de 
extinção; de material genético com variabilidade genética para restauração de áreas degradadas; de 
estudos de adaptação da espécie aos diferentes zoneamentos econômicos/ecológicos do Estado de 
São Paulo. O 12º Seminário de Instituto Florestal contou com a apresentação de 18 trabalhos na área 
de ciências agrárias, 11 em ciências biológicas, 4 em ciências humanas; evidenciando o caráter 
multidisciplinar das pesquisas desenvolvidas pela Instituição. 

No exercício de 2018, foi criada a Floresta Estadual do Noroeste Paulista administrada pelo Instituto 
Florestal (Decreto 63.324/2018), bem como foram concluídos os estudos e submetidos para 
apreciação governamental a minuta de decreto para categorização da Floresta Estadual de Cajuru. 

Em 2018 foram concluídos e publicados pela SMA importantes instrumentos de gestão da 
biodiversidade e do patrimônio natural, que contaram com o conhecimento técnico e dedicação dos 
pesquisadores do Instituto Florestal. Destacamos: (1) a atualização das listas de “Fauna Silvestre no 
Estado de São Paulo regionalmente extintas, as ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as 
com dados insuficientes para avaliação”; (2) a criação de seis Unidades de Conservação: Área de 
Proteção Ambiental Barreiro Rico, Área de Proteção Ambiental Serra do Itapeti, Área de Proteção 
Ambiental Tanquã-Rio Piracicaba, Área de Relevante Interesse Ecológico Leopoldo Magno Coutinho, 
Parque Estadual Águas da Billings e Refúgio de Vida Silvestre Aimorés; (3) a elaboração e aprovação 
pelo CONSEMA dos planos de manejo de 06 Unidades de Conservação administradas pelo Instituto 
Florestal: Estação Ecológica de Avaré, Estação Ecológica de Itapeva, Estação Ecológica de Marília, 
Estação Ecológica de Paranapanema, Floresta Estadual de Pederneiras e Floresta Estadual Serra 
D’Água; (4) participação no diagnóstico, zoneamento e definição dos programas de gestão de 09 
Unidades de Conservação sob gestão da Fundação Florestal: Área de Proteção Ambiental do Rio 
Batalha, Estação Ecológica de Itapeti, Estação Ecológica de Xitué, Floresta Estadual de Guarulhos, 
Monumento Natural da Pedra Grande, Parque Estadual de Itaberaba, Parque Estadual de Itapetinga, 
Parque Estadual Restinga de Bertioga e Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR e (5) 
participação na elaboração do “Roteiro Metodológico para Planos de Manejo das Unidades de 
Conservação do Estado de São Paulo”. 

Destacamos que, especificamente em relação às áreas sob gestão do IF, 13 (87%) das 15 UCs 
apresentam planos de manejo. Estes possibilitarão maior interação com a comunidade de entorno, 
realização de parcerias com instituições públicas e privadas, captação de recursos financeiros, 
concessões de áreas e serviços, etc. Fatores que resultarão em ganhos para a conservação da 
biodiversidade e a produção de conhecimento técnico-científico. 

Instituto Geológico 

O corpo técnico do Instituto Geológico publicou em 2018 um total de 137 publicações, contemplando 
10 artigos científicos em periódicos, 20 apresentações em eventos científicos, 2 capítulos de livro, 1 
manual e boletim técnico, 3 teses e dissertações defendidas, 91 laudos e pareceres técnicos e 20 
cursos e palestras. 
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As publicações referentes aos artigos, livros, teses, cursos e palestras são resultantes dos 27 
projetos científicos em andamento no instituto, nas áreas de Pesquisa Básica, Desastres Naturais e 
Hidrogeologia. 

Com os recursos da Ação de Pesquisa Ambiental do Tesouro e Fundo Especial de Despesas foram 
realizadas as seguintes despesas: 

     Obras de reforma do 2º pavimento e adequação e acessibilidade, em atendimento ao Inquérito 
Civil do Ministério Público Estadual; 

     Despesas de contratos contínuos: Abastecimento e manutenção da subfrota de veículos 
destacados para serviços de campo; serviços de vigilância, portaria e limpeza na Sede e Museu 
Geológico; 

     Contrato de manutenção de equipamentos laboratoriais, locação de máquinas reprográficas e 
equipamentos de informática; 

    Aquisição de materiais de escritório, higiene e limpeza para as atividades do Instituto. 

Instituto de Botânica 

O corpo técnico do IBt produziu no presente exercício um total de 716 publicações e serviços técnico-
científicos, entre Artigos Científicos, Livros, Capítulos de Livros, Manuais, Teses e Dissertações, 
Apresentações de Trabalhos e Cursos. 

As coleções do Herbário SP do IBT incorporaram até o mês de dezembro 8.382 novas exsicatas, 
sendo que o número total atual da coleção alcançou 500.000 depósitos na coleção.  

Ao longo de 2018, foram desenvolvidos 30 projetos de pesquisa científica sendo 21 projetos em 
Biodiversidade e Conservação 05 em Mudanças Climáticas Globais, 01 em Bioprospecção, e 03 em 
Recursos Hídricos.  

O curso de Pós-Graduação em “Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente” formou 22 profissionais na 
área, sendo 13 mestres e 09 doutores em 2018. 

Em virtude da redução do orçamento recebido, nos últimos anos, na ação Pesquisa Ambiental e 
Capacitação em Biodiversidade e Meio Ambiente no Tesouro, pudemos atender parcialmente as 
despesas com contratos contínuos (vigilância patrimonial, coleta de lixo, gerenciamento e 
abastecimento de combustíveis), diárias e utilidade pública, e foram usados os recursos do Fundo 
Especial de Despesas para complementar, também parcialmente, as despesas com todos os 
contratos do Instituto, bem como as despesas com utilidade pública e demandas de aquisição de 
materiais de consumo e manutenções de equipamentos e próprios.  

Produto: Pesquisa Ambiental 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 1900 (Número de publicações e serviços Técnico-
Científicos). 

Meta alcançada: 86,15%. A somatória da produção científica dos três Institutos executores no âmbito 
da “Pesquisa Ambiental” totalizou 1637 produções, ou seja, não alcançou a meta prevista de 1900 
publicações e serviços técnico-científicos, ficando 13,85% abaixo do previsto. 

 

Ação 5063 - Planejamento e Gestão de Unidades de Conservação  

Unidades Executoras: Fundação Florestal e Instituto Florestal 

Planejamento e gestão das unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável 
estaduais, por meio de conservação, ampliação e recuperação de ambientes e do uso sustentável 
dos recursos naturais; fomento à geração de alternativas de trabalho e renda; reforço da fiscalização; 
regularização fundiária; elaboração e implantação de planos de manejo; criação de novas áreas e 
apoio a criação e gestão de reservas particulares do patrimônio natural – RPPN. 

Durante o ano de 2018 foram desenvolvidas atividades de fiscalização, monitoria ambiental, 
planejamento, interação socioambiental, educação ambiental, regularização fundiária e pesquisa 
científica nas unidades atendidas (Fundação Florestal + Instituto Florestal) que, ao final do ano, 
totalizaram 145 unidades com a criação de UCs que serão descritas a seguir.  

Com relação ao fomento e geração de alternativas de trabalho e renda, foram elaborados os 
primeiros editais de Concessão de Parques Paulistas sob a gestão da Fundação Florestal: Parque 
Estadual Cantareira e Parque Estadual Campos do Jordão. Visando obter subsídios para elaboração 
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do Projeto de Concessão para o Parque Estadual Intervales e Parque Estadual Serra do Mar – 
Núcleo Itutinga-Pilões (atrativo Caminhos do Mar), foi realizada licitação para contratação de 
consultoria técnica especializada em modelagem operacional e financeira de concessão ou 
instrumento análogo de áreas de uso público desses parques.  

Outra importante inovação para o uso público foi a estruturação de da venda “on-line” de ingressos e 
reserva de hospedagem procedimento com previsão de implantação para o primeiro bimestre de 
2019. 

Ainda com relação à geração de oportunidade de emprego e geração de renda, no âmbito do Projeto 
Conexão Mata Atlântica (Projeto de Recuperação e Proteção dos Serviços de Clima e Biodiversidade 
do Corredor Sudeste da Mata Atlântica), que abrange a APA São Francisco Xavier, EE Bananal, 
PESM – Itariru e PESM – Santa Virgínia, foram publicados editais de pagamento de serviços 
ambientais (PSA), de certificação da produção agropecuária e/ou florestal e de apoio a cadeias de 
valor sustentável visando os produtores rurais destes territórios no intuito de incentivar a 
sustentabilidade (ambiental, econômica e social) das áreas privadas, em consonância com as 
unidades de conservação, para o incremento da biodiversidade. 

No que tange a busca pela sustentabilidade financeira da instituição, em atendimento do Art. 47 do 
SNUC e o Decreto do SIGAP, foi concluída a modelagem econômica pela qual as unidades de 
conservação podem, a critério da administração superior, beneficiar-se pelo serviço ecossistêmico de 
proteção da água que viabiliza significativa parte do abastecimento público do estado de São Paulo.  

Além disso, em dezembro de 2018, viabilizamos as vendas de madeira e resina, no valor total de R$ 
27,1 milhões, sendo: R$ 24,8 milhões de resina – a ser recebida no decorrer dos próximos 5 (cinco) 
anos e R$ 2,3 milhões de madeira – com recebimento previsto entre dez/18 e abr./19.  

Com relação à fiscalização das Unidades de Conservação, destacamos as ações rotineiramente 
desenvolvidas com a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas unidades de 
conservação, indispensáveis à proteção do bem público e caracterizada por atuar na segurança dos 
próprios do Estado e dos usuários – visitantes, alunos, pesquisadores e funcionários, além de coibir 
atividades ilícitas, atitudes indesejáveis e informar ao visitante quanto as regras de conduta dentro da 
unidade, bem como o controle de acesso às unidades. 

Em relação à elaboração de Planos de Manejo, em consonância com as diretrizes do Comitê de 
Integração dos Planos de Manejo, foram obtidos os seguintes resultados: 04 planos de manejo 
aprovados por Resolução SMA (PE Itaberaba, PE Itapetinga, FE Guarulhos e MONA Pedra Grande); 
02 planos de manejo aprovados pelo CONSEMA (EE Itapeti e APA Batalha), aguardando a 
publicação dos instrumentos normativos (Resolução e Decreto); 03 planos de manejo em análise no 
CONSEMA (APA Tietê, PE Restinga de Bertioga e PE Laje Marinho de Santos), 03 planos de manejo 
em andamento com previsão de finalização no primeiro semestre de 2019 (APA Marinha Litoral 
Centro e APA Marinha Litoral Sul, APA Marinha Litoral Norte). 

Neste ano foram criadas 7 (sete) unidades de conservação: Parque Estadual Águas da Billings, 
Parque Estadual Águas da Prata, Área de Proteção Ambiental Serra do Itapeti, Mosaico do Cerrado 
Paulista (constituído pelo Refúgio de Vida Silvestre Aimorés e pela Área de Relevante Interesse 
Ecológico Leopoldo Magno Coutinho), Área de Proteção Ambiental Barreiro Rico e Área de Proteção 
Ambiental Tanquã-Rio Piracicaba. Adicionalmente, foi contratado o ITESP para atualização do preço 
das terras da Fazenda Santana, em Cajuru, com vistas à criação da Estação Ecológica Sylvio de 
Sampaio Moreira/Cajuru.  

Ainda no que diz respeito a novas unidades de conservação, destaque para o fomento e criação de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN: neste ano foram reconhecidas 5 (cinco) 
RPPNs, que protegem 525,63 ha de vegetação nativa. Encontra-se em andamento 24 processos 
para criação de RPPNs com área equivalente a 1.875,71 ha. 

Nas atividades de Educação Ambiental, em 2018, foram atendidos 56.366 estudantes de escolas 
públicas e particulares de 773 escolas em 31 UCs. Além desse público escolar as UC também 
receberam outros grupos agendados, com diferentes perfis, o que possibilita a realização de 
atividades específicas e mais adequadas, tais como pessoas com deficiência, pesquisadores, 
menores de 12 e maiores de 60 anos, totalizando 149.034 pessoas. Nas programações de férias, 
comemoração do aniversário das unidades, eventos comemorativos temáticos (meio ambiente, água, 
crianças) e outros específicos como RODA SP, Semana do Morcego, Fusca Clube Brasil, Encontro 
de produtores de fruta, Projeto Verão no Clima, Exposição do Pinheiro Brasileiro, são fortalecidas e 
estimuladas atividades de educação ambiental.  

Ações de Capacitação foram realizadas com a formação de cerca de 110 monitores ambientais 
locais, nas UC: Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Despraiado, PEl Xixová- Japuí, PE da 
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Serra do Mar/Itutinga-Pilões e PE do Rio Turvo, como instrumento para aproximação com a 
comunidade e contribuição para o ordenamento das atividades de ecoturismo e de educação 
ambiental e alternativa econômica para as regiões, além de Cursos de Capacitação para 51 
professores no PE Rio Turvo e de Observação de Aves e Treinamento da Policia Militar Ambiental.  

Ações integradas com o Comitê de Educação Ambiental da SMA como a criação do Portal de EA da 
SMA, importante instrumento de divulgação das nossas UCs, e apoio na organização de encontros 
como Circulando a EA na Baixada Santista e Diálogos de EA. Além do apoio ao planejamento, 
organização, execução e avaliação do 1º Encontro de Unidades de Conservação Paulistas, que 
contou com 300 participantes e à elaboração e adequação de instrumentos regulatórios para a 
atividade de monitoria ambiental na FF e SMA. 

Produto: Gestão de Unidades de Conservação  

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 123 (número de UCs geridas) sendo 98 geridas 
pela Fundação Florestal e 25 no Instituto Florestal. 

Meta alcançada: 130 unidades geridas (somando-se 123 com as 7 novas UCs criadas em 2018 na 
Fundação Florestal descritas acima). 

 

Ação 5315 - Conservação e Manutenção de Espécies Estratégicas Educação 
Ambiental Parque Zoológico SP 

Unidade Executora: Fundação Parque Zoológico de São Paulo 

Implantação e manutenção do centro de conservação da fauna silvestre do Estado de São Paulo, 
para manutenção e reprodução em cativeiro de animais em situação de risco e/ou ameaçados de 
extinção. Contribuição na elaboração de política e legislação de fauna e atualização da lista de 
animais em extinção. Manutenção dos laboratórios e implantação de unidades de pesquisa. 
Reestruturação e adequação da infraestrutura, adaptação e criação de acessibilidade para pessoas 
com deficiência, manutenção de coleção da fauna, permitindo a sensibilização e conscientização para 
conservação da biodiversidade. 

Em 2018, no Centro de Conservação de Fauna do Estado de São Paulo – CECFAU nasceram 03 
exemplares de mico-leão-preto. Foram realizados manejos genéticos com outras instituições através 
da transferência e recebimento de micos-leões-pretos e um casal de sagui-da-serra-escuro com 
objetivo de reprodução e aumento populacional ex situ, por se tratar de espécie criticamente 
ameaçada de extinção e endêmica da mata atlântica do sudeste do Brasil. Atualmente o plantel conta 
com 8 araras-azuis-de-lear; 07 tamanduás-bandeiras; 14 micos-leões-pretos; 10 micos-leões-de-cara-
dourada, 02 micos-leões-dourados e 02 saguis-da-serra-escuro. 
 
No Parque Zoológico, foram manejadas as espécies brasileiras ameaçadas de extinção: perereca-de-
alcatraz, mico-leão-preto e arara-azul-de-lear; além de espécies brasileiras não ameaçadas: caracol-
da-mata-atlântica, tigre-d'água, mucuã, capororoca e arara-azul-grande; espécies exóticas: cervo 
dama, leão, suricata, cisne-preto, grou-coroado, flamingo, pavão, turaco-violeta e lagarto-rabo-de-
macaco; aquisição de nova espécie: iguana-verde, lagartixa-de-tockay, jiboia-cinzenta, tucano-de-
bico-verde, pica-pau-verde-barrado, gavião carijó, bem-te-vi e ouriço-cacheiro. Foram realizados 
manejos relevantes como a transferência de porcos-africano para o Zoo Safari; conferência e 
avaliação dos anatídeos dos lagos, pesagem e biometria dos anfíbios, quelônios aquáticos e 
serpentes; revitalizações: território do macaco-aranha do Zoo Safari e ilhas dos primatas do lago do 
zoológico; ambientações: recintos da onça pintada e do tigre-real-de-bengala do Zoo Safari e do gato 
mourisco do zoológico; Com relação ao bem-estar dos animais foram realizadas 9.128 atividades de 
enriquecimento comportamental e ambiental e 1.804 sessões de condicionamento aplicando a 
técnica com reforço positivo. Nosso plantel encerrou o ano com total de 2.149 espécimes. 

Produto: Visitação, conservação e manutenção de espécies estratégicas no Zoológico de São Paulo. 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 1.400.000 (número de visitantes no Parque 
Zoológico de São Paulo) 

Meta alcançada: 900.668 (queda na visitação, crise da febre amarela). 

Em relação a igual mês do ano passado, houve uma melhoria na visitação, confirmando a lenta 
recuperação da atividade econômica, e a perspectiva de melhoria da renda familiar disponível para o 
exercício de 2019. 
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Ação 5715 - Gestão Ambiental da Serra do Mar, Mosaicos e Corredores da Mata 
Atlântica  

Unidade Executora: Fundação Florestal 

Manutenção das ações contínuas de recuperação socioambiental da Serra do Mar e nos mosaicos e 
corredores da Mata Atlântica, garantindo a proteção das unidades de conservação envolvidas, de 
forma a proteger a biodiversidade local, bem como não permitir a reocupação das áreas recuperadas. 

Durante o ano de 2018, destacamos a continuidade da prestação de serviços de fiscalização, 
monitoria ambiental, limpeza, manutenção de veículos e embarcações, de forma a complementar as 
atividades e manter os investimentos e ampliações realizados pelo Programa “Recuperação 
Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica”, fundamentais para o 
planejamento e gestão das 18 unidades de conservação beneficiadas nesta ação, quais sejam: Área 
de Proteção Ambiental da Ilha Comprida; Áreas de Proteção Ambiental Marinhas do Litoral Centro, 
Norte e Sul; Áreas de Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião e do Guará; Estação 
Ecológica da Juréia – Itatins; Parques Estaduais da Ilha Anchieta, Ilha do Cardoso, Ilhabela, 
Itingussu, Marinho da Laje de Santos, Prelado, Serra do Mar e Xixová – Japuí; Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável Barra do Una e Despraiado; Reservas de Vida Silvestre Ilhas do Abrigo 
e Guararitama. 

Produto: Gestão de Unidades de Conservação 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 18 (UCs geridas) 

Meta alcançada: 18 unidades de conservação geridas 

 

Ação 5716 – Conservação, Proteção e Atendimento ao Público do Jardim Botânico e 
Áreas protegidas 

Unidade Executora: IBT 

Gerenciamento do Jardim Botânico de São Paulo e áreas protegidas, visando a melhoria de 
infraestrutura e proteção patrimonial, garantindo a conservação da biodiversidade e recursos hídricos, 
por meio da manutenção de serviços de vigilância, jardinagem, produção de mudas, coleção de flora 
nativa e biblioteca; desenvolvimento de programas de pesquisa, manutenção e adequação de 
infraestrutura para atendimento a visitantes, pesquisadores e estudantes de escolas públicas do 
Estado de São Paulo, igualmente proporcionando visitação diferenciada com qualidade de vida ao 
público usuário, critérios mínimos exigidos pelas legislações próprias, que enquadram o Jardim 
Botânico na categoria "A" pelos critérios do CONAMA e que orientam a implementação dos planos de 
manejos nas áreas protegidas. 

O Jardim Botânico de São Paulo (JBSP) recebeu até novembro de 2018 270.000 visitantes. O 
Programa de Educação Ambiental do JBSP atendeu 15.500 estudantes do ensino fundamental e 
médio em visitas monitoradas e 340 estudantes em oficinas educativas, que perfazem o atendimento 
a um total de 154 escolas, sendo 70 públicas e 84 privadas oriundas de 45 municípios paulistas. A 
diminuição do número de estudantes que participaram do programa no ano de 2018 se deve ao 
fechamento do JBSP no início do ano por suspeita de febre amarela em bugios do PEFI. 

Foram realizados 35 eventos no JBSP, destacando-se as exposições de Orquídea e Bonsai, 
Exposições com a História de criação do Jardim, Corridas e Caminhadas, Lançamento de Livreto do 
JBSP com novo Roteiro de Visitação– edição comemorativa dos 90 anos do Jardim, numa tiragem de 
10 mil exemplares, sendo 5 mil em inglês e 5 mil em português, lançamento de livros, 50 filmagens 
em jornais, televisões e sites. 

O Núcleo de Pesquisa em Educação para Conservação do JBSP elaborou o Edital para o 
chamamento Público da Coordenadoria de Educação Ambiental. Participou do Comitê de Integração 
de Plano de Manejo contribuiu para a realização do Diagnóstico Técnico da APAMLN- Área de 
Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte, capítulo ictiofauna; Consolidação do Diagnóstico 
Técnico do PEMLS – Parque Estadual Marinho Laje de Santos, no capítulo meio biótico para compor 
o Plano de Manejo das Áreas de Proteção Ambientais Marinhas do Estado de São Paulo com a 
elaboração do Relatório Científico que identificou a biodiversidade e o funcionamento dos 
ecossistemas marinhos e costeiros. 

O JBSP aprovou o Plano de Trabalho “Reforma do Museu Botânico “Dr. João Barbosa Rodrigues” e 
nova exposição para aprimoramento das atividades de educação ambiental do Jardim Botânico de 
São Paulo” com recursos da Câmara de Compensação Ambiental. 
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Ações com outras instituições do PEFI: juntamente com a equipe do Zoológico de São Paulo 
desenvolveu, ao longo do segundo semestre, o “Clube Tetéia” com o objetivo de ampliar a 
participação de idosos em atividades de Educação Ambiental e Inclusão Social. Os participantes 
estão vinculados a Universidade Aberta à Terceira Idade da USP. 

As Reservas Biológica de Mogi Guaçu, Reserva Biológica do Alto de Paranapiacaba e o Parque 
Estadual Fontes do Ipiranga - PEFI possuem cerca de 83 projetos de pesquisas e juntas receberam 
cerca de 450 pessoas/ano para o desenvolvimento de atividades didáticas relacionadas ao meio 
ambiente, tais como aulas de campo, atividades de educação ambiental e treinamentos. 

Produto: Número de público atendido 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 150.000 (número de público atendido). 

Meta alcançada: 270.000. O total de visitantes superou em cerca de 80% a meta de visitação e 
atendimento ao público.  

 

Ação 6073 - Gestão da Fauna Silvestre 

Unidades Executoras: Coordenadoria da Biodiversidade e Recursos Naturais 

Estabelecimento de procedimentos e normativas para melhoria da gestão das atividades relacionadas 
à fauna silvestre, bem como elaboração de política e legislação de fauna para o Estado de São 
Paulo. 

A Gestão da Fauna Silvestre no Estado se dá por meio de atividades de atendimento às diversas 
categorias de empreendimentos de fauna em cativeiro no Estado, como zoológicos, mantenedores de 
fauna silvestre, criadores comerciais de fauna silvestre, estabelecimentos comerciais, criadores 
científicos, Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e Centros de Reabilitação de Animais 
Silvestres (CRAS), Áreas de Soltura e Monitoramento de Fauna (ASM), sendo responsável pela 
emissão das autorizações para o manejo de fauna in situ (vida livre) nos processos de licenciamento 
da CETESB, emissão de autorizações para o transporte de animais silvestres dentro do Estado de 
São Paulo e para outros Estados e Distrito Federal, além da gestão no Estado da categoria dos 
Criadores Amadores de Passeriformes por meio do sistema SISPASS, que conta com 
aproximadamente 93.300 criadores no Estado, com atendimento presencial semanal na Capital e em 
oito núcleos regionais no Estado (Araçatuba, Bauru, Botucatu, Campinas, São José dos Campos, 
Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São Carlos). Foram realizados no SISPASS 7.221 
atendimentos presenciais e 19.308 e-mails foram respondidos aos criadores amadores.  

Há no DeFau 2.356 processos ativos relacionados à gestão da fauna silvestre, nas diversas tipologias 
de empreendimentos e demandas relativas à fauna silvestre. 

Em 2018 foram emitidas 1983 autorizações relativas a fauna silvestre sendo:   

●    371 Autorizações especiais (Torneios, atendimento de fauna silvestre por Hospital Veterinário e 
pesca do caranguejo uçá),  

●   123 (AP) Autorizações Prévias para empreendimentos que atuam com animais silvestres,  

●   72 (AI) Autorizações Instalação empreendimentos de fauna silvestre em cativeiro,  

●   97 (AM) Autorização de Uso e Manejo para empreendimentos de fauna silvestre em cativeiro, 

●   1054 (AT) Autorização de Transporte de animais silvestres,  

●   119 (AS) Autorização de Soltura de animais silvestres, 

●   147 autorizações relativas ao manejo da fauna silvestre em vida livre (licenciamento ambiental e 
manejo populacional).  

No que se refere à gestão do controle da espécie sus scrofa (javali/javaporco), em 2018, com a 
publicação em junho de 18 da Lei 16784/18 e da Resolução Conjunta SAA/SMA nº 01/18, o manejo 
de javali passou a ser realizado mediante autorização emitida por DeFau com processos abertos por 
propriedade. Após a publicação da Lei em junho de 2018 e até 31/dezembro foram abertos 169 
processos com emissão 38 Autorizações para Manejo de Javalis de outubro a dezembro de 2018.    

Foram realizadas 80 Vistorias Técnicas em 2018, sendo: 36 vistorias técnicas (CFSC), 31 vistorias 
técnicas (CMFS) e 13 vistorias técnicas (CDFS).  
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Com relação à epizootia de febre amarela no Estado, foram publicadas três portarias regulamentando 
a emissão de autorizações para o transporte de Primatas Não Humanos (PNH) pelo Departamento de 
Fauna. 

● MINUTA - Enviado em dezembro/18 ao Gabinete de SMA Minuta de instrumento normativo para 
instituir a Política de Conservação da Fauna Silvestre no Estado (encerrado o GT criado pela 
Resolução SMA nº 26 de 23/02/16).  

● MINUTA - Enviado em novembro/18 ao Gabinete de SMA Processo SMA 2157/18 - Minuta de 
Resolução SMA que dispõe sobre o licenciamento, a autorização, o funcionamento, o 
acompanhamento e o encerramento dos empreendimentos de fauna em cativeiro no Estado de São 
Paulo.  

● MINUTA - Elaboração de minuta de Resolução SMA (Processo SMA 6535/18) - que dispõe sobre 
a Regulamentação de torneios de passeriformes no Estado de São Paulo 

● Publicação do Decreto 63.833 de 27/11/18 - Lista de Espécies Ameaçadas no Estado de São 
Paulo (Resolução SMA nº 63/2016-coordenação da Comissão Técnica).  

● Publicação da Resolução SMA 36/2018 de 29/03/18 - Dispõe sobre autorização de manejo in situ 
de animais silvestres previstas no artigo 6º Resolução SMA 92/2014.  

● Publicação Portaria CBRN 03/18 - Estabelece critérios para emissão de autorização de transporte 
para transferências de Primatas Não Humanos entre empreendimentos de fauna em cativeiro por 
DeFau por conta do surto de Febre Amarela. 

● Publicação da Resolução Conjunta SAA/SMA nº 01/18 de 09/08/18 - Estabelece procedimentos 
para controle populacional, manejo e erradicação da espécie exótica javali-Sus scrofa 

● Publicação Portaria CBRN 05/18 de 30/08/18 - Regulamenta os procedimentos estabelecidos pela 
Resolução Conjunta SAA/SMA - 1, de 9-8-2018, para o controle populacional, manejo ou erradicação 
da espécie exótica invasora javali-europeu, de nome científico Sus scrofa, em todas as suas formas, 
linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento com o porco doméstico, doravante denominados 
"javalis”. 

● Resolução CBRN 164/18 de 30/08/18 - Estabelece procedimentos para reprodução de espécimes 
do gênero Callithrix mantidos em empreendimentos de fauna silvestre em cativeiro no Estado de São 
Paulo. 

● Publicação Resolução Conjunta SMA/SAA nº 04 de 20/12/18 - Institui GT para elaboração de 
ordenamento pesqueiro no ESP.   

● Publicação da Portaria CBRN 14/18 de 20/12/18 - Estabelece os procedimentos para a 
transferência e o transporte interestadual de animais entre empreendimentos de uso e manejo de 
fauna silvestre e para o transporte de animais quando da venda ao consumidor final oriundos de 
empreendimentos comerciais autorizados. 

●  Portaria CBRN 001/2018, de 19-1-2018 - Estabelece os procedimentos para emissão de 
Autorização Especial para a pesca do caranguejo uçá (Ucides cordatus). 

● Chamamento público 04/2018 - edital Pagamento por Serviços Ambientais Áreas de Soltura e 
Monitoramento de Fauna Silvestre 

● Chamamento público 06/2018 - edital Pagamento por Serviços Ambientais Áreas de Soltura e 
Monitoramento de Fauna Silvestre 

Além destas ações, o Departamento de Fauna atuou no Grupo de Trabalho do Zoneamento 
Ecológico-Econômico e Grupo de Trabalho para tratar da questão da Febre Amarela silvestre. 
Participação do GT instituído pela Resolução SMA nº 152/17 para avaliação de populações de 
capivaras, javalis e seus híbridos com designação de membros pela Portaria Chefia de Gabinete nº 
32/2017.  No que se refere às ações em caráter nacional há representatividade deste setor nos 
Planos Nacionais de Espécies Ameaçadas para Canídeos, Felinos e Rivulídeos. 

Produto: Política estadual para conservação da fauna silvestre no Estado de São Paulo 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 1 (Número de normativas e procedimentos para 
aprimoramento da gestão da fauna publicada) 

Meta alcançada: Foram publicadas 11 (onze) normas em 2018 para aperfeiçoamento e/ou inovação 
da gestão da fauna silvestre no Estado de São Paulo. 
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Ação 6077 – Adequação Ambiental dos Imóveis Rurais e Restauração de 
Ecossistemas  

Unidades Executoras: Coordenadoria da Biodiversidade e Recursos Naturais 

Consolidação de esforços para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR e divulgação do 
programa de regularização ambiental, visando abranger maior parte da área rural do estado. Após a 
regulamentação do PRA, começará a contar o prazo para que todas as propriedades e posses rurais, 
que possuam áreas de recomposição obrigatória, apresentem projetos de restauração. Os projetos 
apresentados serão homologados pelo sistema ambiental, e os proprietários firmarão termos de 
compromisso. Também serão apresentados projetos de restauração decorrentes de AIAs e de 
compromissos de licenciamento. 

Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica - SARE 

● Novos Módulos: Em dezembro de 2018, foram lançadas 2 complementações importantes do 
SARE: a possibilidade de criar projetos de Adequação Ambiental (e eventualmente Projetos de 
Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas - PRADA, para adesão ao PRA) e o módulo e 
geração de Termos de Compromisso a partir do projeto de restauração; 
● Internalização e divulgação: Foram realizadas ações no sentido de internalizar e divulgar o 
Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica (SARE) tanto no Sistema Ambiental 
Paulista como para o público externo: Curso de Adequação Ambiental em Imóveis Rurais realizado 
em parceria com a escola Superior da CETESB para o público externo e para os técnicos do sistema 
ambiental, atualização e divulgação dos manuais existentes, atualização da página do SARE, 
realização de palestras na SMA e em eventos externos. 
● Análise de Projetos: Foram analisados 32 projetos de restauração vinculados ao Programa 
Nascentes (Prateleira e Conversão de multas). 

Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo 

● Finalização do Módulo de Adequação Ambiental: Em dezembro de 2018 foi lançado o módulo 
completo de Adequação Ambiental, com melhorias, correções e novas funcionalidades que permitem 
o diagnóstico das áreas, especialmente em relação às áreas de restauração (áreas de preservação 
permanente e Reserva Legal, além de eventuais áreas de uso comum derivadas de revisão de 
termos), proposição de Reserva Legal e possibilidades de compensação (novos mecanismos em 
imóveis particulares e viabilização da compensação por meio de alienação de imóveis em Unidades 
de Conservação). Também foram disponibilizados meios adequados para cadastros de imóveis de 
Povos e Comunidades Tradicionais e assentamentos de reforma agrária. Em Cadastro foram 
acrescentadas novas camadas e feitas alterações em camadas previamente existentes de modo a 
viabilizar o cálculo de passivos e casos especiais citados. Para usuários e técnicos foram 
desenvolvidas novas funcionalidades que aprimoram a experiência. Portabilidade e interface com o 
SARE. 
● Internalização, divulgação e apoio: Cursos na Escola Superior da Cetesb, voltados ao público 
externo e interno; interlocução com Serviço Florestal Brasileiro, outras áreas do Sistema Ambiental 
Paulista, outros órgãos públicos estaduais e entidades da sociedade civil; atuação em grupo de 
pesquisa temática da FAPESP; atualização de material em diversas seções do site dedicado ao 
SICAR-SP; atendimento ao público por e-mail e telefone; apoio à inscrição de pequenos imóveis. 
● Análise de cadastros: 1967 imóveis rurais analisados - principalmente por demanda judicial e 
cadastros que informaram não optar pelo PRA - Programa de Regularização Ambiental 
 
● Normativas relacionadas à Lei Federal 12651/2012 e seus desdobramentos:  

Resolução SMA 165/2018 e Portaria CBRN 12/2018 - referentes ao mecanismo de compensação de 
Reserva Legal por meio de alienação de imóveis no interior de Unidades de Conservação estaduais 
com pendência de regularização fundiária. 

Portaria CBRN13/2018-estabelece procedimentos de análise de cadastros no SICAR-SP 

Produto: Imóveis Rurais em processo de adequação ambiental e restauração de ecossistemas. 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018:  

 Área coberta por ecossistemas em processo de restauração:  

Meta: 90.000ha.  / Meta Alcançada: Em 2018 foram registrados no SARE 12.970,06ha de áreas em 
processo de restauração. 

 Áreas cadastradas no Cadastro Ambiental Rural em processo de adequação ambiental.  
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Meta: 14.000.000 ha.  Meta alcançada: 8.016.270,86 hectares.  No período 2016-2018   (20 milhões 
de hectares cadastrados no total, mais de 348 mil imóveis cadastrados). 

Ao término do PPA 2016-2019 a meta prevista é de 15.500.000ha, ou seja, superada esta meta já em 
2018.  

 

Ação 6180 - Compensação Ambiental  

Unidade Executora: Gabinete do Secretário e Fundação Florestal 

Execução das atividades destinadas pela Câmara de Compensação Ambiental - CCA, para 
regularização fundiária e demarcação de terras; elaboração e revisão de planos de manejo; aquisição 
de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento, proteção e capacitação, bem 
como o desenvolvimento de estudos para criação de novas unidades de conservação e de pesquisas 
necessárias ao manejo da unidade e sua área de amortecimento e outras atividades relacionadas a 
contratos e convênios. 

Em 2018, a Fundação Florestal obteve aprovação de 27 (vinte e sete) planos de trabalho pela 
Câmara de Compensação Ambiental – CCA, com a destinação de recursos financeiros para a 
proteção, gestão e criação de unidades de conservação, na ordem de R$ 77.595.012,54 cujos 
projetos estão relacionados abaixo: 

 

ID  Plano de Trabalho 
Valor do Plano 

de Trabalho 

013 
 Criação de UCs no entorno das represas Billings e Guarapiranga 
(complemento)  

57.666  

023  Vigilância para as UCs (complemento) 15.748.057  

034  Manutenção do Alojamento Uso Público PE Carlos Botelho  221.320  

035  Projeto Reforma da Base de Fiscalização Núcleo Capinzal - PETAR  266.626  

036  Projeto de Elaboração de Restauro - Caminho do Mar  1.918.000  

038  Demarcação (georreferenciamento) do PE Man. Campos do Jordão  110.126  

039  Demarcação (georreferenciamento) do PE Campos do Jordão  122.723  

040  Controle populacional de cães e gatos   295.838  

041  Portal PENAP  438.280  

042  Convênio c/FAPESP p/pesquisas em UCs  1.500.000  

044  Regul Fundiária - Aquisições de Imóveis PE Águas da Billings  4.982.288  

045  Modelagem operac/financ Concessão de Áreas de Uso Público 365.800  

046  Prevenção de Invasão de Javaporco   638.003  

047  Demolição de próprios inservíveis - PE Cantareira  425.558  

048  Ações para conservação do Muriqui do Sul na ASPE Barreiro Rico  278.280  

049  Avaliação Imobiliária de 5 áreas p/aquis no PE Águas da Billings  39.000  

050  Drones p/monitorar, fiscalizar e proteger a biodiversidade de 14 UC.  917.250  

051  Invent Flor p/Manejo de Espécies Exóticas em 2 Parques Estaduais  303.000  

052  Adequação das estruturas - PE Intervales 2.599.744  

053  Adequação das estruturas - PE Ilha Anchieta  13.621.908  

054  Passagens de Fauna - PE Cantareira  343.819  

055  Trilhas - PE Serra do Mar  3.361.520  

056  Georreferenciamento em 22 UCs  9.686.995  

057  Adequação das estruturas - PE Ilha do Cardoso  10.473.670  

058  Planos de Manejo das UCs do Mosaico do Jacupiranga  1.127.000  

059  Adequação das estruturas - PE Morro do Diabo  6.898.406  

060  Observação de Aves em 6 UCs Estaduais  854.256  

   Total de 27 Planos aprovados 77.595.133 
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Cabe destacar que os investimentos em estruturação de Unidades de Conservação visam o aumento 
da visitação e aproximação da sociedade das áreas protegidas, com a melhoria da experiência dos 
visitantes. Os investimentos estruturais visam ainda o aumento de receita e do valor de outorga de 
concessões, permissões e autorizações de uso, geração de oportunidade de novos negócios e renda, 
agregando valor às Unidades de Conservação.  

Com relação à fiscalização das Unidades de Conservação, destacamos 3 ações: 

 As ações rotineiramente desenvolvidas com a prestação de serviços de vigilância e segurança 
patrimonial nas unidades de conservação, indispensável à proteção do bem público e caracterizada 
por atuar na segurança dos próprios do Estado e dos usuários – visitantes, alunos, pesquisadores e 
funcionários, além de coibir atividades ilícitas, atitudes indesejáveis e informar ao visitante quanto às 
regras de conduta dentro da unidade, bem como o controle de acesso às unidades; 

 O emprego de Policiais Militares em Atividade Extraordinária de Trabalho Policial Militar – 
atividade DEJEM, para ações de prevenção e repressão de crimes e infrações cometidas contra o 
meio ambiente nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado, sob a administração 
desta Fundação, para prevenir as ocorrências de roubo e furto ao patrimônio e crimes contra fauna e 
flora dentro das unidades e seus entornos, onde a presença do policiamento militar em atividade 
DEJEM, representa o método fiscalizatório e repressivo mais efetivo à disposição, vez que o policial 
ambiental devidamente treinado e equipado é naturalmente vocacionado para a tarefa e; 

 A inovação tecnológica por meio da aquisição de Drones e capacitação de funcionários, destinada 
a fiscalização aérea, a ser iniciada no primeiro semestre de 2019, a fim de garantir melhor 
fiscalização em áreas de risco, com aumento da frequência e da segurança de agentes de 
fiscalização, além de diminuir a necessidade de utilização de aeronaves. 

Destacam-se as seguintes melhorias realizadas nos próprios do Estado: (1) execução de sistema de 
monitoramento por câmeras na guarita do PE Carlos Botelho; (2) reforma da sede da Estação 
Ecológica de Bananal; (3) reforma do escritório técnico da Estação Ecológica de Itapetí; (4) reforma 
de edificações da área de uso público do PE Porto Ferreira; (5) execução de sistema de tratamento 
de esgoto no PE Campos do Jordão; (6) execução de portão de acesso com guarita central no PE 
Caverna do Diabo; (7i) reforma de padrão de entrada de energia no PE Cantareira e PE Campina do 
Encantado; (8) reformas de adequações e revitalizações da área de uso público do PE Jaraguá; (9) 
início de obras de revitalização de todas as edificações, sistema de saneamento e tratamento de 
água no PE Ilha Anchieta; (10) início de elaboração de projeto executivo para restauro dos 
monumentos que compõe o Caminhos do Mar; (11) início das obras de reformas e adequações no 
PE Intervales; (12) contratação para obras de adequações e revitalizações no PE Ilha do Cardoso; 
(13) adequações no sistema de cobertura da sede do PESM – Núcleo São Sebastião; (14) 
contratação de aquisição de rádios para comunicação em unidades do PESM; (15) início das obras 
de reforma nos alojamentos do PE Carlos Botelho; (16) início das obras de construção de galpão 
garagem no PE Rio Turvo; (17) início das obras de execução de trilha de acesso universal de 700m 
no PE Ilha Anchieta; (18) início das obras de melhorias em trilha no PE Rio Turvo; (19) reforma de 
base de fiscalização no PETAR – Núcleo Capinzal com previsão de entrega para dezembro; (20) 
construção de portal de acesso com guarita no PE Nascentes do Paranapanema; e (21) reforma de 
edificações de uso público e administrativas no PE Aguapeí; além de outras realizadas no âmbito do 
Programa Serra do Mar. 

Quanto à regularização fundiária foram desenvolvidas as seguintes atividades: (1) 
georreferenciamento de unidades de conservação de domínio público: contratados o 
georreferenciamento de 03 unidades de conservação com área total de 11.074,49 hectares e 
identificadas outras 22 Unidades de Conservação de dominialidade pública (regularizadas) com área 
total de 83.074,62 hectares, que tem pendência do georreferenciamento dos seus limites, 
cujo recurso de aproximadamente R$ 10.000.000,00, captado na Câmara de Compensação 
Ambiental, cuja contratação será submetida novamente à autorização do Comitê Gestor; (2) 
avaliação imobiliária de áreas a serem desapropriadas: contratação da avaliação das 05 áreas ainda 
particulares, com área total de 16,98 hectares no Parque Estadual Águas da Billings no valor de R$ 
26.700,00 para futura desapropriação e regularização do parque; avaliação de imóvel em Cajuru com 
para total de 1.737,29 hectares para criação de UC; procedimento para contratação de avaliação de 
02 áreas, com área total de  273,79 hectares, no Parque Estadual de Itapetinga, no valor de R$ 
10.876,18; (3) início do procedimento para demolição de edificações em unidade de conservação 
causadoras de dano ambiental. Outro ponto importante foi a gestão e defesa da publicação da 
resolução SMA n°165/18, que regulamente a compensação de reserva legal mediante a doação e 
área inserida em Unidade de Conservação de dominialidade pública pendente de regularização. 

Produto: Projetos de consolidação e criação de novas unidades de conservação aprovadas. 



496 
 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 10 (número de projetos executados) 

Meta alcançada: 27 projetos aprovados (FF) 

No âmbito da CETESB, no ano de 2018, deram andamento os seguintes projetos: ANA – 
Monitoramento e divulgação de dados da qualidade das águas no âmbito do Qualiaguas; SMA – 
Obras, instalações e revigoração na Agência Ambiental de Campinas; CERJU – Comitê Estadual 
para planejar e executar obras para recuperar a Bacia do Rio Jundiaí; RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS – Aplicação em investimentos voltados em acompanhar e fiscalizar a qualidade ambiental; 
DERSA – Avaliar os impactos ambientais da qualidade do ar, água e solo do Rodoanel Trecho Sul; 
FECOP – Apoiar as atividades de ensino da escola da CETESB e gestão ambiental; SINCET WEB-
FID – Implantação do sistema de armazenamento de dados inventários dos impactos da poluição; 
PNUMA – Execução de projetos dos programas das Nações Unidas para o Meio Ambiente; 
PETROBRÁS ANFAVEA – Ampliar o programa de fiscalização de emissão de fumaça preta por 
veículos automotores e VRE–PRODESP – Desenvolvimento de Sistema Via Rápida do 
Empreendimento - PRODESP. 

Meta alcançada: 10 projetos no âmbito da CETESB em execução. 
 

Ação 6233 - Preservação e Fiscalização Ambiental 

Unidade Executora: Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. 

Planejamento, execução, gestão e modernização da fiscalização, envolvendo ações preventivas e 
repressivas, com a polícia ambiental e outros órgãos; monitoramento dos temas e das áreas de 
vulnerabilidade ambiental; realização dos atendimentos ambientais, julgamento dos autos de infração; 
definição das medidas de reparação de danos e controle de pagamento de multas; desenvolvimento 
de ações para orientação e reeducação do infrator, buscando a preservação das áreas protegidas 
contra degradação e incêndios e dos bens ambientais como fauna, remanescentes florestais, madeira 
e recursos pesqueiros. 

A ação Preservação e Fiscalização Ambiental consiste em ações estratégicas que concentram 
esforços em duas frentes de atuação: a fiscalização e monitoramento e a gestão da fiscalização, por 
meio de ações conjuntas da CFA e da Polícia Militar Ambiental. 

Para fiscalização e monitoramento registra-se em 2018 um total de 83.603 ações de policiamento 
ambiental preventivo e ostensivo realizadas pela Polícia Militar Ambiental em todo o território do 
estado, contendo: Atendimento de denúncias; Fiscalização embarcada mensurada por horas 
navegadas; Fiscalização de madeira; Bloqueios policiais; Fiscalização em propriedades rurais; 
Fiscalização de criadouros e criadores; Fiscalização de fontes de consumo de pesca; Fiscalização 
por trilhas em Unidades de Conservação; Fiscalização de focos de queimadas em Unidades de 
Conservação e Monitoramento da vegetação natural do Estado de São Paulo. 

Para gestão da fiscalização em 2018 contamos com 100% dos Autos de Infração Ambiental - AIA’s 
lavrados digitalmente por meio da integração das informações entre os Sistemas da Polícia Militar 
(SIOPM) e da Secretaria do Meio Ambiente (SIGAM), sendo que os processos administrativos 
originados dos AIA’s, passaram a ser processados eletronicamente por meio do sistema e-Ambiente, 
possibilitando agilidade nos trâmites de documentos, maior transparência, economia e acesso a 
funcionários e cidadãos. 

Ainda no exercício de 2018 foram consolidados nas sessões do atendimento ambiental realizadas 
pelos técnicos da CFA e policiais militares ambientais um total de 25.206 Autos de Infração 
Ambiental, com comparecimento de 18.039 autuados, sendo o índice de conciliação de 65%. Houve à 
adesão de 8.730 autuados ao Programa Conduta Ambiental Legal de reeducação do infrator, ou seja, 
adesão de 48% dos autuados. 

Os recursos interpostos no ano de 2018, totalizaram 2.946, sendo um total de 5.366 de recursos 
julgados, número este que inclui os demais interpostos em anos anteriores. 

Produto: Prevenção, fiscalização e monitoramento ambiental e gestão dos autos de infração (PAmb 
e CFA) 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 81% (índice de ações de Prevenção, Fiscalização 
e Monitoramento e de processos de auto de infração ambiental consolidados e conciliados e recursos 
julgados) e 30% (índice de processos de auto de infração ambiental consolidados e recursos 
julgados). 

Meta alcançada: 78% para índice de ações de Prevenção, Fiscalização e Monitoramento e de 
processos de auto de infração ambiental consolidados e conciliados e recursos julgados. 
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A mensuração para o indicador do produto Índice de Prevenção, fiscalização e Monitoramento e de 
Processos de Auto de Infração Ambiental Consolidados e de Recursos Julgados, é a soma do índice 
de Ações de Prevenção, Fiscalização e Monitoramento com o índice de Processos de Auto de 
Infração Ambiental Consolidados e Conciliados e de Recursos Julgados. 

Pode-se atribuir o não alcance da meta em 3% principalmente aos seguintes fatores: 

 a nova metodologia de monitoramento com imagens de alta resolução reduziu a velocidade de 
verificação do estado, mas permitiu identificar maior número de alterações, aumento nas denúncias e 
melhora no índice de acertos; 

 menor número de focos de incêndio comparado a 2017; 

 menor percentual de conciliação do AIA, pois depende da concordância do autuado; 

 mudança de gestão desta Pasta que implicou na reanálise de algumas diretrizes gerando ajuste 
no planejamento inicial; e 

 o encerramento da execução orçamentária e financeira (Decreto Estadual nº 63.777/2018) que 
impossibilitou a conclusão dos processos cuja licitações ultrapassariam o período de encerramento 
estabelecido por este Decreto. 

Meta alcançada: 36% (índice de processos de auto de infração ambiental consolidados e recursos 
julgados) 

Com relação ao outro indicador, Compromisso firmado para a Recuperação e/ou Regularização 
Ambiental, a meta estabelecida foi de 30%. 

Este indicador é mensurado pelo índice de compromisso firmado para recuperação e/ou 
regularização ambiental, e atingiu 36% de Termos de Compromisso e Recuperação Ambiental –
TCRA firmados do total de 11.095 Autos de infração ambiental, lavrados com previsão de medidas de 
recuperação vinculada. Portanto, a meta realizada foi ultrapassada em 6%.  

Justificativa no Nível de Execução do Programa (77 %) 

Os percentuais de execução foram obtidos pelas despesas realizadas em todas as fontes de recursos 
frente à dotação atualizada que compreende: a dotação inicial (-) contingenciado (+) créditos 
adicionais ao longo do exercício.  

Fontes de recursos do programa em questão: 001 – Tesouro do Estado; Fonte 002 vinculados 
estaduais (Contrato com o Fehidro/CBRN); Fonte 003 – Fundos Especiais de Despesas 
(arrecadações dos Institutos de Pesquisas, Compensação Ambiental, Taxa Ambiental e Multas / 
CFA); fonte 004 – Recursos próprios (arrecadações da Fundações Florestal e ZOO, contratos de 
compensação ambiental da Cetesb), e 007 (recursos externos-financiamento do projeto PDRS). 

Com relação às atividades relacionadas à ação “Gestão da Fauna Silvestre” a execução orçamentária 
para 2018 foi de 82%. Importante destacar que a execução ocorreu dentro do previsto.  

No que se refere à ação “Adequação Ambiental dos Imóveis Rurais e Restauração Ecológica”, a 
execução totalizou 94%, porém, em função do encerramento da execução orçamentária e 
financeira, por meio do Decreto Estadual 63.777/18 ficou impossibilitado a conclusão do processo de 
contratação dos serviços de limpeza cuja licitação ultrapassaria o período de encerramento 
estabelecido por este Decreto.  

No âmbito do Projeto PDRS (75 %): Fonte 7: O PDRS encerrou em setembro de 2018. Quando da 
elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2018, em meados de 2017, ainda não 
sabíamos com certeza o que seria executado em 2017. Assim, previmos uma dotação orçamentária 
suficiente para a conclusão do projeto. Executamos RS$11.813.334, que representam 98,4% dos 
recursos do financiamento do BIRD (US$12 milhões). Não poderíamos ter gasto além do que foi 
executado, uma vez que não haveria disponibilidade financeira. A pequena diferença (1,6%) deve-se 
a economia em licitações.  

Fonte 1: Não foi possível executar 100% da dotação orçamentária em função das dificuldades 
enfrentadas para a contratação de serviços e aquisição de veículos, sujeitos à prévia aprovação do 
Comitê Gestor, e à impossibilidade de executar projetos de PSA com recursos do Tesouro mediante 
contratação do Banco do Brasil como havia sido previsto. Houve um esforço para redirecionar os 
recursos para a realização de reformas nas unidades regionais da SMA, no entanto não houve tempo 
hábil para a contratação e execução integral dos serviços. Os recursos orçamentários não utilizados 
foram disponibilizados para outras unidades e conseguimos junto ao BIRD o reconhecimento de 
contrapartida não financeira para completar o montante previsto no contrato de financiamento. 
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Ainda no âmbito desta classificação orçamentária estava previsto para 2018 um contrato com 
recursos do FEHIDRO (fonte 002 – vinculados estaduais) para “Monitoramento de Impactos de 
Sistemas Agroflorestais no Estado de SP sobre a proteção e conservação dos recursos hídricos e da 
biodiversidade”, porém, os tramites e procedimentos internos deste assinatura do contrato com o 
FEHIDRO até a realização do pregão para contratação de serviços de monitoramento dos vários 
atores envolvidos (Fehidro, agente técnico, Banco do Brasil e CBRN, CA e Consultoria Jurídica) 
impossibilitaram o inicio dos desembolsos e consequentemente a execução orçamentária ainda em 
2018. 

Ação Pesquisa Ambiental e Capacitação (75%) os recursos de fonte tesouro do estado 
atingiram a execução de 99% porém, na fonte 003 – Fundo Especial de Despesa 
especificamente do Instituto Geológico a execução foi de 32% visto que houve atrasos nos 
procedimentos licitatórios bem como inicio das obras de reforma do IG (esclarecimentos solicitados 
pela Consultoria Jurídica e diversas impugnações) impossibilitando desta forma o empenhamento em 
2018. 

Ação 5063 - Planejamento e Gestão de Unidades de Conservação (94% Fundação Florestal + 
Instituto Florestal) e 5715 - Gestão Ambiental da Serra do Mar (95% somente Fundação 
Florestal) demonstram o esforço dedicado pelas Unidades envolvidas na realização no planejamento 
previsto para as despesas de custeio e investimentos na efetiva gestão das unidades de conservação 
sob administração da FF e IF. 

A execução orçamentária de 65% na ação 6180 – Compensação Ambiental se deu em função do 
tempo decorrido com os recursos administrativos nos processos licitatórios de contratação de 
serviços e obras nos Parques Estaduais: Intervales, Ilha Anchieta e Ilha do Cardoso, que impactaram 
diretamente no atraso do início das respectivas contratações e no percentual executado em 2018. 
Cabe-nos ainda ressaltar que na ação acima mencionada sob a gestão do Gabinete do Secretário a 
mesma também é executada mediante os planos aprovados na Câmara de Compensação Ambiental 
que nem sempre o total aprovado financeiramente corresponde as dotações orçamentária alocadas 
na Lei. 

 

Programa 2619 – Redução da Vulnerabilidade Ambiental e Mudanças 
Climáticas 

Reduzir as vulnerabilidades ambientais, por meio da proteção e recuperação dos mananciais e dos 
recursos hídricos, da redução de riscos de desastres, da mitigação das emissões atmosféricas e do 
planejamento ambiental territorial. 

 

Ação 2463 - Integração da Gestão Ambiental e Gestão de Riscos – BIRD (Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) 

Unidade Executora: Grupo de Trabalho e Acompanhamento de Projetos Estratégicos – GTAPE 

Desenvolvimento e implantação do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE); melhoria do 
monitoramento e controle ambiental, através da inovação na fiscalização; fortalecimento da 
capacidade de monitoramento do ar e da água e da modernização do Sistema de Licenciamento 
Ambiental; integração do gerenciamento de risco de desastres naturais no setor de transporte e 
fortalecimento da capacidade de gerenciamento de risco de desastres, no âmbito do Programa de 
Transporte, Logística e Meio Ambiente, gerenciado pelo DER, com recursos de financiamento externo 
(BIRD) e de contrapartida do Estado de São Paulo. 

No exercício de 2018 não foram alocados recursos orçamentários do Tesouro (contrapartida) 
destinados ao projeto. As atividades do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo – Programa 
de Transporte, Logística e Meio Ambiente foram realizadas exclusivamente com recursos do Contrato 
de Empréstimo nº 8272/BR, celebrado com o BIRD, e alocados no DER/SP:  

    Equipamentos recebidos: (1) Sistema de cromatografia a gás para monitoramento da qualidade 
de águas superficiais; (2) Discos para armazenamento de dados (storage); (3) três estações de 
monitoramento da qualidade do ar; (4) Máquina lavadora termo desinfetadora para monitoramento da 
qualidade de águas superficiais e subterrâneas.  

    Serviços concluídos: (1) Apoio aos procedimentos preparatórios e elaboração de documentos 
visando à contratação de serviços de assessoria em TI; (2) Instalação de 26 piezômetros (poços). 

   Contratos em execução: (1) Elaboração de estudos de dinâmica social, econômica, ambiental e 
em geoprocessamento e suporte à construção da proposta de Zoneamento Ecológico Econômico 
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para o Estado de SP; (2) Desenvolvimento de proposta metodológica aplicada ao Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Estado de SP; (3) Evolução da arquitetura e da plataforma tecnológica do 
DataGEO; (4) Aprimoramento e expansão das funcionalidades do Geoportal Sala de Cenários; (5) 
Projeto básico para construção de píer; (6) Obras de infraestrutura para instalação de estações 
telemétricas de medição da qualidade do ar (Rio Claro e Limeira); (7) Avaliação e mapeamento de 
risco da RMSP (parcial) e Baixada Santista; (8) Avaliação e mapeamento de risco da RMSP (parcial) 
e Litoral Norte.  

   Processos em licitação: (1) Obras de infraestrutura para instalação de estações telemétricas de 
medição da qualidade do ar (São Sebastião); (2) Aquisição de duas incubadoras microbiológicas para 
monitoramento e avaliação da qualidade das águas; (3) Aquisição de conjunto de equipamentos para 
amostragem de águas subterrâneas; (4) Serviços de preparação, digitalização, reconhecimento ótico 
de caracteres, processamento de imagens, indexação e inserção de metadados de documentos, bem 
como, fornecimento de sistema de gerenciamento eletrônico e busca de documentos; (5) Elaboração 
de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários das 
Unidades Básicas de Atendimento (UBAs) Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente; (6) 
Serviços técnicos especializados para a formulação, estruturação e implementação de uma 
plataforma integradora de Gestão de Riscos de Desastres; (7) Serviços de medição de movimentos 
do terreno a partir do método InSAR na Região Metropolitana de São Paulo e parte da Baixada 
Santista e Litoral Norte; (8) Aquisição de 25 workstations para a Polícia Militar Ambiental; (9) 
Aquisição de sensores para sondas multiparâmetro. 

Produto: Melhoria na integração da gestão ambiental e gestão de riscos – BIRD. 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: Considerando que o projeto 2463 não constou do 
Orçamento de 2018, não houve o estabelecimento de meta, contudo foram elaborados relatórios de 
monitoramento do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo. 

Meta alcançada: 3 relatórios de monitoramento do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo 
elaborados em março, setembro e novembro de 2018, baseados nas “Ajudas-Memórias” referentes à 
realização de missões oficiais do Banco Mundial para supervisão das atividades do Projeto. 

 

Ação 4302 - Avaliação e mapeamento de áreas de risco 

Unidade Executora: Instituto Geológico – IG 

Análise e mapeamento de perigos, vulnerabilidade e risco; monitoramento de parâmetros ambientais 
e indicadores de políticas públicas de redução de risco e de adaptação, visando o estabelecimento e 
implantação de estratégias; atuação intersetorial; aumento da capacidade da sociedade em perceber 
e avaliar suas vulnerabilidades e risco e a implantação de medidas e ações diretas de prevenção de 
desastres relacionados a eventos naturais. 

   Coordenação técnica do projeto “Avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25. 000, 1:10. 
000, 1:3. 000 e 1:1. 000) em apoio ao Setor de Transportes (ST) e ao Programa Estadual de 
Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo (PDN)”, 
financiado pelo Banco Mundial. Termo de Cooperação Técnica entre IG e a Coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil - CEDEC - apoio técnico aos Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDC), o IG atuou 
na Operação Verão 2017-2018, e 2018-2019 (mês de dezembro) mantendo técnicos em plantão 24 
horas os quais realizaram 15 atendimentos com vistorias em 38 áreas, abrangendo 10 municípios. As 
avaliações de risco indicaram a interdição definitiva de 49 moradias com remoção definitiva de 152 
pessoas e remoção temporária de 12 moradias com remoção preventiva de 44 pessoas.  Ministrados 
cursos e treinamentos às equipes municipais em 7 Oficinas Regionais de Defesa Civil com público de 
cerca de 900 pessoas;  

    Realização do “X Seminário Estratégias para Redução de Riscos e Desastres a Eventos 
Geodinâmicos no Estado” com a realização de 8 palestras para um público de cerca de 100 pessoas 
durante o qual houve também as assinaturas do Termo de Cooperação Técnica entre Secretaria do 
Meio Ambiente - Instituto Geológico e Casa Militar-Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa 
Civil e o anúncio da assinatura do contrato para avaliação e mapeamento de risco (escalas regional e 
local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - trechos norte/ oeste/ sudoeste/ 
sudeste) e do Litoral Norte;  

    Emitidos 15 pareceres técnicos e informes técnicos sobre problemas geoambientais ou de 
instabilidade de terrenos em atendimento, principalmente, ao Ministério Público e à CEDEC;  

    O banco de dados de eventos e desastres geodinâmicos realizou o cadastro de 2210 registros. 
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Produto: Avaliação de risco 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 24 (número total de avaliações entregues e 
acesso às avaliações de risco) 

Meta alcançada: A meta foi superada totalizando 32 avaliações entregues. 

 

Ação 4640 - Gerenciamento e Difusão de Informações Ambientais 
 

Unidade Executora: Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA 
Produção, consolidação e difusão de informações ambientais, objetivando o apoio à tomada de 
decisão para a gestão ambiental do Estado de São Paulo. 
 

 Elaboração e publicação do Relatório de Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo 2018 
(RQA), que disponibiliza séries históricas de indicadores ambientais e socioeconômicos paulistas, 
assim como informações das ações realizadas pelo Estado que buscam a melhoria da qualidade 
ambiental. Na edição de 2018 um total de 126 técnicos do Sistema Ambiental Paulista estiveram 
envolvidos em diferentes etapas do processo; 

    Geoportal DataGEO: Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do Estado de São Paulo – 
IDEA-SP, que permite a organização, catalogação, conversão, padronização e disponibilização de 
informações ambientais espacializadas, via Portal WEB. Link: http://datageo.ambiente.sp.gov.br/; 

    Publicação de novas informações ambientais territoriais: 151 camadas acrescentadas ao 
GeoPortal, sendo 39 atualizações anuais incluindo a atualização dos dados de qualidade ambiental 
do Estado de São Paulo (2016 e 2017) e dados da Fiscalização Ambiental (Auto de Infração e 
Termos de Compromisso); e 112 novas informações. Dentre estas se destacam as camadas do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Ações e Ocorrências em Unidades de Conservação (dos 
anos de 2013 até 2017). Além da contínua atualização do Cadastro Ambiental Rural - CAR (mais de 
330.000 propriedades); 

    Cursos de capacitação para divulgar e fornecer conhecimento estruturado das funcionalidades do 
DataGEO e repassar conceitos básicos de geotecnologias e cartografia: mais de 90 profissionais 
capacitados do Sistema Ambiental Paulista, INCRA-SP e Prefeituras; 

    Início em 02/05/2018 do desenvolvimento do Projeto “Evolução da arquitetura e da plataforma 
tecnológica do DATAGEO para a construção de ambientes virtuais de análise territorial versionada 
em rede”. Desenvolvimento de uma Plataforma tecnológica de Rede, Gestão e Integração de 
Informação Territorial e documentação de base de conhecimento técnico científico. Atividades 
realizadas pela CPLA gestão, validação dos produtos, absorção e difusão da tecnologia em 
desenvolvimento no âmbito do projeto junto aos atores integrantes da rede. Produtos entregues:  

   Plataforma da Rede ZEE implantada em implementação 

   Evolução da arquitetura e melhorias das funcionalidades do DataGEO implantada em produção. 

Produto: Disponibilização de informações ambientais 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 65.000 (número de acessos únicos do público em 
geral ao Geoportal DataGEO) 

Meta alcançada: 76.917 acessos únicos do público em geral ao DataGEO, superando a meta 
definida na LOA 2018. 

 

Ação 5960 - Proteção e Gestão da Água Subterrânea 

Unidade Executora: Instituto Geológico – IG 

Execução e acompanhamento de atividades, programas e projetos de pesquisa sobre as águas 
subterrâneas, para ampliar o conhecimento dos aquíferos do Estado de São Paulo; divulgação do 
conhecimento gerado, através de relatórios, publicações, cursos e palestras; participação em 
reuniões das câmaras técnicas de água subterrânea dos comitês de bacia (CBH) e do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos (CRH), para divulgar o conhecimento e apoiar o sistema de 
gerenciamento dos recursos hídricos. 

Projetos de pesquisa na área da hidrogeologia: (1) delimitação de zonas sensíveis à 
contaminação da água subterrânea por nitrato na área urbana de Marília; (2) avaliação da 
contaminação por nitrato nas águas subterrâneas do Sistema Aquífero Bauru na área rural do 
município de Bastos; (3) estudos isotópicos relacionados à circulação e recarga do Sistema Aquífero 

http://datageo.ambiente.sp.gov.br/
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Tubarão. Todos os projetos são desenvolvidos em parceria com outras instituições e contam com 
financiamentos externos. 

Produto: Produção técnico-científico para ampliação de conhecimento dos aquíferos do ESP. 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 6 (número de relatórios técnicos e artigos 
científicos publicados). 

Meta alcançada: 2 relatórios técnicos dos projetos finalizados. 

 

Ação 6056 - Desenvolvimento e Implementação de instrumentos de planejamento 
ambiental 

Unidade Executora: Coordenadoria de Planejamento Ambiental – CPLA 

Elaboração e implementação de instrumentos de planejamento ambiental territorial, visando à 
sustentabilidade do desenvolvimento, em especial Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), o 
Gerenciamento Costeiro (GERCO) e a Política de Resíduos Sólidos, a partir do estabelecimento de 
diretrizes, metas e ações de políticas públicas ambientais, visando ao aprimoramento da eficiência na 
gestão ambiental. 

 Gestão de Resíduos Sólidos: assinatura de um 01 convênio com a Universidade de São Paulo, 
por intermédio do Instituto Oceanográfico, para "Conjugação de esforços técnicos, acadêmicos e 
científicos para o desenvolvimento de ações voltadas para a sustentabilidade dos oceanos e 
lançamento de uma 01 ferramenta do SIGOR - Módulo Reciclagem, para acompanhamento da 
gestão dos resíduos sólidos urbanos recicláveis; 

 Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo (ZEE): (1) 01 publicação “ZEE: 
Entender para Participar”, para capacitação quanto ao instrumento do ZEE-SP (cartilha); (2) 01 vídeo 
informativo para capacitação dos representantes e colaboradores dos Comitês de Bacia Hidrográfica 
(CBHs) sobre o instrumento ZEE; (3) 06 roteiros para desenvolvimento de metodologia do ZEE, 
abrangendo definição da lista de atributos, elaboração das cartas síntese; (4) correlações entre as 
políticas públicas e as diretrizes estratégicas do ZEE-SP; (5) projeções e análises tendenciais; (6) 
compatibilização das ferramentas de análise do território; (7) definição de critérios socioambientais 
para proposição de zonas; (8) 08 produtos para realização de estudos de dinâmica demográfica, 
social, econômica, ambiental, jurídico-institucional e para a construção da Base de Informação 
Territorial (BIT) do ZEE.  

 Planos de Manejo das Unidades de Conservação: (1) Apoio ao Comitê de Integração dos 
Planos de Manejo (Resolução SMA nº 79/2018) e aos órgãos gestores das Unidades de Conservação 
na elaboração de 01 roteiro metodológico para elaboração de planos de manejo; (2) 01 roteiro 
metodológico de zoneamento de UCs da categoria Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e na 
elaboração de 07 planos de manejo de UCs, contemplando os diagnósticos socioeconômicos e 
jurídico-institucionais, à análise integrada e os respectivos zoneamentos. 

Produto: Instrumentos de planejamento ambiental territorial 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 14 (número de instrumentos relacionados à 
política de resíduos sólidos, mudanças climáticas e gerenciamento costeiro). 

Meta alcançada: 27 instrumentos. A meta da LOA foi excedida com a inserção e elaboração de 09 
instrumentos relacionados ao tema Planos de Manejo das Unidades de Conservação, não previstos 
nesta ação anteriormente.  

 

Ação 6187 - Desenvolvimento de ações na área ambiental com recursos do FEHIDRO 

Unidade Executora: CETESB 

Suporte financeiro do FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - às ações do SEAQUA - 
Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento 
do Meio Ambiente. 

Em 2018, a CETESB, como tomadora de recursos do FEHIDRO, contava com 15 projetos 
acompanhados no Plano Plurianual. Os temas desses projetos referem-se, basicamente, à ampliação 
e modernização das redes de monitoramento da qualidade das águas no Estado de São Paulo, 
elaboração de diagnósticos ambientais, aprimoramento de sistema de informações de qualidade das 
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águas e implementação de mecanismos para subsidiar a gestão de recursos hídricos. Os prazos para 
execução dos projetos são em média 24 meses. 

Produto: Projetos apoiados pelo FEHIDRO 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: 16 projetos executados 

Meta alcançada: 3 projetos concluídos e 12 projetos em andamento (justificado no item de nível de 
execução do programa) 

 

Ação 6246 - Informações e Estratégias de Mitigação de Emissão de Gases do Efeito 
Estufa (não orçamentária) 

Unidade Executora: SMA/GAB/Assessoria de Mudanças Climáticas e CETESB 

Compilação das ações relativas às estratégias de mitigação (redução de emissão de gases de efeito 
estufa) e adaptação, com finalidade de orientar a administração pública na tomada de decisões.  

Como “análise” entende-se relatórios enviados por terceiros (empresas e outras pessoas jurídicas) à 
SMA, dentro do Protocolo Climático do Estado de São Paulo, de caráter amplo e voluntário e à 
CETESB, no âmbito do inventário de emissões das empresas licenciadas, de caráter estrito e 
mandatário.  

Produto: Análises sobre a redução de emissão de CO2 (incorporado ao Produto da ação 
“Gerenciamento e Difusão de Informações Ambientais”.). 

Meta na Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2018: previstos 02 (número de análises sobre as ações 
para redução de emissões de CO2 e para adaptação aos efeitos das mudanças climáticas), 

Meta alcançada: 217 (213 Inventários na CETESB e 04 adesões ao Protocolo Climático do Estado 
de São Paulo na SMA). A diferença apresentada entre a meta acima apresentada e a meta alcançada 
deveu-se ao fato que as análises sobre as ações para redução de emissões de CO2 e para 
adaptação aos efeitos das mudanças climáticas são feitas voluntariamente por atores externos a 
SMA (empresas) que na época da elaboração da lei não pode ser estimada de forma precisa.  

Justificativa no Nível de Execução do Programa (79%) 

Os percentuais de execução foram obtidos pelas despesas realizadas em todas as fontes de recursos 
frente à dotação atualizada que compreende: a dotação inicial (-) contingenciado (+) créditos 
adicionais ao longo do exercício.  

Fontes de recursos envolvidas no programa em questão: 001 – Tesouro do Estado; fonte 002 – 
Vinculados Estaduais (Contratos Fehidro/Cetesb); 004 – recursos próprios (contratos 
Fehidro/Cetesb).  

A execução orçamentária do Programa foi satisfatória, sendo que as ações “Proteção e Agua 
Subterrânea e Desenvolvimento e Implementação –Planejamento Ambiental” com execução de 
90% refletem essa condição , os 100 % não atingidos justificam-se pelo menor número de reuniões 
externas em relação ao planejado que demandariam gastos com diárias e/ou transporte. 

Para a ação 4302 (Avaliação e mapeamento de áreas de risco): 83% de execução deixou-se de 
executar 01 contrato de apoio a vistorias em áreas de risco e aos itens de material de informática 
fracassados junto à Bolsa Eletrônica nas proximidades do encerramento do exercício 

Na Ação 6187 (Desenvolvimento de ações na área com recursos do FEHIDRO) 78% de 
execução do orçamento previsto se deu pelo fato de que dos 15 projetos previstos para o ano de 
2018, 03 projetos foram concluídos, 02 projetos estão em elaboração do relatório final, 09 com 
execução técnica em andamento e 01 com processo licitatório em andamento, aguardando a 
liberação de parcelas financeiras. 

A ação “Gerenciamento e difusão de informações ambientais” teve 65% de seu orçamento 
executados. O processo de elaboração do Relatório de Qualidade Ambiental, de edição anual, 
encerra-se em setembro e passa à apreciação do CONSEMA em outubro de cada ano. Em paralelo, 
é feita a diagramação e fechamento do volume e, com a deliberação do CONSEMA, inicia-se o 
processo de pregão para a confecção de volumes impressos a serem distribuídos. No entanto, com o 
encerramento do exercício orçamentário 2018 antecipado para o final de outubro, não houve tempo 
hábil para a realização do pregão impossibilitando a utilização do orçamento remanescente. 



 

503 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

  



 

504 
 

  



 

505 
 

             Secretaria de Planejamento e Gestão 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

      29000 - Secretaria de Planejamento e Gestão 
em R$ 

Dotação Inicial Dotação 
Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 2.400.499.653,00 2.670.836.242,00 2.520.744.088,11 17.445.518,20 2.538.189.606,31 2.495.303.794,49 

Pessoal e 
Encargos Sociais 774.652.175,00 757.847.315,00 709.812.696,49 0,00 709.812.696,49 740.994.225,27 

Juros e Encargos 
da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 1.625.847.478,00 1.912.988.927,00 1.810.931.391,62 17.445.518,20 1.828.376.909,82 1.754.309.569,22 

Despesas de 
Capital 52.497.254,00 707.678.977,00 564.616.268,00 1.190.000,00 565.806.268,00 238.185.591,60 

Investimentos 52.496.254,00 707.676.977,00 564.616.268,00 1.190.000,00 565.806.268,00 238.185.591,60 
Inversões 
Financeiras 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 2.452.996.907,00 3.378.515.219,00 3.085.360.356,11 18.635.518,20 3.103.995.874,31 2.733.489.386,09 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
 
 

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 
 

                        29000 - Secretaria de Planejamento e Gestão 
  em R$ 

  

Dotação Inicial Dotação 
Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

 0000 - Encargos 
Gerais 35.212.432,00 16.948.632,00 16.172.824,53 0,00 16.172.824,53 16.794.171,62 

Despesas 
Correntes 35.212.432,00 16.948.632,00 16.172.824,53 0,00 16.172.824,53 16.794.171,62 

 0001 - 
Participação 
Societária 

1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1015 - 
Competitividade 
para o 
Desenvolvimento 
Regional e 
Territorial 

0,00 665.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 0,00 665.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2828 - 
Desenvolvimento 
Regional 
Integrado 

0,00 691.215.834,00 558.058.789,13 1.190.000,00 559.248.789,13 214.486.830,53 

Despesas 
Correntes 0,00 18.245.412,00 13.653.760,19 0,00 13.653.760,19 4.580.928,24 

Despesas de 
Capital 0,00 672.970.422,00 544.405.028,94 1.190.000,00 545.595.028,94 209.905.902,29 
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2900 - 
Fortalecimento do 
Sistema Estadual 
de Planejamento e 
Orçamento 

12.589.447,00 3.896.561,00 3.635.978,91 0,00 3.635.978,91 3.490.660,33 

Despesas 
Correntes 12.589.447,00 3.896.561,00 3.635.978,91 0,00 3.635.978,91 3.490.660,33 

2909 - Gestão em 
Planejamento e 
Desenvolvimento 
Regional 

98.759.677,00 129.306.869,00 124.384.428,82 0,00 124.384.428,82 118.103.967,68 

Despesas 
Correntes 96.759.676,00 126.006.868,00 121.541.356,30 0,00 121.541.356,30 114.494.423,36 

Despesas de 
Capital 2.000.001,00 3.300.001,00 2.843.072,52 0,00 2.843.072,52 3.609.544,32 

2916 - São Paulo: 
Território e 
Cartografia 

0,00 4.551.841,00 641.606,90 0,00 641.606,90 282.904,54 

Despesas 
Correntes 0,00 4.551.841,00 641.606,90 0,00 641.606,90 282.904,54 

2917 - 
Informações 
Demográficas, 
Socioeconômicas 
e de Ação 
Governamental 

51.253.953,00 51.212.175,00 46.902.262,50 0,00 46.902.262,50 52.742.973,63 

Despesas 
Correntes 51.203.953,00 51.162.175,00 46.899.887,50 0,00 46.899.887,50 52.740.598,63 

Despesas de 
Capital 50.000,00 50.000,00 2.375,00 0,00 2.375,00 2.375,00 

2921 - Gestão de 
Pessoas 222.624.095,00 240.414.754,00 235.292.682,45 0,00 235.292.682,45 225.469.623,44 

Despesas 
Correntes 222.624.095,00 240.414.754,00 235.292.682,45 0,00 235.292.682,45 225.469.623,44 

 2924 - 
Assistência 
Medica ao 
Servidor Publico 
Estadual 

1.218.803.800,00 1.384.450.119,00 1.346.336.986,71 17.445.518,20 1.363.782.504,91 1.375.629.965,53 

Despesas 
Correntes 1.218.803.800,00 1.384.450.119,00 1.346.336.986,71 17.445.518,20 1.363.782.504,91 1.354.691.486,08 

Despesas de 
Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.938.479,45 

 2926 - Um Novo 
Detran para São 
Paulo 

639.064.406,00 681.162.692,00 619.237.117,55 0,00 619.237.117,55 636.072.563,93 

Despesas 
Correntes 637.064.406,00 678.205.706,00 617.490.471,06 0,00 617.490.471,06 634.266.655,22 

Despesas de 
Capital 2.000.000,00 2.956.986,00 1.746.646,49 0,00 1.746.646,49 1.805.908,71 

 2927 - Segurança 
no Trânsito 174.688.097,00 174.688.097,00 134.697.678,61 0,00 134.697.678,61 90.415.724,86 

Despesas 
Correntes 126.241.844,00 146.288.529,00 119.078.533,56 0,00 119.078.533,56 88.492.343,03 

Despesas de 
Capital 48.446.253,00 28.399.568,00 15.619.145,05 0,00 15.619.145,05 1.923.381,83 

Despesa Total 2.452.996.907,00 3.378.515.219,00 3.085.360.356,11 18.635.518,20 3.103.995.874,31 2.733.489.386,09 
Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
 
 

Programa 2828 - Desenvolvimento Regional Integrado  

O Programa 2828 - Desenvolvimento Regional Integrado - atingiu satisfatoriamente os objetivos 
pretendidos. Isto se deu em razão da formalização de 1200 convênios beneficiando 545 Municípios 
em 2018, o que permitiu a execução de obras de infraestrutura e a aquisição de bens para serviços 
urbanos, colaborando com a melhoria da infraestrutura urbana, da qualidade ambiental e o bem-estar 
da população local. 

Em razão do Decreto nº 63367 de 23/04/2018 este programa migrou da Casa Civil para a Secretaria 
de Planejamento e Gestão. 
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O propósito do programa consiste na ação do Estado de apoio aos Municípios, por meio de 
convênios, mediante transferência de recursos para obras de infraestrutura urbana e aquisição de 
equipamentos ou veículos.  

Esta ação é viabilizada pela Unidade de Planejamento, Controle e Avaliação – UPCA e Escritórios 
Regionais, atualmente funcionando em 13 Regiões Administrativas por força do Decreto n° 
62.712/2017, que extinguiu os Escritórios da Baixada Santista e do Vale do Paraíba e Litoral Norte.  

A metodologia de trabalho consiste em quatro etapas:  

 análise da documentação administrativa e técnica enviada pelas Prefeituras para formalização do 
convênio;  
 assinatura do convênio pelo Prefeito, Subsecretário de Relacionamento com Municípios e 
Secretário de Planejamento e Gestão;  
 acompanhamento das fases de execução do convênio, mediante vistorias do andamento das 
obras ou aquisição de equipamentos/veículos e análise da documentação para liberação de parcelas; 
e  
 análise da prestação de contas após o término do objeto do convênio, com o intuito de verificar se 
houve bom e regular emprego do recurso público. 

Ação 2272 - Atuação Especial em Municípios 
Celebração de convênios com municípios para execução de obras públicas de infraestrutura urbana 
ou aquisição de bens destinados a serviços urbanos, em sintonia com as demandas informadas pelos 
agentes públicos e sociais. Incluem as emendas parlamentares individuais aprovadas no valor 
correspondente a metade de 0,3% da receita corrente líquida prevista, para aplicação nas ações e 
programações constantes do projeto de lei orçamentária, nos termos do art. 175, §6º da Constituição 
Estadual. 

Produto: Apoio aos Municípios na Melhoria da Infraestrutura Urbana 

Indicador De Produto: Número de Convênios Firmados com Prefeituras Municipais (Unidade). 

Ação 4474 - Organização e  Articulação Regional 

Provimento de recursos para suporte administrativo, técnico, tecnológico à atuação dos Escritórios 
Regionais no âmbito da Unidade de Relacionamento com Municípios, no exercício de suas 
atribuições formais inerentes à viabilização de procedimentos para operacionalização, 
desenvolvimento e acompanhamento de convênios. 

Produto:  Gerenciamento dos Escritórios Regionais 

Indicador De Produto:  Número de Escritório Regionais Mantidos (Unidade) 

Em 2018 foi criado o produto 1399 - Incentivo à renovação de frota para os municípios do Estado de 
São Paulo, decorrente do Programa “Frota Nova Municípios”, instituído pelo Decreto nº 62.613 de 
01/06/2017, para concessão de financiamentos visando a aquisição de máquinas, equipamentos e 
veículos novos pelos municípios paulistas. A operadora é a Desenvolve SP e no ano de 2018 foram 
firmados 46 contratos. 

Programa 2900 – Fortalecimento do Sistema Estadual de Planejamento e 
Orçamento 
Objetivo: Contribuir para que programas e ações do Plano Plurianual (PPA) e dos Orçamentos 
Anuais sejam executados conforme o planejado e produzam informações técnicas no tempo e na 
forma adequada para apoiar as decisões governamentais e para a melhoria do desempenho dos 
programas, fortalecendo o Sistema Estadual de Planejamento e Orçamento. 

O programa reúne ações executadas pelas Coordenadorias de Orçamento e de Planejamento, 
Gestão e Avaliação. A atuação da Coordenadoria de Orçamento no contexto do Sistema Estadual de 
Planejamento e Orçamento está consubstanciada, na Gestão do Processo Orçamentário, na 
condição de área central de coordenação dos assuntos relacionados à gestão orçamentária da 
Administração Pública Estadual, interagindo com as demais unidades da Secretaria e com os órgãos 
dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público. 
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Por sua vez, a Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação tem a missão de contribuir com o 
desenvolvimento do Estado e da qualidade de vida da população, por meio da articulação dos órgãos 
setoriais e da disseminação e prática da Gestão por Resultados, envolvendo a elaboração e a 
avaliação do Plano Plurianual, a inovação nas práticas de gestão pública e a modernização dos 
processos.  

O compartilhamento de esforços, experiências e competências dessas duas áreas em um único 
programa visa contribuir para uma gestão mais qualificada dos programas governamentais e para 
maior eficiência dos recursos públicos. Essa inovação está evidenciada na concepção e desempenho 
dos seis produtos e ações que o constituem, a saber: 

 

Ação 6237 – Gestão do Plano Plurianual 
Definição de diretrizes e orientações técnicas para elaborar e executar o Plano Plurianual; apoio 
técnico aos órgãos setoriais do Estado para: elaborar, monitorar e rever seus programas, produtos, 
ações, indicadores e metas; acompanhar e analisar as informações prestadas pelos setoriais nos 
sistemas de gerenciamento do PPA; consolidar o PPA e seus resultados; e elaborar relatórios de 
prestação de contas sobre os resultados alcançados. 

Produto: Plano Plurianual elaborado, monitorado e revisto. 

Indicador de Produto: Número de relatórios periódicos de monitoramento dos programas. 
Resultado 2018: Quatro relatórios entregues (Meta superada). 

Indicador de Resultado: Porcentagem de Produtos do Poder Executivo do PPA com desempenho 
satisfatório. Resultado 2018: 57% (81% da meta) 

Principais realizações 

A principal finalidade dessa ação é contribuir para que programas e ações do Plano Plurianual – PPA 
e dos orçamentos anuais sejam executados conforme o planejado, a partir da execução das 
atividades de planejamento, monitoramento e revisão de programas. As atividades de monitoramento 
organizam-se sob a forma de tarefas contínuas, de acompanhamento via SimPPA (o sistema de 
monitoramento do PPA), dos registros feitos pelas secretarias, de contatos e orientações no caso de 
identificação de anomalias e de realização de reuniões, em especial nas situações de revisão e 
replanejamento de produtos e programas por ocasião da elaboração das leis orçamentárias (LDO e 
LOA).  

O ano de 2018 apresentou-se como um momento privilegiado para que as atividades de 
monitoramento fossem realizadas à luz da prospecção de novas diretrizes para 2019, já que se 
constitui no terceiro ano de execução do PPA 2016-2019, permitindo olhar para os avanços e 
dificuldades relativos ao atual ciclo e de pensar em novos desenhos programáticos para o quadriênio  
2020-2023. Nesse contexto, a atividade de maior fôlego realizada, em 2018, pela Coordenadoria de 
Planejamento, Gestão e Avaliação, por meio do Grupo Técnico de Planejamento para Resultados 
(GPR), foi o Ciclo de Reuniões sobre dez diferentes programas em variadas secretarias, fazendo 
convergir as frentes de monitoramento e planejamento.  

As reuniões foram organizadas de maneira a trabalhar em profundidade a realidade de cada 
programa, uma demanda recorrente dos setoriais. Seus objetivos foram: reforçar a governança de 
planejamento e monitoramento estabelecida em lei; discutir a atividade de monitoramento e sua 
aplicação a cada programa; e levantar diretrizes para o próximo PPA. Também foram oportunidades 
para disseminar duas importantes ferramentas de monitoramento cujo uso que o GPR aprofundou ao 
longo de 2018: os relatórios do Projeto Farol e o Painel de Indicadores.  

No que diz respeito à prestação de contas aos órgãos de controle externo, em particular, ao Tribunal 
de Contas do Estado – TCE, o GPR começou um trabalho interlocução com os gerentes de 
programas de todas as secretarias, apoiando na análise de desempenho dos programas e na 
organização dos motivos que impactaram os indicadores de resultados. Ademais, em 2018, a 
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação trabalhou ativamente para viabilizar as 
informações necessárias ao cálculo dos indicadores de planejamento que compõem o Índice de 
Efetividade da Gestão Estadual – IEGE, indicador criado pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP) para medir a eficiência da administração do Governo do Estado. 

Os esforços de planejamento e monitoramento, combinado com os demais serviços ofertados pelo 
programa 2900, contribuem para o alcance dos bons níveis de desempenho dos programas do PPA. 
Conforme evidenciam dados preliminares do seu indicador de resultado, em 2018, dos 500 produtos 
– bens ou serviços – finalísticos e de melhoria de gestão de políticas públicas ofertados pelas 
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secretarias, mais de 50% desses apresentaram desempenho satisfatório (percentual de alcance da 
meta entre 70% e 130%).  

 

Ação 4485 – Gestão do Processo Orçamentário do Estado 
Aprimoramento dos mecanismos e das metodologias que garantem o incremento da qualidade na 
elaboração e execução dos orçamentos do Estado, em todas as suas etapas e ao longo da rede de 
instituições componentes dos sistemas de administração orçamentária e financeira. Definição de 
diretrizes e orientações técnicas para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e para 
elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, compreendendo o Orçamento Fiscal, o 
Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimentos das Empresas. 

Produto: Orçamentos Anuais Elaborados e Acompanhados. 

Indicador de Produto: Número de leis orçamentárias elaboradas e acompanhadas.  

Resultado 2018: 1 LOA (100% da Meta). 

Indicador de Resultado: Taxa de aderência entre o valor do orçamento realizado e do orçamento 
aprovado. Resultado 2018: 97,85% (99,8% da meta) 

Principais realizações 

A ação é executada pela Coordenadoria de Orçamento, integrada pelos Grupos Técnicos de 
Planejamento Orçamentário (4); Grupo Técnico de Consolidação e Normas e Grupo Técnico de 
Planejamento Orçamentário de Pessoal. Dentre as atividades realizadas pela Coordenadoria de 
Orçamento em 2018, destacam-se: 

A ação englobou três grupos de atividades principais: Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2019; Elaboração do Orçamento para o exercício de 2019; e Acompanhamento da execução 
orçamentária 2018. Em relação ao primeiro, destaque para as atividades de a) elaboração do texto do 
projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 e do Anexo de Prioridades e Metas; b) 
elaboração do Anexo de Metas Fiscais, em conjunto com a Secretaria da Fazenda; c) interação com 
a Procuradoria Geral do Estado para a elaboração do Anexo de Riscos Fiscais; d) consolidação e 
formalização da íntegra do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Estado para 2019; e) análise 
do impacto orçamentário das 1.341 emendas apresentadas pelo Parlamento; e f) edição da Lei 
aprovada. 

No que se refere à Elaboração do Orçamento 2019, ressaltam-se as atividades de coordenação e 
acompanhamento junto aos órgãos da administração estadual dos trabalhos de elaboração das 
propostas setoriais para o Orçamento Fiscal, para o Orçamento da Seguridade Social e para o 
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais; a análise técnica das propostas orçamentárias 
dos órgãos setoriais e das empresas estatais e elaboração de relatórios gerenciais para subsidiar a 
tomada de decisão pela administração superior; e a análise das 13.965 emendas legislativas 
propostas ao Projeto de Lei do Orçamento e formalização da Lei Orçamentária. 

Em termos de inovação, nova classificação por natureza da receita orçamentária foi incorporada no 
processo orçamentário, em consonância com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, aprovado 
pela Secretaria do Tesouro Nacional, a ser adotado obrigatoriamente, no âmbito do Estado no 
exercício financeiro de 2019, aos instrumentos de transparência da gestão fiscal, a saber: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; 
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; bem como nas 
versões simplificadas desses documentos. Também com o objetivo de permitir maior transparência, 
foi realizada revisão geral da classificação da despesa segundo a natureza, com o objetivo de 
compatibilizá-la com as diretrizes federais e introduzidos novos quadros demonstrativos na proposta 
orçamentária. 

Em relação ao acompanhamento da Execução Orçamentária, sobressaem-se as análises 
relacionadas ao orçamento público, voltadas a: Elaboração e divulgação do Caderno Orçamento do 
Estado, com informações sobre a evolução das receitas e despesas em vários níveis de agregação; 
Avaliação técnica das implicações de reformas administrativas ocorridas em 2018 que resultaram em 
alterações na classificação institucional dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Unidades de 
Despesa no Sistema de Administração Financeira e Orçamentária do Estado; Proposições de 
alterações do orçamento e formalização das modificações aprovadas, nos termos das regras 
definidas no Decreto nº 63.152, de 15 de janeiro de 2018; Análise das implicações orçamentárias nos 
processos de contratação pela Administração Pública Estadual; Acompanhamento dos Investimentos 
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por meio de relatório específico por área, programas e fontes de financiamento; Estudos para 
subsidiar a definição de diretrizes e providências para a redução e otimização das despesas de 
custeio no âmbito do Poder Executivo e das medidas necessárias e viáveis para adequação do 
equilíbrio orçamentário à conjuntura econômica; e Análise dos processos de contratação de pessoal 
com o objetivo de subsidiar o Governador do Estado em suas decisões e apoio ao Secretário da 
Pasta, enquanto membro da Comissão de Política Salarial. 

Em termos de inovação na execução orçamentária destaca-se o desenvolvimento em nova 
plataforma da sistemática das quotas orçamentárias, com possibilidades de utilização de parâmetros 
combinados nos estudos de alternativas para fixação da liberação da dotação inicial ao longo do 
exercício. Além da apresentação de protótipo modernizado do sistema de Manifestação Prévia, com 
facilidades para a formulação das consultas, análise pelo órgão central e processo decisório de 
contratação de obras, aquisição de material permanente e equipamentos, contratação de serviços 
terceirizados e os contratos de gestão, com valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 
 

Ação 4483 – Avaliação de Políticas Públicas e Desempenho de Programas do PPA 
Estabelecimento de diretrizes e orientações técnicas para guiar os órgãos setoriais sobre a política de 
avaliação de Programas do Plano Plurianual; estabelecimento do cronograma de trabalho anual e de 
processo para ajustes de programas, em decorrência dos resultados das avaliações; realização de 
coleta, tratamento e análises das informações geradas no monitoramento dos programas ou a partir 
da produção de novas informações; realização de encontros técnicos e oficinas de trabalho ao longo 
da execução das avaliações e divulgação de seus resultados; e produção de relatórios e outros 
documentos. 

Produto: Avaliações de desempenho e desenho dos programas. 

Resultado 2018: onze avaliações de programas realizadas (100% da meta), com mais quatro 
avaliações em andamento. 

Principais realizações 
Esta ação tem como objetivo fornecer subsídios para apoiar as decisões governamentais e para 
aprimorar sua atuação, sobretudo no que diz respeito ao desempenho dos programas e ações do 
PPA. Seus produtos, em 2018, compreendem Avaliação de Desempenho do Plano Plurianual 2016-
2019, relativo ao exercício de 2017, que integra os Relatórios de Prestação de contas à Assembleia 
Legislativa (Alesp) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), e 10 estudos avaliativos de programas 
ou iniciativas governamentais.  

A execução da Avaliação de Desempenho do Plano Plurianual 2016-2019 é realizada pelo Grupo 
Técnico de Indicadores e Avaliação de Políticas Públicas (GIAPP), em parceria com o Grupo Técnico 
de Planejamento por Resultados. Tal estudo atende às exigências legais e, tal como ocorre todos os 
anos, foi encaminhada aos órgãos de controle nas datas estabelecidas.  Já os 10 estudos são 
empreendidos de forma autônoma pelos técnicos da equipe ou em parceria com órgãos de pesquisa 
especializados.  

Os três estudos realizados diretamente pela equipe GIAPP são: Impacto do modelo de Ensino 
Integral sobre o desempenho dos alunos; Política de Bonificação por Resultados e Cruzamento de 
dados do Recadastramento Anual – 2015, 2016 e 2017. Por sua vez, as avaliações em parceria 
foram todas realizadas com a Fundação Seade, por meio de duas estratégias de cooperação, 
iniciadas em 2018: 1) construção de um Sistema de Avaliação de Percepção e Satisfação de usuários 
e não usuários de serviços públicos paulistas e 2) novo ciclo de avaliações aprofundadas de 
programas do PPA. No âmbito da primeira iniciativa, foram realizadas 360 mil entrevistas telefônicas 
ao longo de 2018, que resultaram em cinco avaliações: uma avaliação geral dos resultados do estado 
e mais quatro avaliações específicas nas áreas de saúde, educação, rodovias e segurança pública. 
Tais estudos contaram com a participação dos respectivos órgãos setoriais, visando produzir 
evidências para apoiar governo e gestores públicos em suas decisões e na execução dos programas 
e metas do Plano Plurianual. Por fim, as avaliações do PPA compreendem quatro iniciativas: Ação 
Jovem e Bom Prato, da Secretaria de Desenvolvimento Social; Evasão escolar no Ensino Médio, com 
a Secretaria da Educação e Processo de elaboração e acompanhamento do PPA 2016-2019, com a 
então Secretaria de Planejamento e Gestão. Diante do atraso para contratação da Fundação SEADE, 
apenas duas avaliações entraram no cômputo de 2018, restando as demais para serem 
contabilizadas em 2019. 
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Síntese das avaliações concluídas em 2018  
Avaliação Forma de Realização 

Avaliação de Desempenho do Plano Plurianual 2016-2019 Equipe GIAPP e GPR 

Pesquisa de Satisfação e Percepção de usuários e não usuários de serviços 
públicos – GERAL Convênio SPG-SEADE 

Pesquisa de Satisfação e Percepção de usuários e não usuários de serviços 
públicos – Saúde Convênio SPG-SEADE 

Pesquisa de Satisfação e Percepção de usuários e não usuários de serviços 
públicos – Educação Convênio SPG-SEADE 

Pesquisa de Satisfação e Percepção de usuários e não usuários de serviços 
públicos – Rodovias Convênio SPG-SEADE 

Pesquisa de Satisfação e Percepção de usuários e não usuários de serviços 
públicos – Segurança Pública Convênio SPG-SEADE 

Programa Bom Prato Contrato SPG-SEADE 

Processo de elaboração e acompanhamento do PPA 2016-2019 Contrato SPG-SEADE 

Impacto do Programa de Ensino Integral sobre o desempenho dos alunos na 
Prova Brasil Equipe GIAPP 

Política de Bonificação por Resultados Equipe GIAPP 

Cruzamento de dados do Recadastramento Anual – 2015, 2016 e 2017 Equipe GIAPP e UCRH 

 

Ação 8286 – Fortalecimento da Rede Estadual de Planejamento e Orçamento  
Modelagem e implementação de cursos de capacitação e formação continuada aos técnicos da área 
de planejamento e orçamento do Estado. Revisão de processos de trabalho e das ferramentas e 
sistemas computacionais que dão suporte às atividades. Desenvolvimento de ferramentas e canais 
de comunicação para focar o trabalho colaborativo das equipes de planejamento e orçamento do 
Estado. Levantamento da situação atual das equipes dos Grupos Setoriais de Planejamento, 
Orçamento e Finanças. 

Produto: Modernização do Sistema Estadual de Planejamento e Orçamento. 

Indicador de Produto: Percentual de técnicos das áreas de planejamento e orçamento capacitados 
(%). Resultado 2018: Foram capacitados 96,6% de técnicos que atuam nas áreas de planejamento e 
orçamento por Estado (Meta superada). 

As iniciativas implementadas no âmbito desta ação visam fortalecer e modernizar as estruturas e 
agentes envolvidos no sistema de planejamento e orçamento do Estado de São Paulo, com destaque 
para os Gerentes de Programas do PPA e Grupos de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas 
(GSPOFPs), e dão suporte à consecução das demais ações e produtos que compõem este 
programa. 

Seu indicador mensura parte dessas iniciativas, particurlamente aquelas voltadas à formação e 
desenvolvimento de técnicos de planejamento e orçamento. Em 2018, deu-se continuidade à ação 
formativa, associada à prática de monitoramento. Foram realizadas, por meio da equipe do Grupo 
Técnico de Planejamento para Resultados (GPR) da Coordenadoria de Planejamento, Gestão e 
Avalição (CPGA) intervenções de capacitação em diferentes secretarias de estado, conforme 
mencionado anteriormente.  

Soma-se, aos esforços dessa ação, a responsabilidade da equipe do Grupo Técnico de Processos de 
Planejamento (GPP), da Coordenaria de Planejamento, Gestão e Avalição, em estabelecer diretrizes, 
normas e procedimentos para a gestão do Plano Plurianual, em especial quanto à organização dos 
processos de sua elaboração, monitoramento e revisão. Neste sentido, em 2018, as atividades do 
grupo envolveram análises, remodelagens e a adequações de propostas metodológicas, de sistemas 
de informação e de outros instrumentais, visando aprimorar a construção do próximo PPA.  

Destacam-se aqui atividades como: (a) redesenho do fluxo e cronograma do processo de elaboração 
do PPA, envolvendo a revisão das etapas de diagnostico setorial, macro diagnóstico do Estado, 
audiências públicas e da fase de elaboração de programas; (b) criação de um protocolo de atuação 
dos atores envolvidos na elaboração e gestão do plano, trazendo as responsabilidades dos 
envolvidos no processo; (c) revisão e aperfeiçoamento do manual de metodologia do Orçamento por 
Resultados, desdobrando-o em outros manuais (de apoio à elaboração de programas do PPA, de 
sistemas de gerenciamento e de construção de indicadores); (d) adequação dos sistemas 
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informatizados que envolvem a gestão do PPA; e (e) redefinição das ações e conteúdos para 
capacitação das equipes internas e externas à SGP, com o desenvolvimento dos conteúdos de um 
curso em EaD voltado ao tema.  

Para apoio ao acompanhamento e gestão do PPA, também foi disponibilizado este ano o aplicativo 
Painel de Indicadores do PPA, que agilizou o acesso às principais informações que compõem o PPA. 
Ademais, realizou-se um levantamento de demandas de capacitação e suporte junto aos Grupos 
Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas – GSPOFP. Já em relação ao processo 
de prestação de contas, foram produzidos mapeamentos de processos, adequações nos sistemas e 
uma videoaula voltada aos Gerentes de Programas do PPA, para orientação e qualificação dessa 
atividade.  
 

Ação 6236 – Subsídios Técnicos em Planejamento e Orçamento 
Realização de estudos e análises sobre programas e políticas públicas, projeções e cenários 
macroeconômicos e análises de indicadores socioeconômicos e ambientais, além da elaboração de 
relatórios, pareceres e publicações técnicas. 

Produto: Estudos sobre a situação do Estado de São Paulo e de suas políticas públicas. 

Indicador de Produto: Número de estudos realizados (unidade). Resultado 2018: 22 estudos 
produzidos (84,62% da meta). 

A presente ação responde a execução de estudos e relatórios técnicos, com a finalidade de apoiar as 
decisões governamentais e a melhoria do desempenho dos programas.  

As Análises Periódicas de Conjuntura Econômica reúnem informações sobre a economia paulista e 
sobre o contexto macroeconômico internacional e nacional e foram apresentados em seminários 
mensais na Secretaria de Planejamento e Gestão. A Unidade para Assuntos Econômicos e Inovação 
da então SPG era responsável por supervisionar esse trabalho, que conta com a Fundação Instituto 
de Pesquisas econômicas (FIPE) como parceira em sua realização. Os Relatórios Executivos de 
Acompanhamento Físico-Orçamentários dos Projetos Prioritários são elaborados pela Unidade de 
Projetos Prioritários e pela Unidade de Informações Executivas da SPG, que atua no monitoramento 
da carteira de projetos prioritários. Os relatórios trazem informações sobre a posição detalhada de 
entrega desses projetos com vistas a subsidiar decisões estratégicas de governo. 

Em 2018, foram elaborados doze Análises Periódicas de Conjuntura Econômica e nove Relatórios 
Executivos de Acompanhamento Físico-Orçamentários dos Projetos Prioritários.  Os relatórios dos 
meses de maio, novembro e dezembro não foram realizados: em maio, houve troca de servidores nas 
equipes dos órgãos setoriais, o que impossibilitou o fornecimento de dados. Já os relatórios de 
novembro e dezembro não foram realizados diante da alocação da equipe para apoio aos pedidos de 
Solicitação de Alteração Orçamentária e Manifestação Prévia e ao gerenciamento das justificativas de 
excepcionalidade de empenho, relacionadas ao Decreto nº 63.777/2018. 

A Pesquisa de Satisfação realizada com Gestores do PPA, no âmbito do Contrato 
SPG/1209296/2017 para desenvolvimento e aplicação de metodologias de avaliação de resultados 
de programas público, complementa os esforços e resultados alcançados por esta Ação, totalizando 
22 estudos ao longo de 2018. 
 

Ação 6032 – Gestão para resultados 
Macroprocessos de serviço: captação da demanda, formulação do plano de trabalho, capacitação e 
seleção de equipe, acompanhamento da execução dos trabalhos, avaliação final, formulação de 
projetos de melhoria do uso de recurso publico, elaboração de proposta de modernização de 
estruturas e processos organizacionais. 

Produto: Apoio à gestão governamental e de políticas públicas no Estado de SP. 

Indicador do Produto: Índice de execução dos planos de trabalho. Resultado 2018: 84,61%. 
Ao longo do ano de 2018, a Secretaria de Planejamento e Gestão deu prosseguimento às iniciativas 
em parceria com outros órgãos e entidades da Administração estadual, focadas na proposição e/ou 
implementação de melhorias na gestão organizacional e de políticas públicas, por meio do regime de 
alocação próprio à carreira de Especialista em Políticas Públicas. 

Em que pese a diminuição do número de parcerias em vigor no ano, que se explica pela dificuldade 
de se propor iniciativas de médio ou longo prazo em ano eleitoral, bem como o natural encerramento 
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de parcerias nesse mesmo período, algumas entregas importantes foram realizadas. Ressalta-se 
também que outras parcerias foram iniciadas, propiciando a retomada do padrão de atuação dos 
anos anteriores. 

Dentre as entregas destacamos, por exemplo, a modelagem do sistema integrado de atendimento 
pericial, junto à Polícia Técnico-Científica (SPTC), e o portal de dados abertos da educação1. O 
primeiro consubstancia-se numa poderosa ferramenta de gestão, que poderá ampliar a qualidade dos 
serviços prestados pela SPTC. Já o segundo representa um passo importante para a ampliação da 
transparência ativa na Secretaria da Educação – SEE, cujo modelo poderá ser replicado para toda a 
Administração, reduzindo as demandas aos serviços de informações ao cidadão das secretarias, 
otimizando recursos para este fim e aproximando cidadãos e pesquisadores à gestão pública. 
 
Entregas 2018 em Iniciativas de Melhoria da Gestão de Políticas Públicas 

Órgão Parceiro Iniciativa Entregas 

SAA/CAISAN Elaboração do Plano Estadual 
de Segurança Alimentar 

Mapeamento das ações de Segurança Alimentar no 
Estado 
Metodologia e realização de oficinas para elaboração de 
Objetivos, Metas e Matriz de Indicadores 

Alinhamento da Matriz aos indicadores presentes no PPA 

Elaboração do texto final do Plano 

SEC Organizações Sociais de 
Cultura 

Primeira alimentação do SMAC 

Matriz Parametrizada de Ações e Públicos – 2ª publicação 

Aprimoramento dos instrumentos de planejamento da 
parceria com as OS na transição p/ o SMAC 

SEE Estratégia de Governo Aberto Portal “Dados Abertos da Educação” 

SEDS CadÚnico/Portal Social Proposta de Expansão do CadÚnico/Portal Social Paulista 

SEDS-SEADE Convênio CadÚnico Definição dos Planos Tabulares 

SES Organizações Sociais de 
Saúde 

Processos assistenciais (4): melhoria contínua em 
obstetrícia 
Avaliação de resultados das unidades de saúde 
gerenciadas por OSS 

SPG/EGAP Revisão da Política de 
Certificação Ocupacional Análise crítica sobre a política de certificação ocupacional 

SSP/SPTC Modernização da Polícia 
Técnico-Científica Modelagem do sistema integrado de atendimento pericial 

Arquivo Público Documentação Digital Padronização de documentos 

 

 

Programa 2909 - Gestão e Fortalecimento Institucional da Secretaria de 
Planejamento e Gestão 

Tem um indicador de resultado que é calculado a partir da proporção de sistemas modernizados e de 
novos sistemas desenvolvidos em relação ao total de sistemas em operação considerando o 
acumulado dos quatro anos do PPA. Em 2018 foram modernizados 02 (dois) sistema, dos já 
existentes, totalizando até a presente data 07(sete) e foram desenvolvidos 02 (dois) novos sistemas, 
totalizando até a presente data 04 (quatro) sistemas, que resultou no percentual de 37,93103%, 
superando a meta prevista na LDO 2018 que era de 36%. 

 

                                                        
1 Acessível em https://dados.educacao.sp.gov.br/ 
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Ação 5515 - Administração da Secretaria de Planejamento e Gestão 
Provimento do suporte financeiro, logístico e administrativo ao desenvolvimento das atividades da 
Secretaria mediante disponibilização de bens, serviços e mobilização de recursos humanos. 

Produto: Suporte Administrativo às Unidades Administradas. 

Indicador de produto: Área das unidades administradas (m2). 

O produto de suporte administrativo às unidades administrativas é mensurado pela área das unidades 
administradas tendo sua execução em 2018 de 16.437,89m² 

Ação 5516 – Informatização do Processo de Planejamento e Orçamento do Estado 
Manutenção e implantação de serviços necessários para atualização de software de suporte, 
desenvolvimento de sistemas e manutenção e atualização dos equipamentos. 

Produto: Gestão e Modernização dos sistemas da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

Indicador de produto: Número de Sistemas em Operação 

A Gestão e Modernização dos Sistemas, que tem como indicador o Número de sistemas em 
operação atingiu uma execução de 29 sistemas em 2018, tendo superado a meta anual de 28 
sistemas em operação a qual foi estabelecida na LOA 2018. 

Ação 2523 – Ações de controle de impactos ambientais – instalação do Centro de 
Exposição SP EXPO.  

Implantação de ações de controle e compensação dos impactos ambientais decorrentes da 
instalação e operação do Centro de Exposição São Paulo – EXPO no Parque Estadual Fontes do 
Ipiranga.  
Produto: Projetos voltados às obras de mitigação e compensação no Parque Estadual Fontes do 
Ipiranga.  
Indicador de Produto: Número de Projetos Implantados. 
Já o produto Projetos voltados às obras de Mitigação e Compensação, Parque Estadual Fontes do 
Ipiranga, não teve dotação orçamentária para a execução de projetos no referido exercício. 
 

Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC 2018 

Programa 2916 – São Paulo: Território e Cartografia 
Objetivo: Disponibilizar mecanismos para execução do plano de governo e de avaliação contínua 
das ações dos programas e projetos prioritários do governador do Estado. 
 

Ação 5509 – Plano Cartográfico do Estado de São Paulo 
Produção de mapas topográficos nas escalas 1:5.000, 1:10.000 e outras, seguindo as normas da 
cartografia nacional e da infraestrutura nacional dedados espaciais, com precisão "PEC classe A". A 
partir da utilização de fotografias aéreas digitais, são extraídas as seguintes categorias de 
informações: hidrografia, curvas de nível e pontos cotados, sistema viário, obras e edificações 
notáveis, além de modelo digital de terreno, ortofotos RGB e infravermelho, perfilamento a laser, 
arquivos de bloco único. 

Produto 824 – Mapeamento topográfico nas escalas 1:5.000, 1:10.000 e outras 

Indicador de Produto 1638 – Número de mapas produzidos 

Meta 2018: 249 

Realizado 2018: 5.572 
 

Ação 6242 – Gestão Territorial 
Fornecimento de informações técnicas: certidões de jurisdição territorial, descrição e demarcação das 
divisas municipais e delimitação do território dos distritos, estudos para criação de municípios, 
desmembramento, anexação de áreas, atualização cartográfica de nascentes e cursos d´água. 
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Produto 902 – Informações Técnicas Territoriais e de Drenagem  
Indicador de Produto 1781 – Número de informações técnicas produzidas 
Meta 2018: 982 
Realizado 2018: 1.153 

 

Ação 5510 – Gestão Documental, da Informações e do Conhecimento Geográfico e 
Cartográfico 
Implementação da política de gestão documental, da informação e do conhecimento geográfico e 
cartográfico pelo Instituto Geográfico e Cartográfico. 

Produto 942 - Gestão de documentos geográficos e cartográficos 
 
Indicador de Produto 1841 – Número de documentos geográficos e cartográficos disponibilizados 
Meta 2018: 4.000 
Realizado 2018: 6.208 

Projetos desenvolvidos  

Cartografia e Geoportal IGC: O Geoportal IGC é o elo de integração das diversas áreas do Instituto 
e, também é dedicado à disseminação das bases cartográficas oficiais do Estado, permitindo a 
interoperabilidade entre provedores de dados estatísticos e geoespaciais. Por meio do Geoportal 
IGC, todo o acervo cartográfico digital do Instituto encontra-se disponível, sem restrições, a todo 
cidadão. As ações da área para o período foram: 
- Elaboração de 4.710 documentos cartográficos nas escalas 1:5.000 (279 documentos), 1:10.000 
(2.099 documentos) e outras escalas menores (2.332 documentos), referentes a mapas e 
ortoimagens relacionados às divisas municipais e aos trabalhos de caracterização de nascentes e 
cursos d´água; 
- Georreferenciamento de Cartas Topográficas da Região Metropolitana de São Paulo contendo as 
linhas de divisas municipais: corresponde a 150 folhas na escala 1:10.000 (4.350 km²); 
- Vetorização/atualização de Divisas Municipais: 33 municípios atualizados, o que corresponde a 180 
folhas na escala 1:10.000 (5.553 km²); 
- Elaboração de 13 Mapas Municipais, equivalente a 59 folhas na escala 1:10.000 (1.638 km²); 
- Verificação de Modelos Digitais de Terreno: 360 folhas na escala 1:25.000 (63.510 km²); 
- Verificação de feições de hidrografia editada: 624 folhas na escala 1:25.000 (60.000 km²); 
- Elaboração dos Documentos técnicos: (a) Plano de Marcos Geodésicos Municipais (versão 
preliminar) e (b) Manual de Procedimentos para a vetorização de divisas (versão preliminar). 
 
Ações na área de gestão documental e disseminação da informação técnica: a área é 
responsável pela guarda, em caráter permanente, de acervo técnico documental, produto de 
atividades de reconhecimento geográfico e cartográfico e controle administrativo da divisão territorial 
do Estado de São Paulo. Tais atividades são exercidas pela Administração Pública Paulista desde 
1886 por órgãos que antecederam o IGC, como a Comissão Geográfica e Geológica da Província de 
São Paulo (CGG) e o Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo (IGG).  
Em 2018, a área realizou atividades de gestão documental centradas na execução do projeto de 
redescrição e digitalização dos Dossiês de Evolução Territorial dos Municípios Paulistas. 
Foram tratados os documentos relativos a 53 municípios, perfazendo 3620 arquivos gerados e 261 
gigabytes de dados.  
Foram processados e tratados 9.723 arquivos (gerados em 2017 e 2016), totalizando 31 gigabytes de 
dados finalizados; 
Em relação ao acervo cartográfico foram preparados tecnicamente 831 unidades de 
acondicionamento para aproximadamente 4.000 originais de projetos de mapeamento planimétrico, 
em escalas variadas, que serão recolhidos ao Arquivo do Estado, por se tratar de documentação de 
guarda permanente. 
Além disso, foram gerados e processados 400 arquivos referentes ao Mapeamento Planialtimétrico 
da Região Metropolitana de São Paulo, publicado na década de 1970, pelo antigo Grupo Executivo 
da Grande São Paulo (Gegran).Foram digitalizados e disponibilizados ao público (site ou Geoportal 
IGC) 5.306 documentos técnicos. 

Atendimento ao público: 
a) Pessoalmente: 
- aproximadamente 9.000 atendimentos técnicos; 



 

516 
 

b) pelo Geoportal IGC: 
- 29.384 sessões 
- 10.744 usuários 
c) pelo site do Instituto: 
- 94.724 sessões 
- 68.471 usuários 
 

Programa 2917 – Informações Demográficas, Socioeconômicas e da Ação 
Governamental 
Objetivo: Prover o governo, a sociedade e outros usuários de informações oficiais necessários para 
conhecer e acompanhar a situação demográfica, social e econômica de São Paulo, bem como da 
ação do Estado. 

Indicador de resultado do programa: Volume de informações socioeconômicas consultadas pelos 
usuários da Fundação Seade; periodicidade mensal (volume em gigabytes). 

Meta: 2.996 gigabytes 

Resultado 2018: 1.746,80 gigabytes 

As consultas efetivamente realizadas corresponderam a 58,3% da meta programada para 2018. Este 
indicador constitui um “atendimento ao público”, decorrendo, portanto, de demanda externa alheia à 
governabilidade da Fundação Seade. A Fundação tem buscado, a contento, estratégias para garantir 
ao máximo o atingimento da meta, facilitando o acesso dos usuários às informações que produz, por 
meio da qualidade e pontualidade na produção das informações e da disponibilização de canais de 
acesso a elas por seus usuários. Ou seja, a meta em questão, estabelecida por meio da previsão da 
demanda do público externo por informações estatísticas, apesar de ter se revelado inferior à 
esperada, balizou a oferta de meios de acesso à produção da Fundação Seade, seja de forma 
presencial ou remota. 
 

Ação 5939 – Organização e Disseminação de Informações 
Organização e disseminação de informações de qualquer fonte, mas sistematizadas, normatizadas e 
organizadas pela Fundação SEADE disponibilizadas em sistemas de recuperação de informações e 
transferidas via web. 

Produto: Informações socioeconômicas e demográficas disponibilizadas pela Fundação Seade. 

Indicador de Produto: Volume de informações socioeconômicas e demográficas disponibilizadas pela 
Fundação Seade (gigabyte). 

As informações socioeconômicas armazenadas na Fundação Seade e disponibilizadas no seu site na 
internet foram da ordem de 762 gigabytes, o que corresponde a 96% do volume previsto para o 
exercício de 2018 (794 gigabytes). 
 

Ação  5940 – Produção e Disseminação de Novas Informações 
Produção de informações por intermédio de levantamentos primários realizados pela Fundação; 
aplicação de procedimentos metodológicos desenvolvidos pela Fundação às informações de qualquer 
fonte, para a produção de indicadores ou análise de dados. 

Produto: Sistemas de indicadores gerados pela Fundação Seade. 

Indicador de Produto: Número de sistemas gerados pela Fundação Seade (unidade). 

Os sistemas de indicadores gerados pela Fundação Seade atingiram 96% da meta para 2018, com a 
geração de 48 dos 50 sistemas de indicadores previstos. 
 

Ação 6240 – Produção de Estudos e Análises 
Produção de estudos por intermédio de informações produzidas e/ou organizadas pela Fundação 
SEADE; estudos oriundos de projetos. 

Produto: Estudos e análises sobre políticas públicas elaborados. 
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Indicador de Produto: Número de estudos e análises sobre políticas públicas elaborados (unidade). 

EM 2018 a Fundação Seade elaborou 54 estudos e análises sobre políticas públicas, atingindo 98,2% 
da meta programada para o período, de 55 estudos. Tal se deveu à redefinição das prioridades da 
Fundação por parte de sua direção, implicando mudanças na política de disseminação da instituição. 
 

Programa 2918 – Engenharia, Gerenciamento de Empreendimentos e Gestão 
de Serviços 
 
Prestar serviços de engenharia com a finalidade de realizar a gestão e a manutenção do patrimônio 
imobiliário do Estado de São Paulo de forma eficiente e ágil. 
 
Indicador: Taxa de Contratação da CPOS 
Porcentagem da quantidade de contratos assinados em relação à quantidade de propostas 
elaboradas no período. 
 
 
Ação 5931 – Solução de Engenharia e Prestação de Serviços 
Realização de investimentos e capacitação para o aprimoramento da CPOS. 
 
Em 2018 foram assinados 69 contratos de prestação de serviços que somam, aproximadamente, R$ 
110.900.000,00 (cento e dez milhões e novecentos mil reais), com os clientes, empreendimentos e 
serviços relacionados abaixo: 

Secretaria da Fazenda  

 Elaboração de Projeto Executivo e Material, Licitatório da Obra de Adequação das Rotas de Fuga 
do Edifício Palácio Clóvis Ribeiro e prédio Anexo-Ambulatório, localizados na Avenida Rangel 
Pestana, nº300, Centro/Sé, São Paulo-SP. 

 Elaboração de laudo estrutural, projeto de reforço estrutural e projetos executivos para nova 
cobertura do edifício sede da Unidade Regional do ABCD, localizado na Av. Francisco Prestes Maia, 
nº 799, São Bernardo do Campo/SP. 

 Prestação de serviços técnicos especializados voltados ao estudo fundiário do imóvel localizado à 
Praça do Carmo, esquina com a Rua Dr. Campos Sales, 408 - Santo André/SP. 

 Elaboração de projeto executivo para reforma e recuperação da cobertura e fachadas do edifício 
da Unidade Regional CR-04, em Campinas/SP. 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

 Elaboração de projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros, visando a adaptação do Pátio 
Presidente Altino da CPTM, localizado na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, município de 
Osasco/SP. 

 Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos visando a regularização e edilícia e adequação do 
acesso e passarela da Estação Carapicuíba da CPTM. 

Secretaria de Administração Penitenciária 

 Elaboração de Projeto para Construção da Unidade Prisional em Riversul. 

 Gerenciamento da conclusão das obras de construção do Centro de Detenção Provisória de 
Caiuá, localizado na Estrada Vicinal de Acesso, km-1, na altura do km 634+240m, da Rodovia 
Raposo Tavares, SP-270, Caiuá - São Paulo. 

 Gerenciamento da conclusão das obras de construção do Centro de Detenção Provisória de Paulo 
de Faria, localizado na Rodovia Armando Salles de Oliveira, km 528+950m, SP 322, Paulo de Faria - 
São Paulo. 
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 Gerenciamento da conclusão das obras de construção do Centro de Detenção Provisória de Santa 
Cruz da Conceição, localizado no município de Santa Cruz da Conceição/SP.  

 Gerenciamento da conclusão das obras de construção do Centro de Detenção Provisória de 
Lavínia, localizado no município de Lavínia/SP. 

 Gerenciamento da conclusão das obras de construção do Centro de Detenção Provisória I e II de 
Gália, localizado no município de Gália/SP. 

 Gerenciamento da conclusão das obras de construção do Centro de Detenção Provisória de Nova 
Independência, localizado no município de Nova Independência/SP. 

 Gerenciamento da conclusão das obras de construção do Centro de Detenção Provisória I e II de 
Pacaembu, localizado no município de Pacaembu/SP. 

 Gerenciamento da conclusão das obras de construção do Centro de Detenção Provisória de 
Álvaro de Carvalho, localizado no município de Álvaro de Carvalho/SP. 

 Gerenciamento da conclusão das obras de construção do Centro de Detenção Provisória de 
Registro, localizado no município de Registro/SP. 

 Gerenciamento da conclusão das obras de construção do Centro de Detenção Provisória de 
Aguaí, localizado no município de Aguaí/SP. 

 Gerenciamento da conclusão das obras e serviços de construção da Penitenciária Feminina de 
São Vicente, localizado no município de São Vicente/SP. 

Secretaria da Justiça 

 Elaboração do projeto básico de implantação e adequação do projeto executivo do Fórum padrão 
LAF modulo básico para a construção do Fórum de Ipaussú. 

Secretaria de Governo 

 Diagnóstico dominial, execução das ações de regularização dominial e suporte técnico na análise, 
lançamento e atualização de informações no Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI de 900 
imóveis. 

Centro Paula Souza 

 Elaboração do projeto executivo para a reforma e ampliação da ETEC de Presidente Prudente/SP. 

 Elaboração de projeto executivo e projetos legais visando a regularização da ETEC Fernando 
Febeliano da Costa, localizada na Rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 433, no Centro de 
Piracicaba/SP. 

 Elaboração de laudo de técnico da segurança da estrutura e laudo técnico das instalações 
elétricas da Etec Dona Escolástica Rosa, localizada na Av. Bartolomeu de Gusmão, nº 11, 
Santos/SP. 

Prefeitura Municipal de São Vicente 

 Elaboração de projeto básico e executivos para reforma do hospital municipal de São Vicente e 
Pronto Socorro. 

 

Instituto de Botânica 
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 Levantamento, Análise e Elaboração de Termo de Referência para contratação da atualização do 
Projeto de Saneamento do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga em São Paulo/SP. 

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP 

 Elaboração de projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros e na Coordenadoria de Atividades 
Especiais e Segurança de Uso - SEGUR (Divisão Técnica de Adaptação à Acessibilidade) da Casa 
de Solidariedade I. 

 Elaboração de projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros e na Coordenadoria de Atividades 
Especiais e Segurança de Uso - SEGUR (Divisão Técnica de Adaptação à Acessibilidade) da Casa 
de Solidariedade II. 

Polícia Militar do Estado de São Paulo 

 Gerenciamento da obra de conclusão da reforma da sede do 25º BPM/I, situada na Avenida 
Alcides Chacon Couto, nº 502 – Metrópole – Dracena/SP. 

 Elaboração de Laudo Técnico de Avaliação do valor de mercado de imóvel, localizado à Rua 
Vilela, 304 – Tatuapé, município de São Paulo/SP. 

Coordenadoria de Defesa Agropecuária 

 Gerenciamento e fiscalização da reforma de construção do prédio da sede da Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária, edifício nº 03 da CATI, localizado na Avenida Brasil nº 2.340, Jardim 
Chapadão, Campinas/SP. 

Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude 

 Gerenciamento da 2ª etapa da conclusão das obras de restauro, reforma, adaptação e 
acessibilidade do Conjunto Desportivo Baby Barioni, para implantação do Centro de Treinamento 
Paraolímpico. 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

 Planejamento, pesquisas de campo e identificação de uso de imóveis, pesquisas em prefeituras, 
pesquisas em cartórios, elaboração de relatórios fundiários, avaliação imobiliária, apoio e 
acompanhamento técnico e jurídico. 

 Gestão de Facilities e Contratação dos Serviços Terceirizados, pela CPOS, nas unidades, 
localidades e terminais da EMTU. 

Prefeitura Municipal de Aguaí 

 Regularização fundiária, urbanística e edilícia do conjunto habitacional José Lopes da Silva Filho 
no Município de Aguaí. 

 Elaboração de laudo técnico de avaliação de uma área de 180 mil metros quadrados, localizada 
nos limites do Distrito Industrial II no município de Aguaí/SP. 

Secretaria do Meio Ambiente 

 Elaboração de projetos para regularização e adequação estrutural, contemplando projeto básico e 
projeto executivo de reforma, adaptação e ampliação de uma edificação para a instalação de um 
Centro de Triagem para Animais Silvestres em Registro/SP. 

Secretaria da Habitação 
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 Prestação de serviços técnicos especializados para análise de documentos oficiais, elaboração de 
estudos de planejamento territorial e ações necessárias para o desenvolvimento deste fim, execução 
de melhoramentos ligados aos planos de desenvolvimento regional, consultoria, assessoria técnica, 
suporte técnico, logístico e operacional visando atender ao Programa Estadual de Regularização de 
Núcleos Habitacionais - CIDADE LEGAL, o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais - 
GRAPROHAB, a Agência Paulista de Habitação Social - CASA PAULISTA, Coordenadoria de 
Planejamento Habitacional - CPH e demais ações vinculadas à Secretaria de Habitação do Governo 
do Estado de São Paulo. 

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo 

 Prestação de Serviços de Gestão de Facilities para os edifícios localizados nas Ruas Santa Cruz, 
1922 - Vila Gumercindo e Muriaé, 154 - Alto do Ipiranga, município de São Paulo/SP. 

 Elaboração de Projetos de regularização edilícias de Arquitetura, Elétrica, Hidráulica e 
Recuperação Estrutural, aprovação junto a Prefeitura e contemplando também a elaboração de 
Memoriais Descritivos, Planilhas de Preços, Minuta de Edital 

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP 

 Elaboração de projetos/layout, e assessoria nos procedimentos licitatórios, para regularização 
edilícia (Fase II) do novo edifício sede da ARSEP. 

 Elaboração de laudo técnico de avaliação do valor de locação do imóvel, localizado na Avenida 
Paulista, 2.313, do 1º ao 4º andar, Bela Vista, São Paulo/SP. 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP 

 Elaboração de projetos para mudança da TV Alesp para o 3º pavimento do Palácio 9 de Julho, 
localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 201, São Paulo/SP. 

Subsecretaria de Articulação com Municípios 

  Apoio técnico para formalização, acompanhamento e encerramento dos convênios firmados pela 
Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio da Unidade de Planejamento, Controle e Avaliação - 
UPCA. 

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 Elaboração de projeto de proteção contra descargas atmosféricas para as quadras, orçamento, 
apoio técnico na licitação e gerenciamento da obra de reforma da cobertura da Estação Especial da 
Lapa, localizada na Rua Guaicurus, 1.274, Lapa, São Paulo/SP. 

Secretaria da Saúde 

 Elaboração de projetos para regularização edilícia e reforma do Hospital Centrinho Bauru, 
localizado no município de Bauru/SP. 

Secretaria de Planejamento e Gestão 

 Prestação de serviços de gestão de Facilities nos Edifícios CIADADE I, II e IV. 

Elaboração de laudos técnicos de avaliação de valor de mercado de imóveis para os clientes: 

 Companhia Energética de São Paulo – CESP 
 Desenvolvimento Rodoviário – DERSA 
 Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ 
 Prefeitura Municipal de São Paulo 
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 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU 
 Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE 
 Tribunal de Justiça de São Paulo 
 Prefeitura Municipal de Rosana 
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
 Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola 
 Delegacia Seccional de Bauru 
 Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 

Os contratos de prestação de serviços, acrescidos àqueles já firmados em anos anteriores e ainda 
em execução, geraram uma receita de aproximadamente R$ 61.254.000,00 (sessenta e um milhões e 
duzentos e cinquenta e quatro mil reais), faturados de janeiro a dezembro de 2018. 

Acrescentamos que foram elaboradas 184 propostas, no montante aproximado de R$ 290.600.000,00 
(duzentos e noventa milhões e seiscentos mil reais), dos quais 38% geraram contratações no valor de 
R$ 110.900.000,00 (cento e dez milhões e novecentos mil reais).   

   
Programa 2921 – Gestão de Pessoas 
  

Unidade Central De Recursos Humanos – UCRH 
    Unidade Central de Recursos Humanos tem por missão formular, implementar, acompanhar, avaliar e 

controlar as políticas voltadas a gestão de pessoas de órgãos e entidades da Administração Direta e 
das Autarquias do Estado. 
A Unidade Central de Recursos Humanos tem sua estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto 
nº 62.598, de 29/05/2017 e atualmente está subordinada à Secretaria da Fazenda e Planejamento 
(Decreto nº 64.059, de 1º de janeiro de 2019). 
 
O Programa 2921 – Gestão de Pessoas tem como objetivo formular e implementar política de 
Gestão de Pessoas de forma a promover a profissionalização do serviço público e otimizar a 
prestação de serviços públicos de qualidade ao cidadão. 
O Indicador 2571 – Taxa de percepção dos servidores em relação ao alcance e à qualidade das 
políticas de gestão, teve seu resultado prejudicado, não atingindo a meta proposta para o ano de 
2018, uma vez que o convênio com a Fundação SEADE foi assinado apenas no mês de outubro de 
2018 (publicado no DO de 06/10/2018), onde prevê; conforme cláusula II, item 3.7, que a Fundação 
SEADE irá “participar e dar apoio metodológico à instrumentalização da coleta primária de dados 
destinados à pesquisa de satisfação quanto a Política de Recursos Humanos e sobre Assédio 
Sexual, no âmbito da Administração Pública a serem implantados na base de dados do 
Recadastramento anual de servidores”. Portanto não havendo tempo hábil para a realização da 
pesquisa no ano de 2018. 
 
        
Ação 5357 - Capacitação em Gestão Pública e Desenvolvimento de Tecnologias 
Educacionais 
Desenvolvimento de programas de formação e capacitação dos servidores públicos nas áreas 
relacionadas à gestão pública e promoção de investimentos em tecnologias educacionais para 
formação presencial e a distancia dos servidores públicos. 

A meta para 2018 foi construída com base na premissa de que seriam realizados vários congressos, 
sendo eles abertos para grande público e com duração de dia inteiro. O que explica o otimismo do 
gestor no estabelecimento de metas para 2018 (LDO: 469.820), com relação aos anos anteriores, ou 
mesmo a própria meta estabelecida no PPA (2018: 86.496). Contudo, tal premissa não se concretizou 
devido a redefinição de prioridades. 

Em 2018 a EGAP passou por uma profunda reestruturação de processos que acabou por alterar 
completamente seu modus operandi. Passou do analógico para o digital, dessa forma acabou por 
interromper suas atividades de cursos presencias e realizações de eventos para iniciar a produção de 
cursos em EAD, tendo sido viabilizado apenas no 3º quadrimestre de 2018.  

O foco da EGAP nos primeiros 2 quadrimestres foi a reestruturação, até mesmo por uma questão de 
estratégia de negócio. O fato de ter atingido um ritmo de produtividade de cerca de 70.000 horas/aula 
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por quadrimestre, aliado a definição de uma meta mais realista para 2019, parece ser suficiente para 
promover um ajuste na performace organizacional, expectativas e metas para 2019. 

Meta: 469.820 
Resultado 2018: 64.251          
  
 
Ação 5884 -  Integração, Operação e suporte à Gestão dos Órgãos de Recursos 
Humanos 
Suporte operacional e tecnológico ao órgão central e aos órgãos setoriais e subsetoriais de recursos 
humanos do Estado de São Paulo, por meio do desenvolvimento e implantação do sistema integrado 
à folha de pagamento para a gestão da vida funcional dos recursos humanos (RH Folh@). 

O sistema RH Folh@ - Sistema Integrado de Recursos Humanos e folha de pagamento, teve sua 
meta atingida em 98,18%, tendo sido homologado em Janeiro de 2019. 

Meta: 55% 

Resultado 2018: 54%   
                    
 
Ação 6042 -  Avaliação de Pessoal 
Promoção da Universalização das práticas de avaliação de pessoal e realização dos processos de 
avaliação de competências técnicas para fins de promoção e mobilidade funcional. 

O Processo do Concurso de Promoção teve início no ano de 2017, porém foi concluído e homologado 
no ano de 2018. 
 
Meta: 2 
Resultado 2018: 2 
Ação 4769 -  Gerenciamento do Benefício Auxílio alimentação – Administração Geral 
Identificação dos beneficiários e disponibilização do auxílio-alimentação. 

A meta foi definida a partir da média de execução dos anos anteriores. Legalmente o benefício é 
efetuado de acordo com a quantidade de dias trabalhados pelo servidor com até um patamar salarial, 
evolução funcional, aumento, férias, faltas, licenças, alteram o volume de pessoal ao direito e 
quantidade a receber o benefício. O relevante é que todos os servidores com direito ao benefício 
foram devidamente atendidos.  

Meta: 42.235 

Resultado 2018: 41.227 
          
 
Ação 5429 -  Gerenciamento do Benefício Auxílio Alimentação – Segurança Pública 
Identificação dos beneficiários e disponibilização do auxílio-alimentação. 

A meta foi definida a partir da média de execução dos anos anteriores. Legalmente o benefício é 
efetuado de acordo com a quantidade de dias trabalhados pelo servidor com até um patamar salarial, 
evolução funcional, aumento, férias, faltas, licenças, alteram o volume de pessoal ao direito e 
quantidade a receber o benefício. O relevante é que todos os servidores com direito ao benefício 
foram devidamente atendidos.  

Meta: 60.200 
Resultado 2018: 57.734 

 
 
 
 
 
 
Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME 
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Ação 5971 – Realização de Perícias Médicas 
 

O Departamento de Perícias Médicas do Estado tem como principal atribuição a realização de 
perícias médicas nos servidores públicos estaduais paulistas, para fins de ingresso no serviço 
público, pré-avaliação de candidatos declarados com deficiência, licença médica, readaptação 
funcional, aposentadoria por invalidez, isenção de imposto de renda ou contribuição previdenciária, 
capacidade laborativa e perícias em servidores de outros Estados, além da avaliação de processos 
de acidente de trabalho e insalubridade. Cabe também ao DPME decidir sobre pedidos de 
reconsideração das decisões periciais, bem como proceder à realização de perícias para instrução de 
processos judiciais e administrativos. Finalmente, o Departamento tem como competência subsidiar a 
formulação de políticas de promoção da saúde ocupacional e controle do absenteísmo, mantendo as 
autoridades competentes informadas a respeito dos problemas relacionados ao afastamento de 
servidores públicos por motivos de saúde.  

Atividade Pericial 
As atividades do DPME encontram-se identificadas no PPA 2016-2019, no âmbito do Programa 2921 
– Gestão de Pessoas da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, organizando-se em torno da 
Ação 5971 - Realização de Perícias Médicas.  

Para o exercício de 2018, foram estabelecidas as metas apontadas abaixo e obtidos os seguintes 
resultados gerais: 

Ação 5971 Meta Resultado Geral 

Realização de Perícias 
Médicas 

346.200 perícias médicas realizadas 
e laudos/pareceres emitidos 

289.199 perícias médicas 
realizadas e laudos/pareceres 
emitidos 

 

Realizaram-se no período 246.770 perícias médicas e emitiram-se 34.134 laudos e 8.295 pareceres 
com o resultado geral de 289.199, não atingindo a meta em razão da demanda menor por perícias de 
ingresso e também pelo impacto causado pela edição do Decreto nº 62.969, de 27 de novembro de 
2017, que em seu artigo 2º prevê a concessão de licença médica para tratamento de saúde do 
servidor com dispensa de perícia médica oficial, desde que a mesma não ultrapasse 4 (quatro) dias 
corridos. Em 2018 foram apresentados aos órgãos setoriais de recursos humanos cerca de 30.000 
atestados, que atenderam às condições exigidas no referido decreto. Tais servidores, 
consequentemente, não foram submetidos à perícia médica oficial. 

Cabe ressaltar que o DPME tem por objetivo informatizar gradativamente todos os procedimentos 
periciais, informatização esta que contempla, atualmente, além das licenças saúde on line, 
implantadas em 2013, o ingresso no serviço público e a readaptação funcional. 

No caso das perícias de Readaptação Funcional, havia uma demanda de 15.000 servidores que 
deveriam ser avaliados nesta modalidade, pendência esta decorrente de avaliações não realizadas 
pela Secretaria da Educação, no período de 2013 a 2016, quando lhe foi atribuída tal 
responsabilidade. A regularização dessa pendência foi iniciada pelo DPME no mês de outubro de 
2017, já em sistema informatizado, através do Convênio com o IAMSPE, e concluída no exercício de 
2018. 

A descentralização das perícias, promovida através do convênio celebrado entre a Secretaria de 
Planejamento e Gestão – SPG e o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – 
IAMSPE, garantiu, nos últimos anos, locais de perícia mais próximos à sede de exercício dos 
servidores do Estado. Além dos 61 polos de atendimento descentralizado no interior e na Região 
Metropolitana de São Paulo, foram implantados, no exercício em análise, 14 polos diferenciados 
destinados às avaliações de readaptação funcional, com médicos especialistas nas patologias 
relacionadas ao atendimento dessas avaliações. Conta-se atualmente com 502 médicos 
credenciados, atuando em 88 clínicas conveniadas, destacando-se o papel fundamental do DPME no 
controle, na fiscalização e na capacitação dos profissionais envolvidos, garantindo a conformidade 
dos procedimentos adotados no âmbito do Convênio ao padrão de atendimento exigido pelo DPME.  

O resultado altamente positivo dessas iniciativas é evidenciado pela média de dias transcorridos entre 
a solicitação das perícias e a publicação dos resultados no Diário Oficial do Estado, média esta que 
no período em questão foi de 10,5 dias no caso das licenças saúde e de 13 dias no caso do ingresso.  
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Na tabela abaixo segue o detalhamento das atividades periciais realizadas: 

 
Perícias Médicas, Laudos e Pareceres – 2018 
 
 
 

                                                             Fonte: ESisla/DPME  
 

Sistematização da Base de Dados  
Na medida dos recursos disponíveis, buscou-se dar continuidade à atualização mensal e 
sistematização de dados estatísticos extraídos do banco de dados do DPME, viabilizando, dentre 
outros benefícios, a produção de boletins mensais a respeito da saúde ocupacional dos servidores 
públicos estaduais, com o objetivo de contribuir para a sua análise e fornecer subsídios à formulação 
de políticas públicas, com atenção especial ao estabelecimento de diretrizes e metas fundamentadas 
com a necessária transparência, potencializando o impacto das ações governamentais na sociedade. 
 
Índice de Absenteísmo  
 
Cabe ao DPME a apuração anual do indicador de resultado do Programa 2921 – Gestão de Pessoas, 
referente ao absenteísmo por adoecimento de servidores e funcionários públicos estaduais, tendo por 
base os dados referentes às licenças saúde concedidas. Considerando o ônus gerado por tais 
afastamentos ao erário público e à qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade, adotou-
se, no PPA 2016 – 2019, a meta de redução gradativa do índice, definido em 5,025 para 2018. 

O índice obtido para o período foi de 4,98, superando a meta, com uma significativa redução de 6,8% 
em relação ao valor obtido em 2017, quando se registrou o índice de 5,34. 
 

Programa 2924 – Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 
Objetivo: Prestar assistência médica, ambulatorial, hospitalar e complementar ação de promoção e 
proteção à saúde do servidor público do Estado de São Paulo, seus beneficiários e agregados; 
promover ensino e pesquisa a profissionais da área da saúde. 

O programa é de responsabilidade do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 
Iamspe. 
 

Ação 4107 – Assistência Complementar à Saúde na Capital 
 
Prestação de atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, diagnose e terapia aos usuários do 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – Iamspe, realizada de forma 
complementar, por meio de unidades contratadas na Capital. 

Perícias Médicas 246.770 
Licença Médica 217.665 
Ingresso 28.905 

Capacidade Laborativa 145 

Outro Estado 55 

Laudos 34.134 
Aposentadoria por Invalidez 1.022 
Isenção de IR 435 
Readaptação 16.197 

Insalubridade 16.480 

Pareceres 8.295 
Acidente de Trabalho 3.919 
Contrário à Aposentadoria 1.328 
Contrário à Readaptação 2.390 

Ingresso - instância recursal 658 

Total Geral 289.199 
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Produto: Assistência à Saúde oferecida aos beneficiários do Iamspe na capital (Rede) 
Indicador de produto: Quantidade de atendimentos realizados nos credenciados na capital SP 
(unidade) 

Meta 2018: 1.680.000. Resultado 2018: 2.604.191. Meta superada em 55,01% 

Principais realizações 
Aumento da produtividade da rede de atendimento da Capital: em comparação a 2017, houve em 
2018 um aumento de 15,21% na quantidade de atendimentos realizados e de 8,2% nos valores 
empenhados com a Rede Credenciada na Capital (R$ 177.720.670,99 em 2017 e 192.427.047,87 em 
2018). 
 
Ação 4109 – Assistência Médico Ambulatorial nos Ceamas 
 
Atendimento ambulatorial em unidades próprias, Centros de Assistência Médico-Ambulatorial, 
responsáveis pela gestão da saúde dos usuários residentes nas respectivas áreas de abrangência. 
Produto: Assistência à saúde oferecida aos beneficiários do Iamspe no interior (Ceamas). 
Indicador de produto: Número de consultas médicas ambulatoriais (unidade) 

Meta 2018: 136.000. Resultado 2018: 100.913 

As 18 unidades Ceamas no interior do Estado realizam ações conjuntas com o Prevenir, no tocante a 
Campanhas de Saúde, Gerenciamento de Crônicos e outras. A Rede Credenciada atua nas 
especialidades médicas, SADT e laboratoriais complementando e ampliando os serviços prestados 
pelas equipes dos Ceamas.  

 
Rede Própria – 18  Centros Médicos Ambulatoriais no interior do Estado de São Paulo – 
CEAMAS. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Registro, CEAMA inoperante com somente uma funcionária administrativa 

 

Ação 4860 – Assistência Médico-Hospitalar Própria – HSPE 
Atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, diagnose e terapia bem como assistência farmacêutica 
aos usuários do Iamspe, sendo referência para os casos de alta complexidade e atendimento do 
idoso. 

O IAMSPE 

Por meio do Departamento 
de Convênios - DECAM e 
suas Unidades CEAMAS, 

estabelecidas em 18 
cidades prestam 

Assistência Médica e 
Ambulatorial aos seus 

usuários. 

USUÁRIOS 

Os usuários IAMSPE são os 
1) servidores públicos 
estaduais, 2) seus 
dependentes e 3) 
agregados. 

A adesão aos serviços do 
IAMSPE é obrigatória aos 
servidores públicos da 
administração direta 
(estatutários) e facultativa 
aos servidores públicos da 
administração indireta 
(celetistas).  

CEAMAS NAS CIDADES 
 
Araçatuba 
Araraquara 
Assis 
Barretos 
Bauru 
Campinas 
Franca 
Marília 
Piracicaba 
Presidente Prudente 
Ribeirão Preto 
Santos 
São João da Boa Vista 
São José dos Campos 
São José do Rio Preto 
Sorocaba 
Taubaté 
*Registro   

Escritórios 
Regionais:  
Adamantina 
Jales 
Ourinhos 
Tupã 
Votuporanga 
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Produto: Assistência à saúde oferecida aos beneficiários do Iamspe na capital (HSPE).  

Indicador de produto: Quantidade de atendimentos realizados no HSPE (unidade)  

Meta 2018: 5.100.000. Resultado 2018: 6.393.499     Meta superada em   25,36% 

Serviços e Comissões – Novos ou contínuos 

a) Anestesiologia,  b) Atendimentos às Adolescentes, c) Centro Cirúrgico do HSPE, d) Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), e) Ações educativas de Geriatria Preventiva, f) Comissão 
para Estudos e Assistência ao Menor Excepcional “CEAME”, g) Pacientes Paliativos e de Geriatria, 
Pioneiros no Brasil, h) Fisiatria – ambulatório de procedimentos, i) Serviço de Arquivo Médico e 
Estatística – Same.   

 Grupos e Núcleos   

a) Grupo de Dor, b) Grupo de Orientação Postural, c) Grupo de Preparação ao Parto, d) Grupo de 
Uroginecologia, e) Núcleo de Assistência à Esclerose Múltipla “NAEM”, f) Núcleo para Atendimento 
aos Portadores de Artrite Reumatóide (AR), Artrite Psoriásica (APSO) e Espondilite Anquilosante 
(EA), g) Núcleos Diversos – Centro de Infusões Especializado, h) Núcleo de Gestão de Risco e 
Qualidade HSPE / Rede de Hospitais Sentinela, i) Simpósio de Diabetes Gestacional   

Programas e Projetos HSPE   

a) Programas de Atenção ao Idoso (PAI), b) Programas da Medicina Esportiva, c) Programas e 
Projetos da Ginecologia, d) Programas e Projeto de Obstetrícia, e) Projeto da Psiquiatria  

Mutirões   

a) Mutirão de Cirurgias de Catarata, b) Mutirões de Fisioterapia, c) Mutirão de Gastrocirurgia,  d) 
Mutirões Ginecologia, e) Mutirão de Linfonodo Sentinela de Melanoma, f) Mutirão de Ortopedia g) 
Mutirão de Próstata, h) Mutirão de Vesícula e Hérnias   

Manuais   

a) Manual “Conhecendo o Diabetes Mellitus”, b) Manual “Cuidadores para idosos”, c) Manual 
“Higienização das mãos”, d) Manual “Medicamentos por Sonda Nasoenteral – Volume I e II”, e) 
Manual “Orientação para pacientes em tratamento quimioterápico”, f) Manual “Osteoporose”, g) 
Manual “Prevenção de Quedas”, h) Manual “Recomendações para deixar de fumar”, i) Manual 
“Remédios: cuidados e orientações”, j) Manual “Segurança e direitos da pessoa idosa”, k) Manual 
“Terapias Biológicas”, l) Manual “Uso de Oxigênio Domiciliar”  

 

Ação 5421 – Administração do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual – IAMSPE 
Execução de tarefas para suporte administrativo e financeiro das atividades gerais do IAMSPE, bem 
como desenvolvimento de ações de manutenção de bens móveis, imóveis, instalações, 
equipamentos, serviços de transporte e Tecnologia de Informação e Comunicação. 
Produto: Suporte administrativo e tecnológico às unidades administrativas. 
Indicador de produto: Número de unidades do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual administradas (unidade). Meta 2018: 1. Resultado 2018: 1. 
 
Principais Ações: Foram continuadas as ações planejadas nos exercícios anteriores, com foco na 
modernização e padronizações de fluxos de trabalho. As equipes realizaram estudos das leis 
tributárias e previdenciárias que incidem nos contratos de prestações de serviços. Foram elaboradas, 
atualizações, divulgações e capacitações de cadernos técnicos orientadores com os temas tributários 
e relativos a administração. As equipes tiveram acesso a capacitações nas diferentes áreas que 
envolvem os processos de administração e os processos de apoio, oferecidos no Instituto. 
 

 

 



 

527 
 

Ação 6044 – Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa 

Desenvolvimento de ensino e pesquisa na área da saúde, programas de pós- graduação de áreas 
acadêmicas da saúde; formação de técnicos de enfermagem e capacitação de recursos humanos 
internos. 

Produto: Ensino e formação oferecidos a profissionais de saúde e pesquisa aplicada à saúde. 

Indicador de produto: Número de profissionais da Saúde em aprendizado/formação no Hospital do 
Servidor Público Estadual (Unidade) 

Meta 2018: 7.800. Resultado 2018: 8.606 

Principais Ações:Na área de ensino e pesquisa o Centro de Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa 
– Cedep atua com o objetivo de promover, estimular, regular, coordenar e supervisionar as atividades 
relacionadas ao ensino e pesquisa científica na área de saúde do Iamspe. 

Comissão de Residencia Médica 
Coordena o Programa de Pós-Graduação destinado a médicos, sob a forma de curso de 
especialização, caracterizado por treinamento em serviço, desenvolvido no HSPE sob a orientação 
de profissionais médicos, denominado Programa de Residência Médica. Está subordinada à 
Comissão Estadual de Residência Médica – Cerem, e a Comissão Nacional de Residência Médica - 
CNRM, e atua em conformidade com a legislação vigente.  

É responsável pelos médicos residentes do HSPE, desde seu ingresso, por meio de Concurso 
Público, até o término do Programa, cuja duração é de até 05 anos, que atuam em 49 Especialidades 
Médicas, sendo 05 nas Áreas Básicas, 16 com acesso direto, 21 com exigência de Pré-Requisito e 7 
Sub-Especialidades.  

O residente recebe bolsa de estudos mensal da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, onde o 
Iamspe arca com 15,23% do valor, e do Ministério da Saúde sem custo para o Iamspe, cujos valores 
são determinados conforme legislação vigente, e arca com apenas 01 bolsa integral: 

Tipo de Bolsa Valor por 
Residente Nº  Residentes Custo Mês 

IAMSPE 
Custo Anual 

IAMSPE 
Secretaria da Saúde SP 453,34 281 127.388,54 1.528.662,48 
Bolsa integral IAMSPE 2.976,26 1 2.976,26 35.715,12 

Ministério da Saúde - 288 - - 
TOTAL - 570 - 1.564.377,60 

  
Graduação 
Administra o Programa de estágio curricular obrigatório e não remunerado, para alunos dos cursos de 
ensino de nível superior em medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia e serviço social, 
conforme legislação vigente do Conselho Nacional de Educação. 
 

Estagiários Curriculares (UNICID) Ano 2018 
1ºsemestre/2018 506 
2ºsemestre/2018 471 

 

Pós-Graduação 
Administra o Programa de Pós-Graduação na área de Ciências da Saúde nível Mestrado e Doutorado 
Stricto sensu, conforme legislação da Capes, com fornecimento de subvenção e bolsas.  

Administra também o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC do CNPq, 
destinado a alunos de graduação de ensino superior nas áreas de ciências da saúde, com 
fornecimento de bolsas. 
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Alunos e Atividades Desenvolvidas Ano 2018 

Alunos de pós-graduação – Mestrado e Doutorado 184 

Alunos de iniciação científica  - Pibic 25 

Orientadores 64 

Teses defendidas 28 

Bolsa Capes para pós-graduação 18 

Bolsa CNPq para iniciação científica 12 

 

Produção Científica, Especialização e Reciclagem Médica 

Coordena o Programa de Pós-Graduação Latu sensu em nível de Especialização na área médica e 
demais áreas da saúde, conforme legislação vigente e cuja carga horária é de no mínimo 360 horas. 
É responsável pelos Especializandos, desde seu ingresso, até o término do Programa, cuja duração é 
de até 02 anos, que atuam em 37 áreas de Sub-Especialização 

 

Especialização Ano 2018 
Alunos 105 

Especialidades 37 
Cursos de curta duração 21 

Participantes 3.014 
 

 
Revista Científica 
Em 2018 encerra o ano com sua 19ª edição publicada na intranet Iamspe. 

Ensino Multiprofissional 

Administra o Programa de Aprimoramento Profissional-PAP, desenvolvido em sistema de estágio 
para profissionais de nível superior nas áreas da saúde não médicas, com fornecimento de bolsas 
pelo Governo do Estado de São Paulo.  É responsável pelos Aprimorandos, desde seu ingresso, por 
meio de Concurso Público, até o término do Programa, cuja duração é de até 02 anos, que atuam em 
14 Especialidades e no ano de 2018. Formaram-se 37 alunos recebendo bolsa mensal do Governo 
do Estado de São Paulo no valor de R$1.044,70. 
 
Escola de Enfermagem “Kimie Ando Tavares” 
Educação profissional técnica de nível médio nas categorias de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de 
Enfermagem e Especialização para o Técnico de Enfermagem, conforme legislação vigente, 
supervisionada pela Diretoria Regional de Ensino da Secretaria Estadual de Educação.  Está em 
atividade o Curso de Especialização de Técnico de Enfermagem em Gerontologia com duração de 
360 horas com 12 alunos. 
 

Ação 6048 – Promoção e Proteção à Saúde do Usuário do IAMSPE 

Descrição: Implementação de ações vinculadas à política nacional de promoção da saúde e 
prevenção de doenças para os usuários do IAMSPE. 

Produto: Serviços de promoção de saúde e prevenção de doenças. 

Indicador de produto: Número de usuários cadastrados no programa de gestão de crônicos 
(unidade) 

Meta 2018: 43.511. Resultado 2018: 48.266 
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Principais realizações - Ações Desenvolvidas pelo Prevenir 
 
Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC 

O PGC foi implantado nos 17 Ceamas do Iamspe em 2008 com o objetivo de oferecer atenção e 
cuidados aos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, de forma integral e integrada e 
manter o paciente compensado, evitando ou adiando os casos de complicações da doença. 

 

Programa de Gerenciamento de Crônicos nos CEAMAS 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 09/2018 
Total de Pacientes 

Cadastrados - Ceama* 25.144 30.418 33.675 35.014 37.835 38.787 39.344 

Total de Pacientes Ativos 23.329 28.095 30.902 32.956 33.624 33.767 34.324 
* As doenças objeto de atenção do programa são: diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemias e hipotireoidismo.  

 
Vigilância Epidemiológica 

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Iamspe foi o segundo Núcleo Hospitalar implantado no 
Estado de São Paulo, no ano de 1991. 

Desde então, vem contribuindo no atendimento à legislação, que prevê a notificação compulsória de 
doenças sob vigilância. O HSPE, com 4.329 casos de dengue atendidos e notificados em 2015 foi 
classificado como o segundo maior notificador em todo o Município de São Paulo. 

Em 2018, até setembro, o número de notificações registradas foi de 1.795. Desse total, as doenças 
que apresentaram maior frequência no HSPE foram dengue (1.173 casos) e hepatites virais (121 
casos) e tuberculose (91 casos).  

Ainda foram notificados: febre do chikungunya (44), Síndrome Respiratória Aguda (16), AIDS/HIV + 
(40), leptospirose (38), meningite (7), sífilis adquirida, congênita e em gestante (70), zika vírus (9), 
esquistossomose (3), criança exposta ao vírus HIV (2), febre maculosa (1), febre amarela (77), 
eventos adversos de vacina contra febre amarela (33), leishmaniose (7), doença priônica (3), 
botulismo (1), febre maculosa (1) intoxicação exógena (21), malária (1), sarampo (2), violência 
autoprovocada (31), hantavírus (4).  

Videoconferências e Minutos QualiVida 
Desde 2010, o Prevenir organiza videoconferências sobre temas relevantes de promoção e proteção 
à saúde, como forma de levar conhecimento a todas as partes do Estado. Em 2015, as 
videoconferências mudaram de formato, integrando o projeto Minutos Qualivida, uma parceria entre o 
Prevenir e a Unidade Central de Recursos Humanos (UCRH). Até 17 de outubro de 2018, já haviam 
sido produzidos e editados 18 vídeos de até 5 minutos, com profissionais da área da saúde. Todos os 
vídeos estão disponíveis no canal do Youtube da Escola de Governo do Estado de São Paulo. 

Além disso, os links dos vídeos, com 2.305 visualizações, também são enviados quinzenalmente 
através da Rede Executiva, ferramenta que atinge cerca de 36 mil servidores. 

Programa Enfermagem em Casa – PEC 

O PEC tem como objetivo aumentar a taxa de desospitalização do HSPE, disponibilizando serviços 
de enfermagem para atendimento domiciliar de pacientes elegíveis para alta e finalização de 
tratamento no domicílio.  
O Programa visa atender pacientes internados no serviço de pronto-socorro e unidades de internação 
do hospital, que residam na Capital e Grande São Paulo. 

Eventos Científicos 

Em 2013 foi criado o Prêmio Prevenir de Promoção da Saúde, com vistas a valorizar as ações 
desenvolvidas pelas Secretarias de Estado. No ano de criação, foram inscritos 25 trabalhos. Já em 
2014, 31 trabalhos foram julgados, revelando iniciativas de promoção da saúde estruturadas por todo 
o Estado. Na edição de 2015, o Prêmio contou com 37 projetos em duas categorias distintas: uma 
voltada especificamente para as ações desenvolvidas pelas Secretarias e outra, destinada a 
reconhecer projetos feitos pelos funcionários do Instituto. Em 2016, o 4º Prêmio Prevenir recebeu 
inscrição de 19 projetos. 
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Já em 2017, o prêmio contou com a participação de 24 projetos, e a premiação aconteceu durante o 
8º Seminário Temático Estadual de Promoção e Proteção à Saúde, que abordou o tema “Prevenção 
do Suicídio”. Estiveram presentes no Seminário e na Premiação 361 pessoas, entre interlocutores do 
Prevenir, médicos e profissionais da saúde. 

Em 2018, o Seminário ocorreu em 30 de outubro de 2018, abordando o tema “Cultura e Promoção da 
Saúde na Administração Pública”. Neste ano, foi criado o I Concurso de Literatura do Iamspe, 135 
textos inscritos, cuja premiação será concomitante ao Seminário 
 
Convênios 
Durante o ano de 2018, o Prevenir foi gestor de três convênios assinados pelo Iamspe:  

 Ministério Público Estadual – convênio firmando entre Iamspe e o Ministério Público do Estado 
de São Paulo para implantação e gerenciamento de ambulatório na sede do MPSP. O termo 
de convênio foi assinado em Fev/2016 e entre as atribuições do Prevenir está a realização 
de palestras de saúde; a disponibilização de materiais educativos em formato digital; o 
desenvolvimento, aplicação e analise inquérito epidemiológico (já realizado). 
 Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - convênio firmando entre Iamspe e a Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude em fev/2017, com a finalidade de promover o intercâmbio de informações 
e diretrizes de promoção da saúde, realizar palestras, disponibilizar materiais educativos em formato 
digital, além do desenvolvimento, aplicação e analise inquérito epidemiológico. 
 Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo - convênio firmando entre Iamspe e o 
Tribunal de Justiça Militar do Estado de SP em Set/2017, com a finalidade de promover o intercâmbio 
de informações e diretrizes de promoção da saúde; realizar palestras; disponibilizar materiais 
educativos em formato digital; desenvolver, aplicar e analisar inquérito epidemiológico, aplicado 
através formulário online.  
 
 Promoção da Saúde nas Secretarias de Estado e nos Ceamas 

As ações de promoção da saúde são executadas pelas Secretarias de Estado e pelos Ceamas, que 
são os Centros de Atendimento Médico Ambulatorial do Iamspe no interior, a partir de diretrizes 
estabelecidas pela Comissão Intersecretarial do Programa Prevenir.  

Até setembro de 2018, foram 9.987 usuários avaliados e examinados para diagnóstico precoce de 
doenças, bem como 1.664 participantes de atividades educativas.  

Material educativo e Programa de Relacionamento 

Uma das atividades de educação desenvolvidas pelo Prevenir é a produção de material educativo 
para subsidiar campanhas promovidas pelo Departamento. O material educativo produzido aborda 
diferentes temas voltados à prevenção de doenças, tais como diabetes, hipertensão, alimentação 
saudável, prevenção de quedas de idosos etc. Esse material, atualmente está disponível em formato 
digital, ampliando o acesso de nossos contribuintes às informações divulgadas. Essa ação fortalece a 
prevenção de doenças e a promoção da saúde por meio da disseminação de conhecimento e 
estímulo a hábitos saudáveis.   

Com o objetivo de ampliar a ação educativa do programa, paralelo à distribuição de material 
impresso, foi criado o Programa de Relacionamento, uma maneira simples e eficaz de divulgação de 
informação. Mediante inscrição voluntária, por meio de um cadastro de e-mail, o usuário passa a 
receber, semanalmente, informações sobre saúde. Hoje o programa conta com um total de 2.284 
emails cadastrados, atingidos diretamente pelas mensagens, e mais 9.217 pessoas atingidas 
indiretamente (por meio de repasse dos e-mails, disponibilização na Intranet, afixação em murais etc.) 
 

Ação 6239 – Assistência à Saúde em Unidades Contratadas no Interior 
Descrição: Prestação de atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, diagnose e terapia aos 
usuários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - Iamspe em unidades 
contratadas no Interior. 
Produto: Assistência à saúde oferecida aos beneficiários do Iamspe no interior (Rede). 

Indicador de produto: Quantidade de atendimentos realizados nos credenciados no interior 
(unidade). 

Meta 2018: 5.900.000. Resultado 2018: 7.714.574. Meta superada em 30,76%. 
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No exercício de 2018 houve um aumento de 17,2% na quantidade de atendimentos e de 22,93% nos 
valores empenhados com a Rede Credenciada no Interior (R$ 324.836.047,56 em 2017 e R$ 
399.309.658,30 em 2018). Foram realizados novos contratos e feito aditamentos. 
 

 

Fonte: Iamspe Prestador - Site Iamspe *ref. Out/2018 

Rede Credenciada Particular – Identificada a partir edital de credenciamento publicado no 
Diário Oficial do Estado 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Possibilidade de credenciar outros tipos de profissionais, como psicólogos,fisioterapeutas, etc. 

Num total aproximado de 1.000 prestadores, no ano de 2018, entre pessoas físicas e jurídicas, todos 
credenciados por meio de edital. 
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Programa 2926 – Um Novo Detran para São Paulo 
O objetivo deste programa é avançar na modernização administrativa do DETRAN-SP, promovendo 
melhoria contínua da sua gestão e da prestação de serviços ao cidadão. Os indicadores do programa 
são os seguintes: 

Indicador de Resultado 2351 - Unidades Modernizadas 

O indicador visa mensurar o progresso da modernização das Unidades de Atendimento, projeto este 
que é um dos principais em andamento na Autarquia. A meta é estabelecer nas unidades um padrão 
de atendimento moderno, como o oferecido pelo Poupatempo. 

 Em 2018 foram modernizadas 40 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans): Guaíra, 
Pirassununga, Itaberá, Américo Brasiliense, Candido Mota, Álvares Machado, Martinópolis, Santa 
Cruz do Rio Pardo, São Bento do Sapucaí, Itupeva, Lorena, Tabapuã, Adamantina, Panorama, 
Patrocínio Paulista, Clementina, Orlândia, Mogi Mirim, Pederneiras, Indiaporã, Mairinque, Capela do 
Alto, Itatiba, Bofete, Jardinópolis, São Joaquim da Barra, Francisco Morato, Maracaí, Serra Negra, 
Mirante do Paranapanema, Urupês, Batatais, Urânia, Pindorama, Colina, Santa Isabel, Arujá, Itaí, 
Bady Bassit e Itapecerica da Serra. 

 Foram modernizadas, também, 25 Seções de Trânsito: Canas, Lavrinhas, Mira Estrela, Rubiácea, 
Queluz, Espirito Santo do Turvo, Glicério, Herculândia, Balsamo, São Pedro do Turvo, Timburi, Santo 
Expedito, Ouro Verde, Salmourão, Sagres, Vargem Grande Paulista, Chavantes, Sarutaiá, Itaoca, 
Bom Sucesso de Itararé, Marapoama, Narandiba, Tarabai, Guarantã e Roseira 

 Inauguração de dois novos Postos de Atendimento: o Posto Alesp, na Assembleia Legislativa; e o 
Posto Descomplica, no bairro de São Miguel, na cidade de São Paulo, em parceria com a Prefeitura 
de SP. 

 Em geral, das 336 Ciretrans existentes, o programa já modernizou 239; das 309 Seções de 
Trânsito, já foram modernizadas 227; e foram criados 7 novos postos de atendimento. Ou seja, em 
total, 463 Unidades de Atendimento dos 642 existentes já estão modernizadas, o que significa 72,1%. 

Indicador de Resultado 2121 - Satisfação com o Novo Detran  

O indicador mede a satisfação dos usuários com o atendimento nas novas unidades convertidas ao 
novo padrão de atendimento do DETRAN-SP. O indicador é aferido por meio do Sistema Poupafila 
nas 59 unidades que estão dentro de Postos Poupatempo e pelo Sistema Informatizado de Gestão e 
Agendamento (SIGA) em 168 unidades próprias. Ambos sistemas, projetados para medir o grau de 
satisfação dos usuários para efeito de avaliação do atendimento, utilizam a mesma metodologia, ou 
seja, os resultados são equivalentes. O cidadão, ao final do atendimento, tem quatro opções para 
aferir a qualidade do serviço prestado: “ótimo”; “bom”; “regular” e “ruim”. 
 Em 2018 houve 7.779.540 manifestações dos usuários sobre o atendimento, sendo que 7.500.671 
foram de opiniões positivas e 278.869 negativas, o que resultou num resultado geral de 96,42% das 
avaliações positivas nas 227 unidades de atendimento nas quais existe sistema de avaliação. 
 
Serviços Eletrônicos 
Uma das prioridades do DETRAN-SP é a constante abertura de novas formas de prestação de 
serviços de forma eletrônica e de canais efetivos de relacionamento com a população, capazes de 
responder com rapidez e precisão às suas demandas. A proposta reside no fato de que quanto mais 
serviços são prestados nesta modalidade, para o DETRAN-SP menor será o número de usuários que 
irão às unidades de atendimento de forma presencial; e para os usuários, é oferecido maior conforto 
e rapidez na prestação dos serviços. Em 2018, foram oferecidos os seguintes serviços:  
 O portal conta com 12.360.271 usuários cadastrados e podem ser realizados 37 serviços. 
 O Detran-SP oferece três aplicativos gratuitos para tablets e smartphones, com funcionalidades 
como consulta de pontos, consulta de dados do veículo/resumo de multas, detalhes de multas, 
pesquisa de débitos e restrições de veículos, solicitação de 2ª via de CNH, acompanhamento de 2ª 
via de CNH, acesso ao simulado. Principal novidade em 2018 foi a indicação de condutor por selfie. 
 Em 2018, 167.356.297 de serviços e pesquisas foram realizadas pelo Portal ou pelos aplicativos. 
 Foram implantados em 2018 os seguintes serviços: a) confirmação de autenticidade da CNH; b) 
emissão de certidão de propriedade de veículo e certidão de cursos; e c) Painel Meu Detran-SP (tela 
com as principais informações sobre a CNH, veículos e infrações do cidadão,  indicando o serviço 
que pode ser feito para cada situação). 
 Foram realizados 16 milhões de simulados de provas teóricas pela internet ou aplicativos. 
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 Prova Eletrônica: Implantação progressiva nas Unidades de Atendimento de prova eletrônica para 
obtenção da 1º Habilitação. Em 2015 iniciamos o ano com 81 unidades utilizando a prova eletrônica e 
terminamos 2018 com 190 unidades fazendo uso desta modalidade de prova. 
 Agendamento: em 2018 atingiu-se 293 Unidades de Atendimento do DETRAN-SP com 
agendamento eletrônico. 95% destas Unidades já agendam seus serviços em até dois dias. 
 Disque Detran.SP: 1.257.038 usuários atendidos por telefone, URA e chat (jan/out’2018). 
 Fale com o Detran.SP: 186.588 usuários atendidos. 
 Disponibilização de informações sobre os laudos de vistoria aos cidadãos. O DETRAN-SP passou 
a disponibilizar em seu site imagens e informações sobre os laudos de vistoria realizados no Estado. 
 Implantação do sistema de agendamento eletrônico de exames práticos de direção veicular por 
meio do Sistema e-CNHsp. 
 Implantação da assinatura digital nos processos indicação de condutor, suspensão e cassação 
(com e-cpf). 
 Implantação da Indicação de condutor via aplicativo de celular.  
 Implantação da CNH Digital no estado de SP. 
 Implantação do modelo eletrônico (digital) do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 
(CRLV-e). 
 Implantação de novo serviço de indicação do condutor através do aplicativo mobile do DETRAN-
SP via celular. 
 Agendamento do exame teórico pelo cidadão por meio do portal internet. 
 

Ação 4990 – Serviços de Trânsito  

Suporte às atividades de atendimento aos cidadãos, por meio de pessoal próprio, de serviços 
terceirizados e de TI. 

Produto 1127 - Serviços de Trânsito 

Indicador 2124 - Número de documentos de trânsito emitidos (unidade) 

 Em 2018, o DETRAN-SP emitiu 16.437.120 de documentos de licenciamentos de veículos 
(CRLV); 6.122.659 de documentos de Registro (CRV); e emitiu 5.594.411 de Carteiras Nacionais de 
Habilitação (CNH), um total de 28.154.190 de documentos emitidos, 1,4% a mais que em 2017.  

 A arrecadação por taxas de prestação de serviços e emissão de documentos foi de R$ 
3.887.345.954 e R$ 415.825.634 em conceito de multas de trânsito, acumulando um total de R$ 
4.303.171.588. 
 

Ação 4196 – Administração Geral  

Apoio administrativo às unidades gerenciadas pelo Detran, com provimento de pessoal, material de 
consumo, utilidade pública, locação, diárias/ajuda de custo e serviços de apoio logístico. 

Produto 1129 - Suporte administrativo às unidades de atendimento do Detran 

Indicador 2127 - Número de unidades de atendimentos administradas (unidade) 

O DETRAN-SP atua nos 645 municípios do Estado. Em 336 existem Circunscrições Regionais de 
Trânsito (Ciretrans), que são unidades de atendimento que realizam todos os serviços, inclusive os 
relacionados a fiscalização e credenciamento. Em 309 municípios existem Seções de trânsito, que 
são pequenas unidades que realizam serviços apenas relacionados a veículos. E, a partir de 2011, 
foram criados sete postos de atendimento, dos quais seis estão localizados na cidade de São Paulo e 
um em São José de Rio Preto. Finalmente, a sede da Autarquia também presta atendimento ao 
público, no Centro de São Paulo. Em total, são 652 unidades administradas. 
 
Indicador 2558: Número de Contratos firmados de Prestação de Serviço de Pátios  
Foi publicada a Portaria Detran-213, de 5-10-2018, a qual dispõe sobre a celebração de convênios 
com Municípios do Estado de São Paulo, objetivando a implantação de pátio municipalizado para 
recolhimento de veículos, além da delegação de competências estaduais do DETRAN-SP de 
remoção, guarda e depósito de veículos removidos por infração de trânsito. Durante o ano de 2018 
foram assinados 9 (nove) novos contratos.  
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Ação 6255 – Administração de Pátios e Leilões  

Manutenção dos serviços de administração de pátios e leilões, compreendendo a remoção, depósito 
e guarda de veículos automotores e outros tracionados, apreendidos e/ou removidos por infração de 
trânsito. 

Produto 1321 – Serviços de Pátios e Leilões 

Indicador 2127 – Número de contratos firmados de prestação de serviço de administração de pátios 
(unidade) 

Foram leiloados, até outubro de 2018, 103 mil veículos. Com a edição da Lei Estadual nº 
15.911/2016, que dispõe sobre a Via Rápida para o Procedimento de Leilão Público de Veículos 
Removidos, assim como sobre a sistemática de desvinculação de débitos, constatou-se o aumento 
na arrecadação decorrente da venda de um número maior de veículos com direito a documentos e no 
consequente aumento de quitação de débitos incidentes sobre os veículos leiloados. 

Credenciamento e Parceiros 

 Ampliação do número de Empresas Credenciadas de Vistoria (ECVs): Após o DETRAN-SP 
assumir a tarefa de regular, credenciar e fiscalizar a atividade de vistoria de identificação veicular, no 
ano de 2015, houve a expansão do número de empresas credenciadas para a realização de vistorias. 
Entre 2015 e 2018, o número passou de 1.113 para 1.965, um crescimento de 76,5%. Já existem 
empresas instaladas em 394 municípios paulistas. 
 Expansão das ações de fiscalização das Empresas Credenciadas de Vistoria (ECVs): Tendo em 
vista a expansão do número de empresas atuando na atividade de vistoria veicular, o DETRAN-SP 
intensificou também as ações de fiscalização sobre tais empresas. De 2017 e 2018, o número de 
ações realizadas passou de 558 para 1.045, aumento de 87,3%. 
 O número de empresas registradas/credenciadas pelo DETRAN-SP através do sistema CODE-V 
passou de 1.300 em 2017 para 1.429 em 2018. Houve também um grande incremento no número de 
peças rastreadas/registradas através do CODE-V, que passou de 1.350.000 para 2.895.424. 
 Ampliação dos serviços online disponibilizados aos Parceiros do DETRAN-SP. Novos serviços 
passaram a ser realizados online, sem a necessidade de deslocamento às unidades de atendimento 
para as empresas credenciadas de vistoria (ECVs) assim como para as empresas de desmontagem 
de veículos em fim de vida útil e comercialização de peças usadas por meio do sistema CODE-V. 
 Programa CFCs em Ação: seminários itinerantes, material de referência para CFCs e realização 
do curso de Formação Gerencial para CFCs.  

 
Programa 2927 – Segurança no Trânsito 
Considerando a “Década de Ações Para a Segurança Viária”, definida pela Organização das Nações 
Unidas para o período de 2011/2020, o DETRAN-SP criou programas e projetos que incentivem e 
promovam ações conjugadas de Educação para o Trânsito e Fiscalização, visando reduzir o número 
de acidentes no trânsito. 

Indicador de Resultado 2532: Número de cidadãos e multiplicadores impactados  

Produto de programas que visem disseminar conceitos de segurança no trânsito visando diminuir a 
sensação de impunidade e tentar mudar o comportamento do motorista.  

 Programa Mobilidade Ativa (MOBA): Foram realizadas em 2018 420 ações educativas impactando 
diretamente 1.185.500 cidadãos em mais de 90 municípios. 
 Campanha de Carnaval 2018: A Campanha procurou gerar uma compreensão do público alvo em 
relação às consequências da ingestão de bebida alcoólica associada à direção, além da 
conscientização e sensibilização em relação aos altos índices de mortes e feridos nessa época do 
ano. A campanha gerou 1.051.315 impactos em seu período de veiculação. 
 Maio Amarelo: O movimento “Maio Amarelo” nasceu com a proposta de chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Foram realizadas atividades de pedágios 
educativos, operações de fiscalização, palestras, visita nas escolas com palestras e atividades com 
as crianças, distribuição de material educativo e passeio ciclístico, entre outras atividades. Em 2018 
foram impactados mais de 568.500 cidadãos 
 Ações Educativas nos Rodeios – EXPO Fernandópolis: Ações educativas - "Berrante Bafômetro", 
“Foca no Trânsito”, “Simulador de Direção de Caminhão” em stand do DETRAN-SP dentro da Expo 
Fernandópolis, impactando mais de 200.000 pessoas. 
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 Campanha “Siga Seguro com Jackson Five”: A Campanha foi voltada aos motociclistas, 
impactando mais de 1.550.000 pessoas. 
 Em geral, em 2018, foram aproximadamente 5.397.000 cidadãos e multiplicadores de impacto 
atingidos pelos programas realizados. 

Indicador de Resultado 2599: Percentual de condutores multados por dirigirem alcoolizados 

A intenção de mensurar o percentual de condutores multados por dirigir alcoolizados é verificar o 
impacto dos diversos projetos e programas implementados pelo DETRAN-SP. Ou seja, se houve 
“diminuição de multas aplicadas” de alcoolemia por quantidade de veículos fiscalizados em relação 
ao ano anterior significa que os diversos programas dirigidos a minimizar o problema estão sendo 
bem-sucedidos.  

 Em 2016 foram autuados por alcoolemia 9,3% dos veículos fiscalizados. Em 2017, o percentual 
caiu para 6,4% e em 2018, para 5,5%, o que mostra um considerável avanço.  
 

Ação 4991 – Educação e Fiscalização para o Trânsito  

Realização de cursos, palestras, campanhas, eventos, entre outras iniciativas destinadas à promoção 
da educação para o trânsito. 

Produto 1317 – Ações de educação e fiscalização para o trânsito 

Indicador 2535 – Número de iniciativas de educação para o trânsito promovidas 

Refere-se à quantidade de ações (palestras, cursos e eventos) de Educação para o Trânsito 
promovidas para a população em geral.  

 Programa “Clube do Bem-te-vi”: programa permanente de educação para o trânsito coordenado e 
desenvolvido pelo DETRAN-SP em parceria com a Polícia Militar. O Público-alvo são as crianças 
matriculadas no ensino fundamental. 
 Aplicativo “Clube do Bem-te-vi”: durante o ano de 2018 foram disponibilizados novos conteúdos e 
desenvolvidos de novos games, promovendo a educação para o trânsito de forma lúdica. Mais de 
3.800 downloads até o mês de novembro. 
 Programa Criança Segura: através de parceria com a OSCIP Criança Segura SAFE KIDS Brasil, 
foi desenvolvido o projeto Criança Segura no Trânsito Online para promover a prevenção de 
acidentes com crianças e adolescentes até 14 anos. Em 2018, o programa foi implementado em 35 
municípios, capacitando 712 multiplicadores e alcançando aproximadamente 32.452 alunos. 
 Programa de Atualização e Reeducação de Condutor-Infrator: curso oferecido na modalidade 
semipresencial para condutores. 
 Programa de Requalificação de Instrutores de CFC´s para categoria “A”: requalificação de 
Instrutores foi concluída em abril de 2018, tendo atingido com essa ação todos os Centros de 
Formação de Condutores do Estado de São Paulo. 
 Editoração e Produção de Mídias Educacionais: desenvolvimento e a homologação de materiais 
envolvem a participação de técnicos e especialistas na área de mobilidade urbana e trânsito.  
 
Ação 8270 – Fiscalização de Alcoolemia – Operação Direção Segura (não 
orçamentária) 
Ação de prevenção de acidentes de trânsito visando a fiscalização de alcoolemia e substâncias 
psicoativas através das atividades integradas dos órgãos de segurança pública estadual (PM, Polícia 
Civil, Polícia Científica) e Detran-SP 

Produto 1318 – Operação Direção Segura Integrada 

Indicador 2536 – Quantidade de abordagens da Operação Direção Segura Integrada  

Em vista da necessidade da redução de acidentes de trânsito com vítimas, em especial aqueles 
provocados por condutores que dirigem sob a influência de álcool, o Decreto nº 58.881/13 instituiu o 
Programa "Operação Direção Segura (ODS)". O programa foi implantado gradativamente em todo o 
Estado de São Paulo e tem caráter preventivo, educativo e fiscalizatório, objetivando prevenção e 
repressão da prática de infrações de trânsito, em especial a direção sob influência de álcool.  

 Em 2018, foram realizadas 318 operações resultando em um total de 96.382 veículos fiscalizados. 
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Ação 8271 – Informações Estatísticas de Transito (não orçamentária) 

Ação para realização de parcerias para integrar órgãos e dados para gestão da segurança viária no 
Estado de São Paulo. 

Produto 1319 – Observatório Paulista de Trânsito 

Indicador 2537 - Quantidade de órgãos que realizaram parceria com o Observatório Paulista de 
Trânsito  

Espaço para o desenvolvimento de pesquisas avançadas, mapas e gráficos que vão nortear os 
investimentos e a tomada de decisões sobre segurança viária. O Observatório iniciou a execução do 
primeiro projeto com o Corpo de Bombeiros, de integração de dados e gestão de ações visando 
redução de vitimas; realizou e apresentou diversas análises sobre a situação das vítimas de 
acidentes no estado de São Paulo e tem participado do projeto Vida no Trânsito que também visa a 
redução de vitimas de acidentes, entre outras iniciativas. Foi realizada uma parceria durante o ano de 
2018. 
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Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 

 
Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

39000 -  Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos  
Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas Correntes 707.808.442,00 722.940.366,00 698.971.283,35 3.352.992,22 702.324.275,57 689.371.661,87 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

442.207.822,00 438.515.691,00 437.364.491,07 0,00 437.364.491,07 426.202.259,38 

Juros e Encargos da 
Dívida 

11.271.742,00 11.380.713,00 11.380.712,49 0,00 11.380.712,49 11.380.712,49 

Outras Despesas 
Correntes 

254.328.878,00 273.043.962,00 250.226.079,79 3.352.992,22 253.579.072,01 251.788.690,00 

Despesas de Capital 1.112.087.990,00 1.155.304.066,00 548.264.185,13 10.941.422,28 559.205.607,41 543.774.886,84 

Investimentos 1.030.171.890,00 1.067.232.072,00 460.193.191,13 10.941.422,28 471.134.613,41 455.703.892,84 

Inversões 
Financeiras 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

81.915.100,00 88.070.994,00 88.070.994,00 0,00 88.070.994,00 88.070.994,00 

Despesa Total 1.819.896.432,00 1.878.244.432,00 1.247.235.468,48 14.294.414,50 1.261.529.882,98 1.233.146.548,71 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
 

 
Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

39000 - Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 

 
     

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

0000 - Encargos 
Gerais 

93.186.842,00 99.451.707,00 99.451.706,49 0,00 99.451.706,49 99.451.706,49 

Despesas 
Correntes 

11.271.742,00 11.380.713,00 11.380.712,49 0,00 11.380.712,49 11.380.712,49 

Despesas de 
Capital 

81.915.100,00 88.070.994,00 88.070.994,00 0,00 88.070.994,00 88.070.994,00 

0001 - 
Participação 
Societária 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0102 - Obrigações 
Previdenciárias 
em 
Complementação 

218.049.926,00 208.239.926,00 207.922.151,11 0,00 207.922.151,11 199.994.988,67 

Despesas 
Correntes 

218.049.926,00 208.239.926,00 207.922.151,11 0,00 207.922.151,11 199.994.988,67 

3906 - 
Saneamento 
Ambiental em 
Mananciais de 
Interesse 
Regional 

41.819.609,00 35.605.609,00 17.166,14 0,00 17.166,14 524.944,68 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

41.819.609,00 35.605.609,00 17.166,14 0,00 17.166,14 524.944,68 
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3907 - 
Infraestrutura 
Hídrica, Combate 
às Enchentes e 
Saneamento 

1.004.762.298,00 1.035.410.923,00 499.042.170,92 11.797.704,75 510.839.875,67 459.613.275,31 

Despesas 
Correntes 

192.214.204,00 210.336.024,00 197.102.026,30 2.984.282,47 200.086.308,77 200.438.914,57 

Despesas de 
Capital 

812.548.094,00 825.074.899,00 301.940.144,62 8.813.422,28 310.753.566,90 259.174.360,74 

3913 - 
Planejamento e 
Administração 
dos Recursos 
Hídricos 

256.969,00 15.289.508,00 2.577.627,69 0,00 2.577.627,69 3.698.437,25 

Despesas 
Correntes 

256.949,00 4.291.487,00 556.226,85 0,00 556.226,85 511.316,96 

Despesas de 
Capital 

20,00 10.998.021,00 2.021.400,84 0,00 2.021.400,84 3.187.120,29 

3931 - Gestão 
Administrativa em 
Saneamento e 
Recursos Hídricos 

267.856.610,00 280.281.208,00 271.403.634,15 2.496.709,75 273.900.343,90 268.944.303,76 

Despesas 
Correntes 

267.856.600,00 274.676.696,00 269.310.112,94 368.709,75 269.678.822,69 268.049.241,55 

Despesas de 
Capital 

10,00 5.604.512,00 2.093.521,21 2.128.000,00 4.221.521,21 895.062,21 

3932 - 
Planejamento, 
Formulação e 
Implementação da 
Política de 
Saneamento no 
Estado 

20.700.176,00 14.915.364,00 13.429.505,42 0,00 13.429.505,42 13.108.740,78 

Despesas 
Correntes 

12.660.000,00 8.562.673,00 8.388.073,01 0,00 8.388.073,01 5.041.693,20 

Despesas de 
Capital 

8.040.176,00 6.352.691,00 5.041.432,41 0,00 5.041.432,41 8.067.047,58 

3934 - 
Planejamento, 
Formulação e 
Implementação da 
Política de 
Recursos Hídricos 

173.263.002,00 189.049.187,00 153.391.506,56 0,00 153.391.506,56 187.810.151,77 

Despesas 
Correntes 

5.499.021,00 5.452.847,00 4.311.980,65 0,00 4.311.980,65 3.954.794,43 

Despesas de 
Capital 

167.763.981,00 183.596.340,00 149.079.525,91 0,00 149.079.525,91 183.855.357,34 

Despesa Total 1.819.896.432,00 1.878.244.432,00 1.247.235.468,48 14.294.414,50 1.261.529.882,98 1.233.146.548,71 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
 

Programa 3906 - Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional 

O Programa Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional (3906) visa recuperar e 
proteger as represas, rios e córregos utilizados para abastecimento de águas das regiões 
metropolitanas e melhorar a qualidade de vida da população residente em áreas de mananciais. 

 O público alvo é a população abastecida pelas águas de mananciais das regiões metropolitanas. 

 

Ação 1599 -  Recuperação e Conservação dos Mananciais do Tietê  

 

Ação de Recuperação e Conservação dos Mananciais do Alto Tietê abrange intervenções para 
melhoria da qualidade de água. 

Estas intervenções foram pagas com Recursos da Fonte Tesouro e da Fonte Operação de Crédito 
oriundo de Acordo de Empréstimo firmado com o Banco Mundial, vigente até março de 2017. 

Em 2018 houve finalização do contrato de prestação de Serviços Técnicos Profissionais para 
Elaboração e Revisão dos Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental das Áreas de Proteção 
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e Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, cujos produtos foram 
entregues até 2017.  

Em 2018 houve também análise administrativa e jurídica para possível doação dos equipamentos 
para coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos cedidos para onze municípios situados 
em áreas de mananciais. 

 

Ação 2562 - Recuperação e Conservação dos Mananciais Guarapiranga e Billings 

Recursos vinculados federais provindos do Orçamento Geral da União, Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC),  foram destinados para a realização de obras envolvendo construção de novas 
unidades habitacionais, urbanização de unidades habitacionais e construção do Hospital Parelheiros. 

Em março de 2018 houve a entrega do Hospital Parelheiros, no entanto ainda há prestações de 
contas a serem realizadas para posterior desembolso. Neste contexto, foi feito para o convênio 
aditamento de prazo para vigência até 11/05/2020. 

Indicador de Produto – Ação 1599 e 2562 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

893 - Intervenções para 
melhoria da qualidade da 
água (f) 

2671 - Número de planos e estudos para 
melhoria da gestão dos recursos hídricos 
(unidade) 

3 0 0 

 

Em 2018 o resultado zero atingiu o esperado tendo em vista que a meta prevista no PPA, quatorze 
(14) planos e estudos, foi alcançada em anos anteriores.  

Em 2016 foram concluídas cinco (5) metas, sendo dois (2) planos de desenvolvimento urbano e 
proteção ambiental (PDPAs): sub-bacias Cotia e Guaió e três (3) estudos: monitoramento da 
qualidade da água: Guarapiranga e Billings, e avaliação de poluição de fontes difusas (sistema 
produtor do Alto Tietê). 

Em 2017 foram concluídas nove (9) metas, sendo oito (8) PDPAs: sub-bacias Billings, Jaguari, Alto 
Juquiá, Alto Juquery, Cabuçu, Tanque Grande, Alto Tietê Cabeceiras e Guarapiranga, e um (1) PDPA 
integrado.  

Os contratos referentes a conservação dos mananciais do Tietê (Ação 1599) foram encerrados em 
2017, restando apenas saldos que foram quitados em 2018. 

Em relação ao manancial Guarapiranga Billings, as despesas correm sob o Termo de Compromisso 
OGU nº 0227.535-53/2007, firmado em 27/12/2007 entre o Ministério das Cidades/CAIXA e o 
Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Em 2018 
houve a entrega do Hospital Parelheiros, no entanto não houve desembolso por atraso da prestação 
de contas por parte da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Indicadores de Resultado 

Produto Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

1761 - Taxa de cobertura de atendimento de água e esgoto ( %) 82 68 82,93 

Em 2018 o resultado 82% atingiu o esperado já que o benefício concreto do Programa se dará após a 
implementação dos planos e estudos a médio e longo prazo. Os PDPA (Planos de Desenvolvimento 
e Proteção Ambiental) que foram um dos produtos do Programa  deverão ser implementados  nos 
municípios que fazem parte dos mananciais Tietê e Guarapiranga. A atuação municipal em acordo 
com os Planos, resultará na maior proteção da aeras de mananciais, fato que aumentará a 
disponibilidade hídrica podendo elevar a taxa de cobertura de água e esgoto por esses mananciais.  

Indicadores de Resultado 

Produto Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

2628 - Número de Pessoas Beneficiadas com a Melhoria da 
Segurança Hídrica (Unidade) 

0 0 100 
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Não houve meta e realização 2018 uma vez que o indicador se refere a obras já entregues em 
exercícios anteriores.  

 

Programa 3907 - Infraestrutura Hídrica, Combate a Enchentes e Saneamento 

Objetivo do Programa: Ampliar a Capacidade de serem evitadas enchentes, especialmente em áreas 
metropolitanas, para prevenir riscos de afogamento, contaminação hídrica, veiculação de doenças 
(leptospirose, cólera), interrupção de atividades econômicas nas áreas atingidas, transtornos na 
mobilidade urbana. 

 

Ação 1021 – Implantação de Sistemas de Drenagem e Combate à Enchentes 

Execução de estudos, projetos, gerenciamento, serviços, obras de interligações, canalizações de rios, 
córregos e travessias quando relacionadas à melhoria das condições de escoamento de canais e 
corpos d´água, bem como a implantação de outras estruturas hídricas do Estado, exceto 
reservatórios de retenção (piscinões). 

As obras referentes a Complementação da Canalização do Córrego Pirajussara e a Recomposição 
do Aterrado em Salesópolis, a Caracterização do Lago de Pirapora e a Atualização do Projeto 
Executivo da Barragem do Valo Grande foram concluídos. 

Estão ainda em andamento os contratos referentes à Supervisão da Cava de Carapicuíba (contínuo), 
os desassoreamentos em Águas de Lindóia e de Lagoa em Valinhos, o contrato para Monitoramento 
de Gases, vapores e águas subterrâneas no entorno do piscinão Guamiranga, a Caracterização da 
Cava de Carapicuíba, o convênio com a CETESB para monitoramento da qualidade da água no 
reservatório da Barragem de Pirapora, o convênio com a Prefeitura de Osasco para Auxílio Moradia 
das famílias removidas para obra de canalização do Ribeirão Vermelho e a obra de Canalização do 
Ribeirão Vermelho. 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

939 - Projetos e obras de 
sistemas de drenagem nos 
cursos d'água (f) 

2476 - Número de obras entregues 
(unidade) 

2 1 50 

Justificativa Meta: A Meta alcançada refere-se a conclusão da complementação da Canalização do 
Pirajussara. A obra de Canalização referente ao Ribeirão Vermelho, esteve aguardando o aval do 
órgão financiador (CAIXA) para o aceite da Primeira Fase do projeto e liberação para a Segunda 
Fase, o que ocorreu somente no último trimestre de 2018. 

Justificativa Execução: Havia a previsão de se iniciar as obras de Canalização do Córrego da 
Móoca, com recursos FEHIDRO (R$ 13,8 mi) e Tesouro (R$ 0,6 mi), parte dos recursos disponíveis 
da CAIXA (R$ 4,4 mi) também não foram utilizados visto a demora na liberação dos recursos 
financeiros. Havia R$ 4,8 mi reservados em licitações em andamento e R$ 3,3 mi a serem oferecidos 
ao Programa Água Limpa visando seu encerramento. 

 

Ação 1573 - Implantação de Reservatórios de Retenção e Combate a Enchentes-
Piscinões 

Execução de projetos, gerenciamento geral e construção de reservatórios de retenção nas 22 
unidades gerenciais de recursos hídricos do Estado de São Paulo. 

Deu-se andamento a obra do piscinão AV-03, em Franco da Rocha no córrego Água Vermelha e ao 
Projeto Executivo dos Piscinões EU-08 e EU-09, ambos concluídos em 2018. 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

1027 - Projetos e Obras de 
Reservatórios de Retenção 
Combate a Enchentes - 
Piscinões (F) 

2479 - Número de Reservatórios 
Entregues (Unidade) 

1 1 100 

Justificativa Execução: O Contrato de construção do Piscinão AV-03 tinha a previsão de aditivo 
contratual, totalizando no ano R$ 2,4 mi, porém o aditivo fechou em R$ 1,4 mi. 
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Ação 1596 - Apoio à Municípios em Intervenções no Setor de Recursos Hídricos 

Realização direta ou mediante a contratação de terceiros, ou ainda mediante convênios, de estudos, 
projetos, serviços e obras de infraestrutura nas áreas de recursos hídricos, saneamento e energia 
supletiva, envolvendo perfuração de poços profundos, construção de travessias e de galerias de 
águas pluviais, combate à erosão, regularização e canalização de rios e córregos e manutenção, 
limpeza e desassoreamento de corpos d'água. 

Foi dado andamento aos convênios com as Prefeituras de Presidente Venceslau (para construção de 
Estação de Tratamento de Esgoto - ETE SUL), Iracemápolis e Iperó (Sistema de Água Tratada e 
Redes Coletoras de Esgoto Sanitário e Tratamento), Ocauçu e Batatais (Poço e Reservatório), 
Guararapes (Reservatório), Duartina (Poço Profundo), Botucatu (Galerias). 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

1030 - Atendimento a municípios 
em saneamento, combate a 
enchentes e recursos hídricos (f) 

2483 - Número de 
atendimentos realizados 
(unidade) 

4 8 200 

Justificativa Meta: Com o cancelamento dos restos a pagar relativos aos contratos já atendidos, foi 
necessário enquadrá-los novamente na programação orçamentária do Departamento. 

Justificativa Execução: A obra referente a Itirapina (R$ 3,6 mi), prevista inicialmente nessa ação, foi 
transferida para a ação 1021, visto a alteração prevista no descritivo dessa ação para que sejam 
somente realizados convênios com municípios. Não foram utilizados também R$ 2,4 mi referentes a 
Cerqueira César, o processo aguardava o aval da PGE para  aditamento para correção de valor de 
convênio. 

 

Ação 1597 - Água Limpa 

Coleta, tratamento, afastamento e disposição final da água tratada em municípios cujo sistema não é 
operado pela Sabesp e com população inferior a 50 mil habitantes 

Dos 18 municípios ainda em aberto neste programa, foram encerrados 16 contratos, sendo que 5 
tratavam-se apenas da liquidação de reajustes. Os municípios ainda em execução são Olímpia e São 
Joaquim da Barra 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

944 - Obras de implantação de 
sistemas de tratamento e 
afastamento de esgotos (f) 

1844 - Carga de esgoto 
removido (t/ano) 

8.412 5.702 67,78 

Justificativa Meta: Quando da elaboração da LDO de 2018, ainda se tinha a pretensão da 
continuidade do Programa Água Limpa, porém o programa acabou sendo reformulado saindo da 
gestão do DAEE, o que ficou apenas com a responsabilidade de encerrar os contratos ainda 
vigentes. 

Justificativa Execução: Dos R$ 69,3 mi disponíveis para esse Departamento foram liquidados R$ 
66,6 mi (96%) sendo que dos R$ 2,7 mi não executados, R$ 2,0 mi referem-se ao contrato de 
Jardinópolis que deverá ser rescindido. 

 

Ação 2301 - Implantação do Parque Várzeas do Tietê 

Prosseguimento da implantação mediante a execução de recomposição das matas ciliares, ciclovias 
e de 3 núcleos de lazer 

Em 2018, foram concluídas as obras referentes ao desassoreamento entre a Barragem da Penha e o 
Córrego Três Pontes no Rio Tietê, as obras de construção de Reservatório de Retenção e 
Complementação de Canalização no Canal de Circunvação Margem Direita, o Núcleo Itaim Biacica, 
as Obras de complementares de drenagem dos Núcleos Itaim Biacica e Jardim Helena, deu-se 
andamento as Obras de canalização do Rio Baquirivu Guaçu, a construção do Núcleo Jardim Helena 
e aos trabalhos de Fortalecimento, Empoderamento, Otimização, ao Plano Executivo de 
Reassentamento, a Remoção de material de Aterro e a Recomposição de Matas Ciliares e a 
construção do Pôlder Itaim. 
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Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

1031 - Obras de implantação 
do parque várzeas do tietê (f) 

2482 - Número de obras 
entregues (unidade) 

4 5 125 

Justificativa Execução: O Convênio com a SH para atendimento habitacional, não foi consolidado. 
As obras do Baquirivu e Pôlder Itaim, apesar do bom andamento da execução não atingiram o 
solicitado inicialmente. 

 

Ação 2500 - Implantação do Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guaçu 

Realização de intervenções de controle e contenção de eventos de cheias na RMSP, previstos no 
Plano Diretor da Macrodrenagem do Alto Tietê-PDMAT, contemplando entre outros, o controle de 
vazões do rio Baquirivu-Guaçu, implantação de áreas de retenção de cheias, (piscinões), canalização 
20km do rio e desenvolvimento gradativo de um parque linear. 

Esta ação está sendo executada conjuntamente com a ação 2534 através do contrato de 
financiamento com a CAF, sendo que os contratos de gerenciamento, supervisão e auditoria correm 
por essa ação. Em 2018, foram realizadas tratativas com a prefeitura de Guarulhos relativas ao 
terreno no qual será implantado o piscinão. 

 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

1028 - Obras do sistema de 
macrodrenagem do rio baquirivu-
guaçu (f) 

2480 - Número de obras 
entregues (unidade) 

- 0 
não 

disponível 

Justificativa Meta: As metas estabelecidas inicialmente não permitiam uma correlação com o 
executado financeiramente, sendo que para 2019, foram alteradas para poder refletir melhor o 
investido na ação. 

Justificativa Execução: Devido as tratativas relativas ao terreno a ser implantado o piscinão com a 
Prefeitura de Guarulhos, o valor relativo à sua construção não foi utilizado. A Supervisão e o 
Gerenciamento também executaram a menor, visto que a Licença de Instalação das obras de 
Pedreira e Duas Pontes não foram obtidas. 

Construção das barragens de regularização Duas Pontes, no rio Camanducaia, município de 
Campinas e, Pedreira, no rio Jaguari, divisa entre os Municípios de Amparo e Pedreira. 

Em 2018, foram realizados trabalhos relativos a obtenção das Licenças de Instalação das Obras das 
Barragens de Pedreira e Duas Pontes, sendo que em dez/18 a CETESB emitiu a LI relativa a 
Pedreira. Duas Pontes ainda aguarda a obtenção da outorga da ANA e posterior LI. 

 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

1035 - Obras do 
Sistema Adutor 
Regional  e das 
Barragens Duas 
Pontes e  Pedreira (F) 

2481 - Número de Obras Entregues do 
Sistema Adutor Regional E Barragens 
Duas Pontes e Pedreira (Unidade) 

- 0 
não 

disponível 

Justificativa Meta:  As metas estabelecidas inicialmente não permitiam uma correlação com o 
executado financeiramente, sendo que para 2019, foram alteradas para poder refletir melhor o  
investimento na ação. 

Justificativa Execução: O valor incluído na prévia foi o previsto para a licitação, porém as obras 
obtiveram um desconto de 40% sobre o valor inicial, além do atraso na obtenção da Licença de 
Instalação, por isso  não houve execução. 

 

Ação 4029 - Preservação e  Conservação de Várzeas 

Preservação, conservação e manutenção de várzeas e parques destinados à prevenção e controle de 
enchentes. 

Em 2018, deu-se continuidade a manutenção dos Parques sob responsabilidade do DAEE - PET, 
Jacuí, Jardim Metropolitano e Itaim Biacica. 
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Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

1033 - Recuperação, 
manutenção e conservação 
de várzeas (f) 

1981 - Área de várzeas recuperadas, 
conservadas e com manutenção (ha) 

1.493 1.471 98,52 

Justificativa Meta: O Núcleo Jardim Helena ainda está em execução. 

Justificativa Execução: Os contratos de manutenção dos núcleos Jacuí e PET, bem como os 
contratos de vigilância sofreram atrasos nas suas licitações. 

 

Ação 4033 - Manutenção/Operação de Estruturas Hidráulicas de Sistemas de 
Drenagem e Retenção 

Execução de serviços e obras nas barragens, estruturas hidráulicas e em equipamentos 
eletromecânicos. 

Em 2018, foram realizados os serviços de Limpeza, Manutenção e Operação nos 25 piscinões sob 
responsabilidade deste departamento. 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

1032 - Manutenção e operação 
de sistemas de drenagem e 
retenção (f) 

1980 - Número de estruturas 
hídricas atendidas (unidade) 

25 25 100 

 

Ação 6157 - Preservação e Manutenção da Calha do Tietê 

Elaboração de estudos, projetos, gerenciamento, e execução de serviços de recuperação de 
margens, recomposição de taludes, limpeza e desassoreamento de corpos d'água, objetivando 
manter as melhores condições de escoamento de canais e armazenamento nos reservatórios de 
água do Estado. 

Em 2018, foram removidos 569.400 m³ entre a Barragem Edgard de Souza e a Barragem da Penha 
(~ 41km) e 110.357 m³ entre a foz do Córrego Três Pontes e Mogi das Cruzes (~ 50 km) no Rio Tietê. 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

1034 - Recuperação, 
manutenção da calha do 
tietê (f) 

1982 - Volume de material retirado 
dos corpos d'água (m³/ano) 

675.000 679.757 100,7 

Justificativa Execução: Havia R$ 3 mi reservados para um contrato em licitação, os quais foram 
cancelados tenho em  vista o encerramento da execução orçamentária. 

 

Programa 3913 – Planejamento e Administração dos Recursos Hídricos 

Objetivo do Programa: Assegurar que a água, recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento 
econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e utilizada, em padrões de qualidade 
satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, objetivos estes que estão expressos 
na Lei 7663/91. 

 

Ação 1624 - Controle do Uso das Águas Superficiais e Subterrâneas 

Desenvolvimento, normatização e aplicação dos instrumentos de outorga de direito de uso, 
fiscalização e cobrança pelo uso da água e cadastramento de usuários 

O contrato de Adequação do Sistema de Outorga Eletrônica foi finalizado. 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

964 - Outorgas de permissão 
de uso dos recursos hídricos 
(f) 

1865 - Número de outorgas de 
direito de uso expedidas (unidade) 

- 13.330 
não 

disponível 

Justificativa Meta: A meta dessa ação na LOA deveria ser igual a meta do programa, ou seja,  
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Ação 1625 - Estudos Voltados à Gestão dos Recursos Hídricos 

Elaboração de planos, projetos, estudos e execução de ações para aproveitamento, proteção, 
recuperação e controle dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos nas bacias hidrográficas do 
Estado e sistematização e divulgação de informações de disponibilidade e uso dos recursos hídricos, 
em consonância com as diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos. 

 

Conclusão do Inventário de Barragens do Estado de SP. 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

966 - Estudos e 
análises em apoio 

à gestão de 
recursos hídricos 

(f) 

1868 - Número de publicações de 
apoio à gestão de recursos hídricos 

(unidade) 
- 1 não disponível 

Justificativa Meta: não era prevista nenhuma publicação para o ano de 2018. 

 

Ação 5416 - Monitoramento dos Recursos Hídricos 

Modernização, adequação, ampliação, operação e manutenção das redes: hidrométrica, 
sedimentométrica, piezométrica e telemétrica; operação de sistema de alerta contra enchentes, radar 
meteorológico e redes telemétricas automatizadas. 

Leituras manuais realizadas por pessoas físicas cadastradas e aquisição de equipamentos para a 
rede telemétrica. 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

972 - Medições de dados 
hidrometereológicos (f) 

1880 - Número de medições de 
dados hidrometereológicos realizadas 

(unidade) 
1.100 744.600 67690,9 

Justificativa meta: Já foi solicitada a correção desse indicador para o ano de 2019, pois a meta 
estabelecida refere-se à quantidade de postos e a meta alcançada refere-se ao número de medições 
conforme indicador do produto. 

Justificativa execução:  

Ademais, com relação a execução deste programa temos a informar que está sendo feita uma análise 
interna para sanar alguns pontos que têm dificultado a devida liquidação. Por se tratar de fonte 
FEHIDRO, é necessário o pedido de crédito automático, diante das necessidades do departamento, 
solicitamos às unidades que encaminhem suas propostas adequadas para efetivar esse pedido.  

O recurso deste ano entrou em maio no orçamento da autarquia, porém por se tratar de unidades 
externas a sede, o envio dos processos acaba sendo um pouco lento e às vezes por se tratarem de 
aquisições específicas, há uma dificuldade de se conseguir as propostas de preço para atendimento 
da licitação. 

 

Programa 3932 – Planejamento, Formulação e Implementação da Política do 
Saneamento do Estado 

O Programa tem o objetivo de modernizar e adequar os mecanismos de atuação do estado às 
diretrizes estabelecidas pela lei nº 11.445/07 e a LC nº 1025/07, para apoiar e desenvolver o setor de 
saneamento mediante a obtenção de fontes de recursos para o desenvolvimento de ações que 
beneficiarão nos resultados sociais e ganhos ambientais, atendendo tecnicamente e financeiramente 
os municípios que operam seus sistemas de água e esgoto. 

 

Ação 2144 – Fortalecimento do Sistema Estadual de Saneamento 

Ação é responsável pela implementação dos instrumentos de gestão na área de saneamento 
compreendendo Planos Municipais de Saneamento, Plano Estadual de Saneamento, estudo para 
regulamentação do FESAN – Fundo Estadual de saneamento e desenvolvimento operacional do 
Sistema Integrado de Informações sobre Saneamento do Estado de São Paulo – SISAN. 
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Apoio à elaboração de Planos Municipais de Saneamento 

Em outubro/2018 a SSRH entregou para 152 municípios, 223 Planos Municipais de Saneamento, 
sendo 78 específicos de Água e Esgoto, 37 específicos de Resíduos Sólidos e 108 específicos de 
Drenagem Urbana, garantindo assim, que 100% dos municípios paulistas contem com esse 
fundamental instrumento de gestão na área de saneamento.  

Juntamente com Planos, foi elaborado um Relatório Síntese com os principais pontos do Plano 
Municipal: situação atual, indicadores, objetivos e metas, propostas, investimentos necessários e 
situação econômico-financeira dos serviços de saneamento. Ilustrado e de fácil leitura, facilita a 
divulgação das informações para os munícipes e entidades interessadas, contribuindo para o controle 
social dos serviços prestados.  

A partir da publicação do Decreto Estadual nº 63.754 de 17.10.2018, a SSRH está autorizada a 
representar o Estado de São Paulo na celebração de convênios com os municípios paulistas, 
objetivando a elaboração, revisão, atualização ou consolidação dos Planos Municipais integrados ou 
dos Planos Municipais de serviços específicos de saneamento básico elaborados até 2015. 

 

Conesan – Conselho Estadual de Saneamento 

No decorrer do ano de 2018, os trabalhos da Secretaria Executiva do CONESAN, foram voltados 
para a preparação do material para a convocação da 8ª Reunião Ordinária do CONESAN que se 
realizou em 6 de novembro de 2018 quando foram empossados os membros para o biênio 2019/2020 
e convocada a 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 10 de dezembro de 2018, quando foi 
instalada a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos e a indicação dos membros que comporão a 
Câmara Técnica de Planejamento para o biênio 2019/2020, com a proposta de desenvolvimento dos 
assuntos: Relatório de Salubridade Ambiental e Controle Social. 

Sistema Estadual de Informações de Saneamento do Estado de São Paulo - SISAN 

Em 2018 o sistema foi implementado e conta com informações retiradas do SNIS – Sistema Nacional 
de Informações de Saneamento (água e esgoto) e complementadas com dados da CETESB 
(resíduos sólidos) e da Fundação SEADE (indicadores sócio econômicos), com o objetivo de facilitar 
o acesso às informações sobre os serviços de saneamento e servir como ferramenta que permita 
maior agilidade, transparência e confiabilidade para o gestor público, auxiliando na tomada de 
decisões e na promoção do controle social das políticas do setor. 

O Portal SISAN permite a troca de experiências entre as administrações de órgãos municipais, 
estaduais e federais, prestadores de serviços de saneamento e entidades da sociedade civil, além de 
ser fonte de informação direta da população que é atendida pelo serviço público, contribuindo para o 
controle social do saneamento. 

Ainda em 2018, através de um contrato firmado entre a SSRH e a Fundação SEADE, iniciamos o 
aperfeiçoamento do Sistema, analisando estatisticamente os indicadores derivados do SNIS, que são 
a base dos dados do SISAN, gerando como resultado:  

Análise de consistência dos dados informados pelos municípios em 2016, sinalizando eventuais 
erros, e que servirão de base para um trabalho de revisão junto aos responsáveis pela informação; 

Transmissão por streaming de vídeo, utilizando a infraestrutura da Rede do Saber, de material para 
alinhamento e conscientização dos gestores municipais e dos prestadores de serviços de 
saneamento, sobre a importância da precisão das informações colocadas anualmente no SNIS para 
uma gestão eficiente dos serviços de saneamento – já disponível no Portal do SISAN; 

Elaboração de uma cartilha digital reforçando “a importância das informações sobre saneamento” e 
promovendo a utilização do SISAN – já disponível no Portal do SISAN. 

 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

844 - Implementação dos 
instrumentos da política 
estadual de saneamento (f) 

1925 - Número de instrumentos 
elaborados (unidade) 

50 223 446 

A elaboração dos 223 Planos foi iniciada em 2017 e pela complexidade do trabalho não houve 
entregas parciais - foram todos finalizados e entregues no final de 2018, o que fez a meta alcançada 
em 2018 ficasse muito acima da meta estabelecida.  
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Ação 2145 – Desenvolvimento de Saneamento Básico (Sanebase) 

A Ação realiza o apoio financeiro aos municípios para obras e/ou serviços de saneamento, mediante 
convênios firmados entre o Estado e os municípios cujos sistemas de água e esgoto são operados 
diretamente pela prefeitura. 

Em 2018 foram celebrados os seguintes convênios (cuja população beneficiada será computada 
somente após a conclusão das obras) com os municípios de Santa Cruz da Conceição (valor de R$ 
102.065,38, beneficiando 1.080 habitantes), Pirangi (valor de R$ 196.366,00, beneficiando 11.000 
habitantes), Pitangueiras (valor de R$ 130.000,00 beneficiando 3.600 habitantes) e Ipuã (no valor de 
R$ 140.000,00 beneficiando 1.800 habitantes).                    

Também tivemos a conclusão de obras importantes como as dos municípios de Dois Córregos, 
Itapira, Pirassununga, Gavião Peixoto, Itaju e São José do Rio Pardo. 

Além desses convênios novos, foram ainda assinados 3 Termos de Aditamento, para a conclusão do 
objeto, com os municípios de São José da Bela Vista, Aramina e Engenheiro Coelho garantindo que 
cerca de 18.500 habitantes continuem sendo beneficiados pelo Programa. 

 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

830 - Apoio aos 
municípios em ações 
de saneamento (f) 

1646 - Número de habitantes 
beneficiados pelos recursos do sanebase 
(unidade) 

30.000 116.000 386,67 

Em 2018 houve a conclusão das obras dos municípios de Dois Córregos, Itapira, Pirassununga e 
Gavião Peixoto e também a conclusão em 2018 das obras de Itaju e São José do Rio Preto que 
estavam previstas para 2019, o que fez com que a meta alcançada de 2018 ficasse muito acima da 
meta estabelecida.  

 

Ação 2080 – Saneamento Rural e de Pequenas Localidades Isoladas (Água é Vida) 

A Ação realiza implantação de obras e serviços de infraestrutura em saneamento básico, 
operacionais e equipamentos, em localidades de pequeno porte predominantemente ocupadas por 
população de baixa renda. 

Em 2018, foi concluída a instalação de 537 USI´s nos municípios de Itapetininga, Itapeva, Guareí, 
Barra do Chapéu, São Miguel Arcanjo, Miracatu e Alambari beneficiando 2.148 habitantes. Temos 14 
convênios em andamento. 

Sobre a execução orçamentária, houve dificuldade  na liberação de recursos, uma vez que não foram 
apresentado prestação de conta das prefeituras, impedindo novos repasses. 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

848 - Infraestrutura de 
saneamento em zonas 
rurais e localidades 
isoladas. (f) 

1687 - Número de habitantes 
atendidos por use (unidade de 
saneamento individual) (unidade) 

7.783 2.148 27,6 

O fato dos municípios e o ITESP não terem cumprido as etapas pactuadas no plano de trabalho, 
atrasando a entrega da documentação que  comprova a utilização dos recursos repassados, não 
permitiu que a SSRH  tivesse como concluídas as instalações referentes à essas etapas.  

 

Ação 2461 – Pró Conexão 

Subsídio financeiro à população de baixa renda para a realização de obras necessárias à efetivação 
de ligações domiciliares de esgoto, localizadas em área de Índice Paulista de Vulnerabilidade Social-
IPVS 4,5 e 6, comprovar simultaneamente a renda familiar de até três salários mínimos, e o efetivo 
encaminhamento para a rede de esgoto na qual o imóvel será interligado e, posteriormente, 
direcionado para uma Estação de Tratamento de Esgotos. 
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Em 2018 foram executados 2.230 ramais intradomiciliares beneficiando 8.920 habitantes. 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

1150 - Ligações intradomiciliares à 
rede pública de esgoto (f) 

2215 - Número de ramais intradomiciliares 
executados (unidade) 

3.428 2.230 65,05 

Para fins de meta alcançada, tomamos como base a documentação da SABESP, a quem cabe a 
execução e comprovação dos serviços realizados, gerando a liberação do reembolso em 2018 a 
SSRH recebeu documentação referente a 2.230 ramais. 

Em relação à execução orçamentária, parte do valor liquidado foi inscrito em Restos a Pagar, para 
reembolso à Sabesp dos ramais que foram executados em 2018, mas ainda não tiveram a prestação 
de contas enviadas para aprovação pela SSRH, uma vez que existe um lapso de tempo entre a 
execução da obra e o envio da documentação. 

 

Ação 2081 -  Recuperação das Águas Paulistas – Reágua 

A ação apoia projetos de saneamento básico que contribuam para a ampliação da disponibilidade 
hídrica no Estado, a melhoria da qualidade das águas e o desenvolvimento institucional de 
prestadores de serviços nas unidades de gerenciamento de recursos hídricos com maior escassez 
hídrica.   

A implantação se deu através de seleção pública dos municípios e prestadores de serviços de 
saneamento mediante atendimento de edital público e avaliação e priorização de projetos, em 
conformidade com as regras do Programa acordadas com o agente financiador Banco Mundial. O 
Contrato com BIRD esteve vigente até maio de 2017. 

Em 2018 o contrato de serviços de auditoria do Programa Reágua (Contrato nº 001/2017) 
demandado pelo contrato de financiamento com o BIRD atestou a sua regularidade contábil e 
financeira.  

Em 2018, agora contando apenas com recursos do Tesouro do Estado, houve a execução da obra de 
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Individual (SESI) no Bairro de Engenheiro Marsilac 
através da instalação de 250 (duzentos e cinquenta) conjuntos de biodigestores em cumprimento ao 
Termo de Ajustamento de Conduta de autoria do Ministério Público do Estado de São Paulo.  

Ainda em 2018 iniciou-se o aditamento de prorrogação de prazo e redução de valor dos contratos 
Reágua nº 015/2012 (Araçariguama) e Reágua nº 014/2012 (Sarapuí) tendo em vista a eliminação da 
etapa de sustentabilidade da obra e consequente adequação do valor contratual ao valor já 
desembolsado em exercícios anteriores.  

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

901 - Fomento a iniciativas de 
ampliação da disponibilidade de 
recursos hídricos (f) 

1782 - Volume de água recuperada 
por ano (m³/s) 

45.000.000 47.127.718 104,73 

As ações de Controle e Redução de Perdas Reais de Água e de Uso Racional da Água do Programa 
Reágua ao final de suas implantações obtiveram resultados maiores que os previstos 
contratualmente em seus Planos Iniciais de Metas (PIM) porque o número de ligações de rede e a 
população atendida foram ampliadas, superando assim a meta do volume de água recuperada 
prevista inicialmente no Programa e na LOA, ou seja, um superávit de 2.127.718 de m3/ano. 

Pagamento das Obras de Engenheiro Marsilac. 
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Programa 3932 – Planejamento, Formulação e Implementação da Política do 
Saneamento do Estado 

O Programa 3932 terminou o ano de 2018 com um bom nível de execução - 90,04% - mesmo sendo 
afetado pela não execução das despesas de capital da ação Água é Vida. 

Produto Indicador de Resultado Meta 2018 Resultado 

1328 - População atendida com intervenções em saneamento 
(unidade) 

3.404.210 5.746.618 168,81 

O bom desempenho do Programa foi influenciado pela superação da população beneficiada nas 
ações de fortalecimento do sistema estadual de saneamento e de desenvolvimento de saneamento 
básico (SANEBASE). 

 

Programa 3933 – Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário 

O Programa visa atender as populações na área de atuação da SABESP com abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e tratamento destes esgotos, proporcionando a melhoria das condições 
sanitárias e da qualidade do meio ambiente, de forma sustentável, resultando na melhora da 
qualidade de vida da população e produzindo efeitos multiplicadores nos âmbitos socioeconômico e 
ambiental. 

A Sabesp, quarta maior empresa de saneamento do mundo em população atendida, de acordo com 
Arup in Depth Water Yearbook 2014-2015, prosseguiu no desenvolvimento de sua missão de 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida e meio ambiente, investindo cerca de R$ 2,2 bilhões, 
em moeda corrente, até setembro de 2018, para potencializar suas ações na efetivação de sua visão 
de futuro de ser referência mundial na prestação de serviços de saneamento, de forma sustentável, 
competitiva e inovadora, com foco no cliente. 

Desempenho Financeiro 

Até setembro de 2018, a Companhia obteve um lucro líquido de R$ 1.327,5 milhões. No mesmo 
período de 2017, a Companhia havia registrado R$ 1.906,7 milhões. 

Valores em R$ milhões Jan-Set/18 (³) Jan-Set/17 Variação (%) 

Receita Operacional Líquida (¹) 11.182,7 10.589,9 5,6 

Custos e Despesas (¹) 7.968,1 7.693,90 3,6 

EBITDA Ajustado (²) 4.216,2 3.875,2 8,8 

Lucro Líquido 1.327,5 1.906,7 -30,4 

(¹) Receita Operacional Líquida e Custos e Despesas incluem receita e custos de construção, 
respectivamente  

(²) EBITDA Ajustado: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (Lucro antes 
dos juros, impostos, depreciação e amortização) 

(³) Valores referentes à realização de setembro/2018, em face da divulgação dos dados anuais 
ocorrer juntamente com a divulgação de resultados, conforme Legislação Societária. 

Para garantir os investimentos necessários à segurança no abastecimento da Região Metropolitana 
de São Paulo, decorrente dos esforços concentrados no combate à escassez hídrica, a Companhia 
buscou a fonte de recurso mais adequada ao perfil dos seus negócios, cujo resultado é descrito a 
seguir: 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

Em 15 de março e 11 de junho de 2018, a Companhia captou os valores de R$ 79,0 milhões e 
R$ 44,3 milhões, respectivamente, referente ao contrato BNDES 2015. 
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Japan International Cooperation Agency - JICA 

Em 2018, ocorreram captações principalmente referente ao contrato JICA 19, no montante de 

R$ 38,5 milhões. 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

Em 2018, ocorreram captações e amortizações referente ao contrato BID 2202, nos montantes de 
R$ 484,7 milhões e R$ 130,5 milhões, respectivamente. 

Deutsche Bank 

Em 25 de abril de 2018, ocorreu a amortização da primeira parcela, no montante de R$ 129,9 
milhões. 

AB Loan 1983 

Em 15 de maio de 2018, ocorreu amortização parcial, no montante de R$ 85,3 milhões. 

Gestão do Endividamento  

Em 15 de janeiro de 2018, a Companhia amortizou a 1ª série da 17ª emissão de debêntures, no 
montante de R$ 144,4 milhões. 

Em 15 de fevereiro de 2018, a Companhia amortizou a 1ª parcela da 2ª série da 15ª emissão de 
debêntures, no montante de R$ 348,4 milhões. 

Em 19 de fevereiro de 2018, a Companhia realizou a 22ª Emissão de Debêntures Simples, não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, no montante total de R$ 750 milhões, em três 
séries, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 
nº 476/2009, distribuídas conforme segue: 

Valor (R$ x mil) Vencimento Remuneração 

1ª série R$ 100.000 3 anos CDI + 0,58% a.a. 

2ª série R$ 400.000 5 anos CDI + 0,90% a.a. 

3ª série R$ 250.000 7 anos IPCA + 6,00% a.a. 

Os recursos provenientes da captação por meio da Emissão são destinados ao refinanciamento de 
compromissos financeiros e à recomposição de caixa da Companhia. 

Os covenants pactuados para a 22ª Emissão de Debêntures estão divulgados nas informações 
trimestrais de 31 de março de 2018. 

2ª Revisão Tarifária Ordinária:  

A Segunda Revisão Tarifária Ordinária estava programada para abril de 2017. Assim, em 15 de 
outubro de 2016, a ARSESP publicou a Deliberação nº 672/2016, após a realização de consulta 
pública, estabelecendo uma metodologia e critérios para a revisão da base de remuneração na 
Segunda Revisão Tarifária Ordinária. 

Em virtude de atrasos na contratação da empresa que prestaria assessoria à ARSESP na revisão 

tarifária e porque era impossível prever quando tal contratação seria realizada, a ARSESP 
publicou a Deliberação nº 706/2017 em 19 de janeiro de 2017. Tal deliberação dividiu o processo da 
Segunda Revisão Tarifária Ordinária em duas partes. 

Devido às prorrogações realizadas em função da necessidade de prestação de informações 
suplementares pela Companhia, a primeira etapa, que deveria ser inicialmente concluída em 30 de 
junho de 2017, foi concluída em 10 de outubro de 2017. A segunda etapa foi concluída em 9 de maio 
de 2018. 

Em 6 de outubro de 2017, a ARSESP publicou a Nota Técnica Final NT/F/004/2017 e o Relatório 
Detalhado sobre a primeira etapa da Segunda Revisão Tarifária Ordinária. Essas publicações 
estabeleceram uma base regulatória de remuneração de ativos inicial de R$ 40,3 bilhões (mesmo não 
sendo esse o valor final), a taxa anual (WACC) passou de 8,06% para 8,11% e estabeleceu a revisão 
tarifária preliminar (P0 Preliminar) em R$ 3,6386/m³ utilizando o valor de abril de 2017. Em 10 de 
outubro de 2017, a ARSESP aprovou a Deliberação nº 753/2017, autorizando a Companhia a aplicar 

https://www.jica.go.jp/english/
https://www.jica.go.jp/english/
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o índice de reposicionamento tarifário de 7,8888% às tarifas em vigor no prazo de 30 dias após a 
publicação da Deliberação nº 753/2017. 

Em 10 de novembro de 2017, a ARSESP aprovou o repasse para as faturas de serviço da Taxa de 
Regulação, Controle e Fiscalização, ou TRCF, em 0,5%. A Companhia repassou esse aumento nas 
faturas dos clientes nos municípios regulados pela ARSESP, nos termos do parágrafo 2 do artigo 2 
da Resolução ARSESP nº 406/2013. Essa taxa foi inicialmente estabelecida pela Lei Estadual 
Complementar nº 1.025/2007. 

Em 19 de janeiro de 2018, a ARSESP publicou a Deliberação nº 780, com o cronograma para a 
segunda etapa da Segunda Revisão Tarifária Ordinária, que foi concluída em 9 de maio de 2018 com 
a publicação dos resultados finais, na forma de uma nota técnica final e a deliberação com a tabela 
tarifária. Com relação à segunda etapa da Segunda Revisão Tarifária Ordinária em 26 de março de 
2018, a ARSESP divulgou a Nota Técnica Preliminar NT.F-0004-2018 com o cálculo proposto relativo 
à tarifa média máxima (P0) e o Fator X. Essa nota técnica estabeleceu uma base de ativos 
regulatórios final em R$ 38,4 bilhões, WACC de 8,11%, Fator X de 0,9287%, P0 de R$ 3,8207/m³ e 
um índice de reposicionamento tarifário de 4,7744%. Após Consulta Pública e Audiência Pública 
sobre a proposta de P0 Final no período de 27 de março de 2018 a 17 de abril de 2018 em 9 de maio 
de 2018 a ARSESP divulgou a Nota Técnica Final NT/F/0006/2018 e a Deliberação nº 794/2018 com 
tabelas tarifárias aplicáveis a partir de trinta dias após a sua publicação. 

O resultado final da segunda etapa da Segunda Revisão Tarifária Ordinária estabeleceu uma base de 
ativos regulatórios final em R$ 39 bilhões, WACC de 8,11%, Fator X de 0,8885 %, P0 de R$ 
3,7702/m³ e um índice de reposicionamento tarifário de 3,5070%. 

Em 24 de maio de 2018, em face do resultado final da 2ª Revisão Tarifária Ordinária, a Companhia 
protocolou junto a ARSESP: i) pedido de reconsideração; e ii) pedido de esclarecimentos e revisão. 

O pedido de reconsideração consiste em um recurso administrativo solicitando rever a decisão 
regulatória consubstanciada na Deliberação ARSESP n.º 794/2018 e objetiva aplicar o devido ajuste 
compensatório na receita, custo de energia elétrica e investimentos aferidos no primeiro ciclo.  

O pedido de esclarecimentos e revisão solicita: i) explicitação dos motivos que levaram à redução 
significativa nas projeções finais das despesas operacionais para o período de 2017 a 2020; ii) 
revisão dos cálculos do Fator X, do ajuste compensatório pelo atraso na aplicação da 2ª Revisão 
Tarifária Ordinária e do cálculo do componente financeiro referente a fundos municipais. O pedido 
encontra-se em análise pela ARSESP.  

Desempenho Operacional 

A Sabesp opera atualmente (setembro de 2018) 369 municípios no Estado de São Paulo, incluindo o 
município de Saltinho, cuja operação teve início em julho, abastecendo diretamente cerca de 25 
milhões de paulistas e vendendo água tratada a municípios que operam seus sistemas 
(aproximadamente 3 milhões de pessoas) por meio de sua infraestrutura de distribuição que atinge 75 
mil quilômetros extensão. Além disso, cerca de 21,7 milhões de habitantes do Estado têm seus 
esgotos coletados por meio de uma infraestrutura de esgotamento sanitário que conta com 51 mil 
quilômetros de redes de coleta, emissários e interceptores de esgoto. O quadro funcional da 
Companhia em Novembro de 2018 era de 14.500

1
 empregados, representando um acréscimo de 

5,6% em relação a Dez/2017.  

Dessa forma, a evolução do índice de produtividade pode ser observada a seguir: 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ligações por empregado (1) 900 919 948 1.008 1.074 1.114 1.141 1.139 

(1) Ligações totais de água + ligações totais de esgotos / número de empregados próprios 

 

 

 

 

                                            

1 A partir de jan/16, os aposentados por invalidez foram desconsiderados do efetivo de pessoal, (Nov/18 – 394) 
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Com relação aos principais indicadores definidos no planejamento estratégico, as metas definidas no 
ciclo 2015/2026 e as realizações em 2018 seguem na tabela abaixo: 

Indicador Meta para 2018 Realização 2018 

Nº de Novas Ligações de água (lig. x 1.000) 168 204(1) 

Nº de Novas Ligações de esgoto (lig. x 1.000) 200 220(1) 

Atendimento em Água (%)(3) Tendendo à universalização Tendendo à universalização(2) 

Cobertura com abastecimento de água (%)(4) Tende à universalização Tende à universalização(3) 

Atendimento em coleta de esgoto (%) 83% 83%(4) 

Cobertura com coleta de esgoto (%) 90% 90%(4) 

Economias Conectadas ao Tratamento de Esgoto (%) 76% 76%(4) 

Índice de Perdas por Ligação (litros/ligação x dia) 293 293 (5) 

(1) Valores projetados para dezembro a partir da realização até outubro/2018. 

(2) 95% ou mais. 

(3) 98% ou mais. 

(4) Valores referentes à realização de setembro/2018, pois a divulgação dos dados anuais ocorre 
juntamente com a divulgação de resultados econômico financeiros, conforme Legislação Societária.  

(5) Valor referente a outubro/2018 

Gestão Ambiental  

A empresa atua em várias frentes para aprimorar a gestão ambiental, pautada nas diretrizes 
propostas em sua Política de Meio Ambiente. 

Dentre os Programas Corporativos em andamento destacamos os seguintes: 

Implementação progressiva e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em Estações de 
Tratamento de Esgotos (ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs). Desde 2015, a Sabesp 
vem trabalhando com um modelo misto de gestão ambiental, sendo a norma ISO 14001 aplicada a 
um escopo limitado de estações certificadas e, para as demais estações, utiliza um modelo próprio 
(denominado Sistema de Gestão Ambiental – SGA Sabesp), sem objetivos de certificação. O SGA 
está presente atualmente em 177 estações, com mais 96 em fase de implantação, sendo que 35 
destas estão certificadas na ISO 14001. A perspectiva é implantar o SGA-Sabesp em todas as 
estações até 2024. 

Programa Corporativo de Obtenção e Manutenção das Outorgas de Direito de Uso dos Recursos 
Hídricos; 

Programa Corporativo de Obtenção e Manutenção do Licenciamento Ambiental das Estações de 
Tratamento de Esgotos (ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs); 

Programa Corporativo de Obtenção e Manutenção do Licenciamento Ambiental de Estações 
Elevatórias de Esgotos (EEEs) 

Participação nos colegiados de recursos hídricos, incluindo acompanhamento do processo de 
cobrança pelo uso da água. A SABESP manteve sua representatividade nos 21 Comitês de Bacias 
Hidrográficas Estaduais, nos quatro Comitês Federais com abrangência no Estado de São Paulo e 
nos Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos. 

Programa Corporativo de Regularização de Termos de Compromisso de Regularização Ambiental 
(TCRAs) com plantio e manutenção de um milhão de mudas de árvores ao longo de dez anos. 

Estruturação do Programa Corporativo de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa, alinhado 
com as diretrizes da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), incluindo a elaboração de 
inventários de emissões, totalizando onze inventários concluídos a partir do ano de 2007.  

Programa Corporativo de Educação Ambiental – PEA Sabesp, com treinamento de empregados  
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envolvidos nas atividades de educação sanitária e ambiental, palestras e cursos externos com a 
comunidade. Estabelece orientações e mecanismos para o planejamento e gestão de ações e 
projetos nos municípios operados; 

Relacionamento com clientes 

Na constante busca pelo aprimoramento do relacionamento com seus clientes, a Sabesp está 
desenvolvendo um complexo projeto para substituição do sistema comercial e de atendimento aos 
clientes, dentro do escopo do Projeto SiiS – Sistema Integrado de Informações Sabesp. A 
substituição do sistema trará diversas novidades como: sistema de atendimento; inovações na 
interação com os clientes com uso de novas tecnologias; modernização dos processos de 
faturamento, cobrança e gestão de serviços; atendimento de forma plena aos requisitos da ARSESP. 

Está em andamento, também, o projeto do novo atendimento ao cliente Sabesp com a unificação do 
contrato de atendimento telefônico e uniformização de processos e procedimentos, reduzindo a 
burocracia, aumentando a eficiência operacional, e trazendo a solução do atendimento ao cliente no 
primeiro contato.  

Para ampliar o acesso e a inclusão de clientes com deficiência auditiva, os novos contratos de 
atendimento presencial contam com cláusula onde o fornecedor deve disponibilizar atendimento por 
libras (Língua Brasileira de Sinais) aos clientes. 

Paralelamente, há o desenvolvimento e implantação de novos serviços e funcionalidades no 
aplicativo Sabesp Mobile e Agência Virtual, que trazem maior comodidade ao cliente em suas 
solicitações de serviços.  

Ainda para facilitar a vida do cliente, a Sabesp vem investindo no uso da tecnologia. Em março de 
2018 inaugurou a Agência Laboratório de Relacionamento, que foi instalada em sua agência de maior 
movimento, numa região carente da cidade de São Paulo, na Av.  M'Boi Mirim. Essa agência tem o 
objetivo de funcionar como laboratório de novas tecnologias, processos, procedimentos e estrutura 
física. Atualmente, 20% dos atendimentos desta agência já foram convertidos em atendimentos 
digitais, reduzindo de 14 para 9 a necessidade de postos de atendimento presencial. Além dessas, 
outras atividades foram desenvolvidas, dentre as quais podemos destacar: 

Higienização, enriquecimento e atualização dos dados cadastrais: Foi realizada atualização dos 
dados de clientes de 62,5% das ligações de água e/ou esgotos, complementando dados de contato e 
de número de CPF de clientes. A Sabesp passou de 50% de clientes cadastrados com número de 
CPF para 75%, o que contribui para uma maior eficácia nos processos de cobrança e facilita o 
relacionamento com os clientes.  

Procedimentos comerciais 

Para manter o padrão de atendimento em toda a base de municípios operados, está em andamento o 
contrato de prestação de serviços técnicos especializados para: formalizar o desenho do processo de 
relacionamento com clientes; reestruturar a forma como os procedimentos relativos a estes processos 
são desenhados; atualizar seus conteúdos de acordo com a revisão de processos que se dará no 
Projeto SiiS, dando apoio à operação quando da implantação do novo sistema comercial. Em 2016 foi 
concluída a etapa de formalização do desenho de processos, um importante instrumento para a 
gestão do processo comercial e de relacionamento com os clientes. Em 2017 e 2018 prosseguiram 
as atividades de confecção dos procedimentos, etapa que será concluída em janeiro de 2019. 

Satisfação dos clientes: Para aprimorar o atendimento a Sabesp realiza anualmente sua “pesquisa de 
satisfação”, considerando as melhores práticas de mercado. Em 2018 (ano base 2017) o resultado da 
pesquisa atingiu 85% de clientes satisfeitos ou muito satisfeitos. 

Nova agência Virtual Net@: Com o desenvolvimento de um novo sistema comercial, surgiu a 
necessidade do desenvolvimento de uma nova agência virtual para prestar o atendimento via web, 
quando o novo sistema entrar em operação.  

Contratualização com municípios: 

Continuando em seu esforço para renovação dos contratos de prestação de serviços de saneamento, 
a Sabesp, até Novembro de 2018, assinou 301 contratos sob a Lei de Saneamento com municípios 
operados, sendo 278 Contratos de Programa na Diretoria de Sistemas Regionais e 23 Contratos 
Metropolitanos na Diretoria Metropolitana2. 

                                            
2
 Considera o contrato parcial com o município de Mogi das Cruzes (bairro Jardim da Divisa). 
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Novos Negócios 

Prestação de Serviços de Água e/ou Esgotos em parceria: Um dos principais mecanismos para 
atender à crescente demanda do mercado de saneamento é a formação de Sociedades de Propósito 
Especifico (SPEs), que tem se mostrado um útil caminho para a universalização do saneamento no 
Estado de São Paulo, atraindo investimentos do setor privado e promovendo desenvolvimentos 
tecnológicos. A Sabesp participa de quatro SPEs na prestação de serviços de água e/ou esgotos: 
Águas de Andradina, Águas de Castilho, Saneaqua em Mairinque e SESAMM em Mogi Mirim. Essas 
SPEs são associações com o setor privado e têm como forte objetivo acelerar o desenvolvimento do 
saneamento nos municípios paulistas.  

Em Mogi Mirim, até setembro/2018, foram removidas aproximadamente 730 toneladas de sólidos e 
lançados 3,6 milhões de m³ de efluentes tratados no Rio Mogi Guaçu, ressaltando que a estação tem 
97% de eficiência e atende 100% de todos os parâmetros contratuais. Esse resultado contribui para 
melhoria na qualidade das águas dos Rios Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Até setembro de 2018 o volume 
de efluente final reaproveitado na forma de Reuso representou 94% de toda água consumida no 
processo. Em novembro de 2018 foi realizada a auditoria de recertificação, assegurando a 
manutenção do sistema ISO 9000. O projeto para instalação de usina fotovoltaica está em fase final 
de instalação dos equipamentos com previsão de início de geração em janeiro de 2019, com redução 
de 30% do consumo de energia elétrica. 

Em Mairinque, a ampliação da estação de tratamento de esgotos está prevista para o ano de 2023 
passando do atual índice de 65% de esgotos tratados para mais de 90% de toda população atendida; 
no Município. Até setembro/2018 foram iniciadas as obras dos coletores de esgotos no bairro Vitória 
e todas as metas contratuais do período foram atingidas. A Saneaqua foi premiada com o Troféu 
Compromisso com a Excelência Nível II Prata do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - 
PNQS. 

Em Andradina, até setembro de 2018, foram efetuadas obras atendendo compromissos contratuais 
na ETE Friboi, na ampliação da reservação do Sistema de Abastecimento de Água e adequação de 
poços. Todas as metas contratuais do período foram atingidas. 

Em Castilho, até setembro/2018, ocorreu o aumento de reservação e adequação de poços. Todas as 
metas contratuais do período foram atingidas. 

Prestação de Serviços de Reestruturação do Sistema de Água: A Sabesp, em parceria com a 
empresa Latin Consult, desenvolve, atualmente, um trabalho internacional no Panamá, foi iniciado em 
Nov/2010 um amplo trabalho que abrange desde recadastramento até reformulação institucional, com 
descentralização do sistema de água e esgotos, em quatro províncias centrais do Panamá (Herrera, 
Coclé, Los Santos e Veraguas) e atendendo a 68 cidades. O contrato tem valor aproximado de US $ 
9,5 milhões. Estão em tratativas o encerramento do contrato com o CONADES e posterior dissolução 
do consórcio, ambas previstas para encerramento em 2019. São contratantes o Consejo Nacional 
para el Desarrollo Sosteniblede - CONADES e o Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
– IDANN, com suporte financeiro fornecido pelo BID. 

Energia Elétrica: Foi constituída uma sociedade de propósito específico (SPE) entre a Sabesp e as 
empresas Tecniplan e Servitec para a utilização do potencial energético das ETA Guaraú (4,1 MW) e 
Vertedouro Cascata (2,9 MW). A Sabesp tem 25% das ações da SPE e o projeto está na fase de 
obtenção de financiamento. 

Tratamento de Lodo de ETE: Em 2018 prosseguiram as ações relativas aos Resíduos Sólidos 
provenientes do tratamento do lodo das ETEs, os quais apresentam enormes custos e trabalho, além 
dos problemas ecológicos. A Sabesp está trabalhando na identificação de soluções sustentáveis com 
o desenvolvimento de estudos para a melhoria do modelo integrado na recuperação de energia do 
lodo e seu aproveitamento como insumo agrícola. 

Soluções Ambientais 

A Sabesp desenvolveu um pacote diferenciado de produtos e serviços direcionados às empresas que 
procuram utilizar melhor seus recursos hídricos. O Programa Sabesp Soluções Ambientais teve como 
principais resultados em 2018: 

Contratos de Fidelização: Após o término da crise hídrica, a Sabesp avalia frequentemente o perfil de 
consumo dos clientes e efetua a revisão dos contratos de fidelização. Em novembro de 2018 
permaneceram vigentes 465 contratos de fidelização, os quais garantem uma receita de 
aproximadamente R$ 544 milhões por ano. Em comparação com 2017, houve redução de 4,0% na 
quantidade de contratos e aumento de 8,0% na receita. 
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Programa de Recebimentos de Esgotos Não-Domésticos (PREND): Para dar destino adequado aos 
efluentes resultantes de processos produtivos de empresas, a Sabesp disponibiliza estrutura 
adequada para o recebimento desses materiais recebidos via caminhão-tanque. Com esse fim, a 
Sabesp firmou parceria com o Grupo Estre Ambiental e criou a Attend Ambiental, que é uma central 
de pré-tratamento, cujo objetivo é enquadrar os efluentes de diversas atividades industriais, 
comerciais e de serviços aos padrões legais exigidos para lançamento na rede coletora da Sabesp. 
As instalações de recebimento da Attend dispõem de 36 baias de descarga com capacidade para 
receber até 611 caminhões por dia que equivalem a 12.360 m³. 

Programa de Uso Racional da Água (PURA): O Programa do Uso Racional da Água (PURA) é um 
conjunto de ações, que promove a redução no consumo de água do cliente, sem comprometer o 
conforto e a higiene do usuário no seu dia a dia. 

As intervenções do Programa são basicamente: 

Pesquisa e correção de vazamentos em ramal predial, reservatórios, pontos de consumo; 

Substituição de aparelhos hidros sanitários por aparelhos de baixo consumo de água; 

Campanha educacional visando estimular a redução do consumo de água, e 

 

Gestão do consumo de água via telemedição 

O quadro abaixo apresenta anualmente, as quantidades de RGIs com o PURA, no período: 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

RGIs Finalizados 189 240 103 4 723 241 1.500 

A implantação do PURA nesses imóveis colabora para a postergação de investimentos em Sistemas 
de Água e Esgoto e ainda, propiciou uma conservação mensal de água tratada na rede pública, 
suficiente para abastecer uma cidade com cerca de 44 mil habitantes. 

Água de Reuso: Em 2018 (médias mensais do período de jan a out/2018), as Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETEs) da Região Metropolitana de São Paulo forneceram cerca de 121,7 mil 
m³/mês de água de reuso para os nossos atuais clientes, via rede ou caminhão pipa. Os principais 
clientes abastecidos via rede são: Coats Corrente, empresa que viabilizou o primeiro projeto de reuso 
da Sabesp; Fábrica de Papel Santa Terezinha S.A.; indústria textil Santa Constância; Attend 
Ambiental; e Concreserv, que fechou contrato em 2017 para produção de concreto usinado não 
estrutural. O fornecimento via caminhão tem como principais destinos a construção civil e a lavagem 
de ruas e rega de jardins pela prefeitura de São Paulo. Além da produção de água de reuso para 
consumidores finais, a Sabesp também forneceu no mesmo período, 1.205 mil m³/mês de água 
secundária para a Aquapolo Ambiental S.A. 

Medição Individualizada: Resultados do programa até Nov/2018, na RMSP: 

 306 Condomínios implantados; 

36.412 Unidades Autônomas que recebem conta Sabesp; 

4.445 Condomínios atendidos desde a implantação do programa. 

Tarifas diferenciadas para clientes de baixa renda: 

A Sabesp disponibiliza para a população de baixa renda tarifas reduzidas. Essas tarifas são até 66% 
mais baixas que a tarifa residencial normal. Esta é uma das ações que garante o acesso ao 
saneamento básico por parte das populações mais carentes. Atualmente, 448.000 residências são 
beneficiadas pelas tarifas diferenciadas, o que equivale a uma população de aproximadamente 1 
milhão e 700 mil pessoas. 

Modernização da gestão e investimentos: 

Em 2018, a Sabesp deve investir cerca de R$ 2,2 bilhões em recursos orçamentários (valor 
financeiro; não contábil). Estes investimentos estão focados nos Programas Estruturantes, cujos 
principais resultados estão descritos a seguir. 
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Ação 1602 - Abastecimento de Água 

Programa Metropolitano de Água: As medidas emergenciais que garantiram uma travessia sem o 
colapso do abastecimento durante o período mais crítico foram possíveis pela existência de um 
sistema de abastecimento robusto, que vem sendo estruturado há mais de duas décadas por meio do 
Programa Metropolitano de Água (PMA). Implantado em meados da década de 90, o PMA veio 
equacionar uma situação de rodízio (revezamentos de 36 horas com água por 24 horas sem) 
vivenciada por mais de 5 milhões de habitantes da região sul e leste da Grande São Paulo. 

Ao contrário do fenômeno climático ocorrido no biênio 2014-2015, as intermitências do abastecimento 
dos anos 90 eram decorrentes de gargalos estruturais, com a insuficiente capacidade de tratamento, 
adução e distribuição da água em uma região densamente povoada e com acentuado crescimento 
demográfico. Desde 2000, o PMA aumentou a capacidade de produção em 14,1 m³/s com destaque 
para: ampliação de 5,0 m³/s do Sistema Produtor Alto do Tietê por meio da Parceria Público Privada 
concluída em 2011; ampliação de 2,0 m³/s no Sistema Produtor Guarapiranga concluída em 2015; e 
mais 6,0 m³/s com a implantação do Sistema Produtor São Lourenço. 

Dando continuidade ao objetivo de ampliar a segurança hídrica da Região Metropolitana de São 
Paulo, o destaque fica para a execução da interligação entre as represas Jaguari (bacia do Rio 
Paraíba do Sul) e Atibainha (bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ) integrante do 
Sistema Produtor Cantareira. Em 2018, a Companhia  inverstiu aproximadamente R$ 169 milhões no 
PMA. 

Água no Litoral: O programa beneficia aproximadamente 3,1 milhões de pessoas, entre moradores e 
turistas que afluem à região, e tem a finalidade de aumentar o nível de confiabilidade dos sistemas de 
abastecimento de água da Baixada Santista, com a ampliação da capacidade de produção, 
destacando-se as obras do Sistema de Abastecimento de Água de Boiçucanga em São Sebastião, 
Sistema de Abastecimento de Água Guaraú em Peruíbe e no Bairro Cotas em Cubatão. O 
investimento total previsto nesse programa para 2018 é de aproximadamente R$ 23 milhões. 

Programa de Água do Interior: A Sabesp opera em 326 municípios no interior do Estado de São 
Paulo, onde os serviços de abastecimento de água são considerados universalizados, com destaque 
para as obras de aumento da produção de água com o Sistema Produtor Sapucaí Mirim 1 m³/s em 
Franca e para a ampliação do atendimento em S. J dos Campos, SAA Cabreúva, SAA Espírito Santo 
do Pinhal, SAA Cajurú, além de diversas ações para a garantia de abastecimento de água nos 
municípios operados no interior. Em 2018, somados os programas estruturantes de água e esgoto do 
Interior, estão sendo investidos aproximadamente R$ 103 milhões.  

Programa Corporativo de Redução de Perdas de Água: Iniciado em 2009, e com prazo previsto de 12 
anos, o Programa visa reduzir a perda de água por ligação de 436 litros diários (dezembro de 2008) 
para 273 litros diários por ligação até 2020. Até outubro de 2018 a perda de água foi de 293 litros por 
ligação por dia, o índice de perda de água faturada foi 19,5% e o índice de perda de água total 
medido foi em média de 30,2%. Em virtude do impacto negativo da crise hídrica sobre a receita em 
2014 e 2015 e da necessidade de priorizar os investimentos na produção de água, o escopo e as 
metas do Programa Corporativo de Redução de Perdas de Água foram revistos. O programa conta 
com financiamento da JICA, da Caixa Econômica Federal e do BNDES, além de recursos próprios, 
com previsão de investimento de R$ 6,3 bilhões. 

 

Ações 2147 e 1603 - Coleta de Esgotos e Tratamento dos  Esgotos Coletados 

Projeto Tietê: Esse projeto encontra-se em sua terceira etapa, cujo objetivo é ampliar o índice de 
coleta de efluentes dos atuais 84% para 87%, e os níveis de tratamento do esgoto coletado de 68% 
para 84% na RMSP. Em 1992, quando foi implantado, a coleta era de 70% e apenas 24% do esgoto 
coletado recebia tratamento. Iniciada em 2010, a terceira etapa demandará investimentos de 
aproximadamente US$2 bilhões, com financiamentos contraídos junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Caixa 
Econômica Federal (CEF). A Etapa III deste programa encontra-se com 69,2% de avanço em 2018. 
Quando finalizadas, tais obras irão beneficiar mais de 4,5 milhões de pessoas com coleta e 
tratamento de esgotos. Entre as principais ações realizadas em 2018 destaca-se a conclusão das 
obras de ampliação da capacidade de tratamento da ETE Barueri, de 9.500 L/s para 16.000 L/s. Além 
das obras da terceira etapa, encontram-se em andamento parte das obras da IV Etapa Antecipada. 
Iniciadas em 2014, esse conjunto de obras, que conta com financiamento da CEF, tem como 
destaques: a execução do interceptor ITi-7 e do CT Anhangabaú na região central; e execução de 
coletores na região das várzeas do rio Tietê. Em complementação, também em 2018, iniciou-se a  
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estruturação das demais obras da IV Etapa do Projeto, com investimentos a serem financiados pelo 
BID, e estimados em mais US$ 2 bilhões, contemplando obras de grande complexidade na região 
central da capital paulista e a expansão de redes para áreas regularizadas mais periféricas e carentes 
da região metropolitana. Em 2018 os investimentos do Projeto Tietê atingiram aproximadamente R$ 
402 milhões.  

Onda Limpa: A universalização da coleta e tratamento de esgotos em toda a Baixada Santista deverá 
ser atingida até o final da próxima década, com efeitos positivos, também, na qualidade das águas 
das praias paulistas, sua balneabilidade e, consequentemente, na atividade turística dessa que é uma 
das regiões de maior crescimento no país atualmente. Os recursos têm origem na própria companhia, 
em empréstimos concedidos pela JICA, em recursos oriundos do FGTS e de financiamentos 
concedidos pelo BNDES e pela Caixa. Em 2018, foram investidos aproximadamente R$ 34 milhões 
neste programa. 

Esgoto no Litoral: A universalização da coleta e tratamento de esgotos nos municípios da Baixada 
Santista, Litoral Norte e Litoral Sul deverá ser atingida até o final da próxima década, com efeitos 
positivos, também, sobre a qualidade das águas das praias paulistas e sua balneabilidade. Em 2018, 
foram realizadas obras de expansão do atendimento em Bertioga, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, 
São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, entre outros, nos quais foram investidos cerca de R$ 59 
milhões. 

Programa de Esgotos do Interior: A Sabesp opera em 326 municípios no interior do Estado de São 
Paulo e, em 2018, entraram em operação novas estações de tratamento de esgoto e ampliação de 
sistemas de afastamento (coletores e emissários), buscando alcançar a universalização em São 
Roque, Jarinú e Tremembé com a conclusão 23 km de coletores. Em 2018, somados os programas 
estruturantes de água e esgoto do Interior, estão sendo investidos aproximadamente R$ 103 milhões. 

Córrego Limpo: Até novembro de 2018 o Programa já despoluiu 151 córregos, encaminhando uma 
vazão de aproximadamente de 1.625 litros por segundo de esgotos para tratamento em uma área de 
aproximadamente 205 km² no município de São Paulo, com investimentos superiores a R$ 250 
milhões beneficiando uma população de 2,5 milhões de habitantes. Entre janeiro e novembro de 2018 
os investimentos no Programa Córrego Limpo ficaram em torno de R$ 8,5 milhões em obras de 
prolongamentos, ampliações e interligações, além das despesas para zeladoria, monitoramento e 
manutenção dos córregos já despoluídos. Na última revisão quadrienal do Contrato de Programa com 
o Município de São Paulo, o Córrego Limpo passou a ser parte integrante do contrato com metas 
específicas de investimentos. As ações foram planejadas e estão sendo acompanhadas por meio do 
Núcleo de Gestão Técnica e Comitê Gestor formado por integrantes da Sabesp e PMSP. Para o 
biênio 2019/2020 está prevista a entrega dos córregos Casa Verde-1, Casa Verde-2, Pacaembu, 
Tapera Vendas, Esmeralda, Ribeirão Colônia, Espanhol, Dois Irmãos, Verde Nascente, e Ipiranga, 
sendo este último com previsão para 2020. 

 

Programa 3934 – Gestão Dos Recursos Hídricos – Execução Orçamentária 
2018 

O Programa se refere à coordenação da política de recursos hídricos no estado de São Paulo e 
implementação das ações previstas no Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

O nível de execução das Despesas de Capital em 81,2% se justifica, basicamente por dois fatores: 
frustração de receitas estimadas da cobrança pelo uso da água, inclusive por inadimplências; e 
aprovação da Lei Federal nº 13661/2018 que reduziu receitas da Compensação Financeira por 
aproveitamentos hidrelétricos destinadas ao FEHIDRO. 

Já o nível de execução das Despesas Correntes em 79,08% é em sua maior parte decorrência dos 
mesmos fatores que explicam o nível de execução das Despesas de Capital (redução pagamento de 
PIS/PASEP) e, além disso, limitações de contrações devido ao ano eleitoral e dificuldades inerentes 
ao processo administrativo.      

 

Ação 1153 – Gestão do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO 

Tem por objetivo o financiamento de atividades previstas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e 
nos Planos de Bacias Hidrográficas pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos-FEHIDRO, com 
parcela dos recursos oriundos da Compensação Financeira por aproveitamentos hidrelétricos e 
royalties de Itaipu, cuja finalidade é a viabilização do financiamento de empreendimentos voltados à 
gestão e melhoria dos aspectos qualitativos e quantitativos dos corpos hídricos. 
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Ações da Cobrança – Financiamento de Ações nas UGRHI – Recursos Cobrança do 
Uso da Água 

Salientamos que as receitas de cobrança pelo uso da água são, por lei, vinculadas ao FEHIDRO. São 
receitas destinadas diretamente às subcontas do FEHIDRO por bacia hidrográfica, mediante 
pagamento dos boletos gerados pelas entidades responsáveis pela cobrança (DAEE ou Fundações 
Agências de Bacias) e Agente Financeiro. 

Os recursos são utilizados para financiamento de ações previstas no Plano Estadual de Recursos 
Hídricos e nos Planos de Bacias Hidrográficas pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 
FEHIDRO, visando à melhoria dos aspectos de gestão, qualidade e quantidade dos corpos hídricos. 

A diferença entre Dotação Disponível e Valor Empenhado observada nas ações 2515, 2518, 2520 e 
2558 se origina da progressividade da implantação da cobrança pelo uso da água em que no primeiro 
ano cobra-se em média 60% do estimado, no segundo ano 75% e no terceiro ano 100%. De forma 
equivocada as unidades nas diferentes bacias fizeram a estimativa pela arrecadação de 100% logo 
no primeiro ano da cobrança. 

Indicador (Ação 1153 e Ações de Cobrança pelo uso da Água) 

Produto Indicador De Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

444 - Empreendimentos financiados 
pelo fehidro (f) 

1114 - Contratos assinados 
(unidade) 

122 284 232,79 

Quanto ao produto da Ação 1153 (contratos assinados), na carteira de Compensação Financeira do 
FEHIDRO, a meta prevista na Lei Orçamentária de 2018 era de 122 contratos assinados e durante o 
exercício foram assinados 169 contratos, indicando uma realização acima do previsto, a diferença 
deve-se ao fato de que parte dos empreendimentos contratados em 2018 são decorrentes de 
indicações no exercício de 2017, uma vez que houve prorrogação de prazo para contratação dos 
mesmos. 

As atividades referentes a ações de cobrança encontram-se agrupadas em 3 categorias, de acordo 
com o estágio de implantação da cobrança e de contratação pelo FEHIDRO, em cada bacia, 
conforme expresso nos subtotais da tabela a seguir: 

 
 

 
Contratos Assinados pelo FEHIDRO - 2018 - Recursos da Cobrança 

 

 Ação UGRHI Meta Lei Orçamentária Realizado 

1 2465 Alto Tietê 33 11 

2 2466 Paraíba do Sul 2 14 

3 2467 Baixada Santista 14 5 

4 2468 Sorocaba/Médio Tietê - 21 

5 2469 Piracicaba/Capivari/Jundiaí 5 17 

6 2485 Baixo Tietê 10 31 

7 2516 Ribeira de Iguape/Litoral Sul 3 2 

8 2519 Tietê/Batalha 12 6 

9 2520 Tietê/Jacaré 36 8 

Subtotal das UGRHI c/ cobrança e com contratação (anterior a 2018) 115 115 

10 2513 Baixo Pardo/Grande - - 

11 2515 Pardo - - 

12 2518 Sapucaí Mirim/Grande - - 

13 2514 Mogi Guaçú - - 

Subtotal das UGRHI c/ cobrança e sem contratação (iniciado em 
2018) 

- - 

14 2517 Serra da Mantiqueira - - 

Subtotal das UGRHI c/ cobrança a implantar - - 

 Total das Ações Soma das 14 UGRHI 115 115 
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Quanto ao produto das ações (contratos assinados), na carteira de cobrança do FEHIDRO, a meta 
prevista na Lei Orçamentária para 2018, para todas as 14 UGRHI, era de 115 contratos assinados. 
Durante esse período foram assinados 115 contratos (100% da meta) ressalvando que as diferenças 
observadas em alguns casos entre o número de contratos previsto e o realizado (categoria com 
cobrança e contratação) se explica pelo fato de que o valor dos contratos não observa média estável 
no decorrer dos exercícios, dificultando as estimativas. 

 

Ação 5946 – Implementação dos Instrumentos da Política Estadual de Recursos 
Hídricos 

Abrange os Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e das Unidades 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), o Relatório Técnico do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos (PERH), o Anteprojeto de Lei do PERH, as deliberações do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CRH) de aprovação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas UGRHIs e 
demais deliberações acerca de sistemas de informações de recursos hídricos, enquadramento dos 
corpos d'agua e outorga de direito de uso dos recursos hídricos. 

As seguintes atividades desenvolvidas em 2018, voltadas à implementação dos Instrumentos da 
Política Estadual de Recursos Hídricos: 

Coordenação e Supervisão do Sistema de Gestão Integrada de Recursos Hídricos 

Exercício da função de Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CRH, e do 
Conselho de Orientação do FEHIDRO-COFEHIDRO, bem como a coordenação do Comitê 
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos-CORHI; 

Acompanhamento das atividades dos Comitês de Bacias de rios de domínio da União, com áreas de 
atuação no território paulista (Paraíba do Sul/CEIVAP; Piracicaba, Capivari, Jundiaí/PCJ; Grande e 
Paranapanema); 

Participação em reuniões e atividades afetas ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH, 
bem como coordenação das participações dos representantes do CRH nas Câmaras Técnicas do 
CNRH; e 

Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH 

Elaboração de capítulo do Relatório de Situação do Estado de São Paulo – ano base 2017, aprovado 
pela Deliberação CRH nº 217, de 19 de dezembro de 2018 que trata do acompanhamento do PERH 
2016-2019- ano 2017, a partir de informações colhidas junto às Secretarias de Estado, Empresas, 
Autarquias, Fundações e demais entidades responsáveis pela execução de 107 ações constantes do 
PERH 2016-2019, envolvendo investimentos de R$ 16,9 bilhões em obras e ações afetas aos 
recursos hídricos. 

Finalização das Etapas de Abertura de Envelopes nº 1, 2 e 3 e assinatura do Contrato da Licitação 
que objetiva a Contratação de Empresa de Consultoria para elaboração de “SUBSÍDIOS TÉCNICOS 
PARA O PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 2020-2023”, abrangendo todo o território 
do Estado de São Paulo. A contratação deverá se constituir em subsídio para a formulação do PPA 
2020-2023 no que concerne aos programas e ações relacionados com os recursos hídricos, em 
cumprimento ao determinado na Lei nº 16.337/2016 e apresentar uma visão prospectiva até o 
horizonte de 2050. 

Planos de Bacias Hidrográficas 

Suporte técnico aos 21 Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs para atualização de seus Planos de 
Bacias Hidrográficas, em conformidade com as diretrizes das deliberações CRH 146, de 11/12/12, e 
CRH 188, de 14/12/16. 

Distribuição dos recursos financeiros do FEHIDRO da Compensação Financeira e 
Royalties 

Levantamento dos indicadores previstos na Deliberação CRH nº 147, de 11 de dezembro de 2012, 
que aprova critérios de distribuição dos recursos financeiros, junto às instituições geradoras dos 
dados. No exercício de 2018 foram consolidados os dados disponíveis em 2017 para definir 
percentuais a serem utilizados na distribuição dos recursos FEHIDRO no Plano Anual de Aplicação 
de 2019, para cada uma das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI, resultando 
na Deliberação CRH Nº 218, de 19/12/18. 
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Relatórios Anuais de Situação dos Recursos Hídricos 

Avaliação dos Relatórios de Situação (RS) anos base 2016 e 2017, das 22 UGRHI (Unidades de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos), para fins de rateio das verbas do FEHIDRO; 

Coleta e sistematização de dados primários para elaboração dos RS das UGRHI ano base 2017, 
junto à Fundação SEADE, DAEE, Sistema Nacional de Informações de Saneamento - SNIS, 
CETESB, ANA; 

Atualização de roteiro de orientação para a elaboração dos RS das Bacias Hidrográficas; 

Finalização do Relatório de Situação do Estado de São Paulo – ano base 2016, divulgado em meio 
eletrônico no portal do SIGRH, no início de 2018, conforme endereço:  
http://www.sigrh.sp.gov.br/relatoriosituacaodosrecursoshidricos; e  

Elaboração do Relatório de Situação do Estado de São Paulo – ano base 2017, aprovado pela 
Deliberação CRH nº 217, de 19 de dezembro de 2018, a ser divulgado em meio eletrônico no portal 
do SIGRH http://www.sigrh.sp.gov.br/relatoriosituacaodosrecursoshidricos. 

Cobrança pelo uso da água  

Suporte para elaboração da Deliberação CRH Nº 215/2018, que referenda os "Planos de Ação e 
respectivos Programas de Investimento" dos recursos a serem arrecadados com a Cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos, no período 2018-2019, visando atender à Lei 12.183/2005. 

Suporte técnico aos CBHs Litoral Norte (LN) e São José dos Dourados (SJD) para aprovação da 
cobrança pelo uso da água, mediante elaboração de Estudo de Fundamentação e deliberações; 

Apoio técnico à Câmara Técnica da Cobrança - CTCOB na análise do Estudo de Fundamentação e 
Deliberação para implantação da cobrança dos CBHs LN e SJD; 

A cobrança é um instrumento da política de recursos hídricos, previsto na Constituição Estadual e 
regulamentado pelas Leis nº 7.663/1991 e 12.183/2005, que visa dar ao usuário uma indicação do 
real valor econômico da água; incentivar o uso racional e sustentável; e obter recursos para o 
financiamento das ações dos planos de recursos hídricos e saneamento. A cobrança no Estado se 
iniciou em 2007 e até 2014 estava implementada em 6 dos 21 Comitês de Bacias 
(Piracicaba/Capivari/Jundiaí; Paraíba do Sul; Tietê/Sorocaba; Baixada Santista; Baixo Tietê e Alto 
Tietê), com arrecadação no ano de 2014 de R$ 48 milhões. 

O panorama atual da implementação do instrumento até dezembro de 2018 é seguinte: 

 
Figura 1 - Estágio de implementação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos nas UGRHIs paulistas – Dezembro/2018. 

 19 (dezenove) UGRHIs realizam a cobrança (boletos emitidos), sendo que uma delas (UGRHI-PCJ) também já efetuou a 1ª 

revisão dos valores da cobrança; 

 1 (uma) UGRHI possui este instrumento autorizado pelo Governador, através de Decreto Estadual nº 63.263/2018, estando em 

curso os procedimentos para início da cobrança em 2019 (UGRHI – Alto Paranapanema); 

 2 (duas) UGRHIs com suas respectivas propostas de implantação da cobrança referendadas pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos em 19/12/2018 CBHs (Litoral Norte e São José dos Dourados), estando em curso os trâmites para edição dos decretos estaduais. 

  

 
 

http://www.sigrh.sp.gov.br/relatoriosituacaodosrecursoshidricos
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Bases Cartográficas e Sistemas de Informação 

Elaboração de cerca de 150 mapas temáticos para subsidiar as análises apresentadas nos Relatórios 
de Situação Estadual - RS de Bacias Hidrográficas nos temas de saneamento básico, caracterização 
física, dinâmica demográfica e social, demanda/disponibilidade e qualidade das águas; 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO 

Elaboração e encaminhamento à Agência Nacional de Águas - ANA do relatório de desenvolvimento, 
referente a 2017, das cinco Metas de Cooperação Federativa no âmbito do Sistema Nacional de 
Gestão de Recursos Hídricos - SINGREH, a saber: I.1) Integração das bases cadastrais; I.2) 
Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas; I.3) Contribuição para difusão do 
conhecimento; I.4) Prevenção de eventos hidrológicos críticos; I.5) Atuação para segurança de 
barragens;  

Organização junto aos responsáveis por cada uma das 32 variáveis que compõem as Metas 
Estaduais de Gestão de Águas no âmbito do SIGRH, para relato do desenvolvimento das atividades, 
com vistas à elaboração, padronização e apresentação ao CRH de auto avaliação estadual referente 
a 2017 encaminhada à ANA (aprovada pela Deliberação CRH nº 213/2018); 

Acompanhamento do processo de certificação da ANA que culminou em pontuação final de 90,75% 
de atendimento de São Paulo ao Programa no seu terceiro período de desenvolvimento (2017), 
culminando no repasse do valor de R$ R$ 680.632,50 (seiscentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e 
dois reais e cinquenta centavos) ao Estado; 

Com base em análise no alcance das metas do programa e objetivando o alcance integral do 
compromisso do Estado assumido junto à ANA, foi aprovado pelo CRH, em 19 de dezembro de 2018, 
que o valor do repasse referente à terceira certificação seja integralmente destinado ao Programa 
Permanente de Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos no âmbito do SIGRH  – Capacita-
SIGRH (programa aprovado conforme Deliberação CRH 214/2018); e 

Através da organização e viabilização de oficinas, reuniões e videoconferências deu-se continuidade 
às articulações junto aos técnicos no âmbito do SIGRH e da ANA atuando-se, desta forma, como 
facilitadores dos diálogos necessários para atendimento aos itens pactuados no âmbito do Programa 
Federal. 

Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CRH 

Realizadas 02 reuniões do CRH, com aprovação de 11 deliberações, cujos temas de maior relevância 
são: o Relatório sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo - base 2017; o 
Programa Permanente de Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos - Capacita-SIGRH; e a 
cobrança pelo uso da água nas UGRHIs Litoral Norte e São José dos Dourados;  

Coordenação do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(CORHI) 

Realizadas 04 reuniões, com participação dos representantes de suas entidades básicas: CPLA da 
Secretaria do Meio Ambiente, DAEE, CETESB e SSRH. 

Câmaras Técnicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CRH 

Acompanhamento permanente e apoio administrativo às atividades das 07 Câmaras Técnicas do 
Conselho: (i) Assuntos Jurídicos e Institucionais; (ii) Águas Subterrâneas; (iii) Cobrança pelo Uso dos 
Recursos Hídricos; (iv) Educação Ambiental, Capacitação, Mobilização Social e Informações em 
Recursos Hídricos; (v) Proteção das Águas; (vi) Planejamento; (vii) Gestão de Usos Múltiplos de 
Recursos Hídricos. 

Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH 

Interação permanente com as Secretarias Executivas dos 21 CBHs, promovendo o intercâmbio de 
informações; realização de 01 encontro estadual para nivelamento e diretrizes sobre assuntos afetos 
ao Sistema. 

Organização e participação em eventos 

 Participação em eventos significativos para o SIGRH, com destaque para a Organização do Espaço 
São Paulo no 8º Fórum Mundial da Água, de 18 a 23 de março, em Brasília; o XX Encontro Nacional 
de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB) em Florianópolis/SC no período de 20 a 24 de agosto 
de 2018 e o XVI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos em Avaré/SP no 
período de 24 a 26 de setembro de 2018. 
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Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH 

Acompanhamento permanente das atividades do CNRH, bem como apoio à participação dos 
representantes do CRH em 07 Câmaras Técnicas (Assuntos Legais e Institucionais; Plano Nacional 
de Recursos Hídricos; Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras; Águas 
Subterrâneas; Cobrança; Educação, Capacitação, Mobilização Social e Informação; Integração da 
Gestão das Bacias Hidrográfica e dos Sistemas Estuarinos e Zona Costeira). 

Produção de material técnico, informativo e de divulgação do SIGRH 

Produção de 02 edições do informativo impresso “Correnteza” (meses de junho e dezembro) e 03 
edições do informativo eletrônico “Correnteza Express” (meses de janeiro, abril e dezembro).  

Sistemas de comunicação social: 

Investimento na transparência das informações e na democratização da gestão por meio do 
gerenciamento e criação de conteúdos para o Portal SIGRH e de ferramentas de comunicação como 
Facebook, Twitter e YouTube. 

8º Fórum Mundial da Água 

 Coordenação da participação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 
SIGRH no 8º Fórum Mundial da Água compreendendo o rateio de custos, aluguel e montagem de 
“stand”, criação e elaboração de materiais e conteúdos diversos relativos ao tema cujo Relatório Final 
pode ser acessado em http://www.sigrh.sp.gov.br/materialforummundialdaagua. 

Produto Indicador De Resultado Meta 2018 Resultado % Meta 2018 

422 - Publicações relativas 
aos instrumentos da política 
de recursos hídricos (m) 

1082 - Publicações elaboradas. 
(unidade) 

22 24 109,09 

O produto estabelecido para esta ação relaciona-se a ‘publicações relativas aos instrumentos da 
política de Recursos Hídricos e, em 2018, a meta estabelecida de 22 publicações foi superada, 
totalizando 24 publicações no período, a saber, 21 Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos das 
UGRHIs, 1 Relatório Estadual de Situação dos Recursos Hídricos ano base 2017 e 2 Deliberações 
para implantação da cobrança pelo uso da água. 

Nesta ação o item despesas correntes sofreu uma grande diminuição em seu percentual de execução 
por influência de recursos vinculados federais (fonte 005), oriundos do cumprimento de metas do 
Progestão e alocados ao Programa Capacita SIGRH em fase de estruturação, portanto sem 
possibilidade de desembolsos no exercício. Assim, se desconsiderarmos estes recursos, a execução 
atinge 80%. Em razão desta distorção optamos por separar as fontes (001 e 005) que compõem o 
item despesas correntes conforme tabela acima. 

As ações (linha fonte 001) se referem basicamente à elaboração dos Relatórios de Situação dos 
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(UGRHIs), acompanhamento da execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH 2016-
2019) e às deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) de aprovação da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas UGRHIs. 
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      Secretaria da Saúde 
 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

09000 - Secretaria de Estado da Saúde 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago + Pago de 
Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

19.143.738.498,00 20.158.072.503,00 19.515.200.429,69 464.089.901,26 19.979.290.330,95 19.729.077.409,80 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

4.642.288.052,00 4.415.662.026,00 4.326.175.805,44 0,00 4.326.175.805,44 4.308.035.904,69 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

14.501.450.446,00 15.742.410.477,00 15.189.024.624,25 464.089.901,26 15.653.114.525,51 15.421.041.505,11 

Despesas de 
Capital 

909.168.544,00 956.182.794,00 803.738.567,25 77.587.065,56 881.325.632,81 773.643.211,71 

Investimentos 909.168.544,00 956.182.794,00 803.738.567,25 77.587.065,56 881.325.632,81 773.643.211,71 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 20.052.907.042,00 21.114.255.297,00 20.318.938.996,94 541.676.966,82 20.860.615.963,76 20.502.720.621,51 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
 

 Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 
 

09000 - Secretaria de Estado da Saúde 

      
em R$ 

  Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento + 
Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

0100 - Apoio 
Administrativo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.499,39 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.499,39 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0930 - 
Atendimento 
Integral e 
Descentralizado 
no SUS/SP 

17.566.989.187,00 18.479.948.868,00 17.943.499.229,31 432.132.073,03 18.375.631.302,34 18.101.039.347,58 

Despesas 
Correntes 

17.287.904.172,00 18.243.678.962,00 17.710.369.208,15 430.761.754,66 18.141.130.962,81 17.934.952.361,51 

Despesas de 
Capital 

279.085.015,00 236.269.906,00 233.130.021,16 1.370.318,37 234.500.339,53 166.086.986,07 

0932 - Vigilância 
em Saúde 

167.161.047,00 164.477.460,00 124.720.277,18 8.409.141,78 133.129.418,96 134.525.118,52 

Despesas 
Correntes 

167.161.027,00 164.477.440,00 124.720.277,18 8.409.141,78 133.129.418,96 134.320.218,53 

Despesas de 
Capital 

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 204.899,99 

0933 - Ciência 
Tecnologia e 
Inovação em 
Saúde 

1.036.640,00 1.470.148,00 954.142,00 0,00 954.142,00 970.439,20 

Despesas 
Correntes 

1.036.640,00 1.470.148,00 954.142,00 0,00 954.142,00 970.439,20 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0935 - Produção 
de 
Imunobiológicos, 
Soros, 
Hemoderivados e 
Medicamentos 

384.976.407,00 420.254.564,00 371.804.633,01 21.139.199,21 392.943.832,22 365.655.813,39 

Despesas 
Correntes 

384.976.407,00 420.254.564,00 371.804.633,01 21.139.199,21 392.943.832,22 365.655.805,68 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,71 

0936 - Sangue, 
Componentes e 
Derivados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700.873,80 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700.873,80 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0940 - Gestão em 
Saúde 

1.369.225.193,00 1.365.101.829,00 1.327.946.266,45 3.990.272,05 1.331.936.538,50 1.317.491.944,59 

Despesas 
Correntes 

1.043.095.183,00 1.063.175.734,00 1.042.824.507,51 3.611.711,61 1.046.436.219,12 1.022.323.934,04 

Despesas de 
Capital 

326.130.010,00 301.926.095,00 285.121.758,94 378.560,44 285.500.319,38 295.168.010,55 

0941 - 
Infraestrutura em 
Saúde 

304.953.509,00 417.986.783,00 285.486.787,15 75.838.186,75 361.324.973,90 312.183.307,39 

Despesas 
Correntes 

1.000.010,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

303.953.499,00 417.986.773,00 285.486.787,15 75.838.186,75 361.324.973,90 312.183.307,39 

0942 - Gestão da 
Educação e do 
Trabalho em 
Saúde 

224.515.059,00 229.201.945,00 228.713.961,84 168.094,00 228.882.055,84 230.100.511,95 

Despesas 
Correntes 

224.515.059,00 229.201.945,00 228.713.961,84 168.094,00 228.882.055,84 230.100.511,95 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0944 - Recomeço: 
Uma Vida sem 
Drogas 

9.300.000,00 12.301.200,00 12.301.200,00 0,00 12.301.200,00 12.301.200,00 

Despesas 
Correntes 

9.300.000,00 12.301.200,00 12.301.200,00 0,00 12.301.200,00 12.301.200,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2826 - 
Comunicação 
Social 

24.750.000,00 23.512.500,00 23.512.500,00 0,00 23.512.500,00 17.654.815,72 

Despesas 
Correntes 

24.750.000,00 23.512.500,00 23.512.500,00 0,00 23.512.500,00 17.654.815,72 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4407 - Tecnologia 
da Informação e 
Comunicação 
para Excelência 
da Gestão 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.749,98 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.749,98 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 20.052.907.042,00 21.114.255.297,00 20.318.938.996,94 541.676.966,82 20.860.615.963,76 20.502.720.621,51 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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Conforme expostos na tabela acima, os programas em execução na Secretaria de Estado da Saúde 
conforme o Plano Plurianual 2016 a 2019 e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018 são:  

0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP 
0932 - Vigilância em Saúde 
0933 - Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 
0935 - Produção e Fornecimento de Vacinas, Soros, Medicamentos, Sangue e Hemoderivados 
0940 - Fortalecimento da Gestão Estadual do SUS 
0941 - Expansão e Modernização na Saúde 
0942 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas na Área da Saúde 
0944- Recomeço: Uma Vida sem Drogas 
2826 - Comunicação Social 
 

O papel da Secretaria de Estado da Saúde na gestão do SUS/SP 
Segundo as diretrizes nacionais do SUS, a Secretaria de Estado da Saúde – SES tem a 
responsabilidade geral de formulação e coordenação da política do sistema no Estado. As funções da 
SES podem ser resumidas em cinco dimensões: 
 
Manter a rede assistencial própria do Governo do Estado – são serviços próprios estaduais de 
saúde, hospitalares ou ambulatoriais da administração direta, indireta (fundações e autarquias) e de 
Organizações Sociais de Saúde - OSS, que são referência regional, especializada ou de alta 
complexidade do sistema. Esta rede inclui grandes hospitais universitários, como os Hospitais de 
Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo - USP, da Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas – 
UNICAMP, de Botucatu da Faculdade de Medicina da Universidade Paulista – UNESP e da 
Faculdade de Medicina de Marília, o Instituto do Coração – INCOR/USP, o Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia. 
 
Gerir, planejar e regular a rede assistencial vinculada ao SUS – são serviços de assistência 
médica de maior complexidade vinculados ao SUS, de caráter estadual ou regional, que permanecem 
sob gestão da SES (rede de Santas Casas e hospitais filantrópicos, Hospitais de Ensino, serviços 
especializados de oncologia, nefrologia, hemorrede, entre outros). A gestão da atenção básica de 
saúde (unidades básicas de saúde e equipes de saúde da família) é municipal, com apoio financeiro 
e técnico estadual.  
 
Manter os órgãos estaduais de apoio às ações da Secretaria de Saúde – são institutos e 
fundações com funções específicas na saúde estadual, como a Fundação para o Remédio Popular 
(FURP), Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, Fundação Oncocentro de São Paulo 
(FOSP), Instituto Emílio Ribas, o Centro de Referência e Treinamento de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – DST/Aids, os institutos de pesquisa (Instituto Butantan, Adolfo Lutz, Instituto de 
Saúde, Instituto Pasteur, Instituto Lauro de Souza Lima).  
 
Realizar, coordenar e planejar as ações de saúde coletiva no Estado – estabelecer as normas 
estaduais e realizar ações de vigilância epidemiológica e sanitária, de combate aos vetores e outras 
ações de interesse para a saúde coletiva, por meio de seus órgãos centrais e regionais, como o 
Centro de Vigilância Epidemiológica – CVE, o Centro de Vigilância Sanitária – CVS, o Centro de 
Distribuição e Logística e a Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN. 
 
Desenvolver ações de supervisão, capacitação, acompanhamento, avaliação e apoio aos 
sistemas de saúde municipais – por meio de seus órgãos centrais e regionais (17 Departamentos 
Regionais de Saúde – DRS) a SES participa dos 63 colegiados regionais de saúde (em conjunto com 
os representantes municipais), prestando auxílio aos sistemas municipais de saúde e formulando 
estratégias de aperfeiçoamento do sistema. 

 

Programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP 

O objetivo deste programa, que corresponde a uma parte relevante do orçamento total, é prover 
atendimento integral e descentralizado à saúde com equidade e resolubilidade por meio da rede 
própria (administração direta, por parceiros e autarquias) e conveniada. Envolve ainda repasses a 
título de apoio a entidades filantrópicas e aos municípios. No caso da UO 9057- Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de São Paulo, os recursos orçamentários para a gestão também são 
provenientes deste programa. 
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Ação 6269 - Apoio à Atenção Básica de Competência Municipal 
Ação 4849 - Apoio Financeiro aos Municípios do Estado de São Paulo. 
Ação 4850 - Atendimento Ambulatorial e Hospitalar na Rede Própria do Estado 
Ação 4852 - Atendimento Ambulatorial e Hospitalar em Unidades Gerenciadas por Organizações 
Sociais 
Ação 5532 - Atendimento Ambulatorial e Hospitalar em Unidades Contratadas/Conveniadas  
Ação 6117 - Assistência Farmacêutica Especializada. 
Ação 6165 - Atendimento Descentralizado em Atenção à Saúde da População Prisional 
Ação 6213 - Subvenções a Entidades Filantrópicas 
Ação 6214 - Rede de Reabilitação Lucy Montoro 
Ação 6221 - Santas Casas Sustentáveis 
Ação 6273 - Desenvolvimento de ações de saúde decorrente de emendas parlamentares 
Ação 6276 - Suporte a operacionalização da gestão dos hospitais em parceria pública privada 
 
Dimensão Geral do SUS/SP e da Rede Estadual Própria de Saúde 
 
Em 2018, o SUS no Estado de São Paulo possui 569 hospitais, com 58,4 mil leitos totais sendo 51,4 
mil leitos de internação e 7,0 mil leitos complementares (terapia intensiva e unidades intermediárias), 
que realizam no total 2,4 milhões de internações/ano. A rede hospitalar própria da Secretaria de 
Estado da Saúde possui 101 hospitais, 20,4 mil leitos totais sendo 17,3 de internação e 3 mil leitos 
complementares (terapia intensiva, cuidados intermediários) da Administração Direta, Administração 
Indireta – autarquias e fundações e aqueles contratualizados pelas Organizações Sociais de Saúde, 
que realizaram 886 mil internações em 2018 (representando 36,2% do total de internações do SUS) e 
396 mil cirurgias que representam 39,5% das cirurgias no SUS/SP. A Secretaria de Estado da Saúde 
possui rede ambulatorial própria (Ambulatórios de Especialidade Médica – AMES, Centro de 
Referência de Idoso – CRI, reabilitação, tuberculose, saúde mental) que é de referência em suas 
respectivas regiões. Os procedimentos ambulatoriais (consultas, exames laboratoriais, procedimentos 
terapêuticos, entre outros) produzidos pelos serviços estaduais próprios são da ordem de 493 
milhões, representando 43% da produção total do SUS/SP, incluindo a dispensação de 
medicamentos de alto custo e procedimentos diagnósticos de maior complexidade. Por outro lado, a 
gestão da atenção básica de saúde (unidades básicas de saúde ambulatoriais e equipes de saúde da 
família) é municipal, com apoio financeiro e técnico estadual.  Por outro lado, a gestão da atenção 
básica de saúde (unidades básicas de saúde ambulatoriais e equipes de saúde da família) é 
municipal, com apoio financeiro e técnico estadual.  
 

Ações de Planejamento e Aperfeiçoamento da Gestão Estadual e da Rede SUS   
 

Ampliação do acesso e melhoria da organização e a qualidade da Assistência de 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  
 

Ações de Apoio aos Parceiros 
 
A manutenção e a ampliação do acesso e do atendimento de qualidade de saúde da população do 
Estado são asseguradas pelo apoio financeiro dado pelo Governo do Estado às entidades 
filantrópicas e municípios, que são os parceiros da SES no SUS. Em 2018 (até 07 de dezembro) 
foram repassados, R$ 2,0 bilhão de auxílio, sendo R$ 1,4 bilhão para os filantrópicos (aqui incluído o 
Pró Santas Casas, Santa Casa SUStentável e outros repasses de auxílio por meio de convênios) e 
R$ 560 milhões para os municípios (aqui incluídos os repasses fundo a fundo, programas de auxílio à 
atenção básica em saúde e assistência farmacêutica básica referidos neste relatório). O governo 
estadual garantiu recursos de R$ 37 milhões até 03 de dezembro de 2018, para fornecer aos 
municípios, o total de 389 veículos, sendo 247 ambulâncias; 114 veículos ADM e 28 para transporte 
de pacientes. 
 

 Estratégia “Santa Casa SUStentável” - Até outubro de 2018 foram 63 instituições indicadas, 
destas 59 com convênio firmado. Valor pago até 31 de outubro de 2018: R$ 286.496.159.   
 

 “Pró Santa Casa” - Até outubro de 2018 foram 117 instituições indicadas e 107 com convênio 
firmado. Valor pago até 31 de 0utubro de 2018: R$ 286.201.535.  
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Contratualização com Organizações Sociais de Saúde – OSS 
A SES mantém a realização de atendimentos de saúde para a população por meio de uma rede de 
serviços gerenciados por parceiros, como as Organizações Sociais de Saúde e outras entidades. 
Todos os serviços são contratualizados (totalizando 5,18 bilhões de custeio e 18,6 milhões de 
investimento em 2018) e a SES realiza o acompanhamento, avaliação e controle destes serviços que 
totalizaram em 2018: 

 105 Contratos de Gestão estabelecidos com Organizações Sociais de Saúde - OSS para gestão 
de Hospitais, Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME, Unidades da Rede de Reabilitação 
Lucy Montoro e Outros Serviços de Saúde tais como: Centros Estaduais de Análises Clínicas 
(CEAC), Serviços Estaduais de Diagnósticos por Imagem (SEDI), Central de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (CROSS) e um Centro Estadual de Abastecimento e Distribuição de Insumos de 
Saúde (CEADIS); 

 13 Convênios para gestão de Hospitais, AME e Unidade de Reabilitação da Rede Lucy Montoro; 

 02 Convênios com Consórcios Intermunicipais de Saúde para gestão de Hospitais e AME; 
 

Produção de unidades sob gerência das OSS no ano de 2018 
 60 Unidades Ambulatoriais - (59 AMES e CRI): Consulta Médica: 4,18 milhões; Consulta Não 
Médica: 1,57 milhão; Cirurgia: 282,9 mil; Odontologia: 10,8 mil; SADT: 966,8 mil; Tratamentos 
Clínicos: 11,4 mil;  

 36 hospitais gerais e 09 hospitais especializados: saídas hospitalares (Clínica Médica, Pediatria e 
Psiquiatria): 259,1 mil; saídas hospitalares (Clínica Cirúrgica) – 163,8 mil; Hospital Dia/Cirurgias 
ambulatoriais: 88,9 mil; Urgência: 1,86 milhão; Atendimento Ambulatorial Médico: 1,71 milhões; 
Atendimento ambulatorial não médico: 613,1 mil; SADT: 1,43 milhão; Quimioterapia: 70,8 mil; 
Radioterapia: 33,3 mil; Diálise: 120 mil; Litotripsia: 13,9 mil; Hormonioterapia: 30,2 mil. 

 Rede de Reabilitação Lucy Montoro – 08 unidades ambulatoriais com 29,8 mil atendimentos 
médicos e 210,1 mil atendimentos não médicos. Uma unidade com internação, com 403 saídas, 5,5 
mil atendimentos médicos e 24,7 mil atendimentos não médicos. 
 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu 
Perfil Institucional: Hospital de referência especializada (terciária e quaternária para sua região) 
com 500 leitos existentes sendo: 161 leitos cirúrgicos, 149 leitos Clínicos, 74 leitos de UTI (30 
Adultos, 37 Neonatal, 7 Pediátricos), 31 leitos obstétricos, 63 leitos pediátricos, 03 psiquiatrias e 19 
leitos Saúde mental. 
Produção: Os serviços prestados aos pacientes, de janeiro a setembro/2018, foram: Saídas 
hospitalares: 19.112; Partos realizados: 1.850; Transplantes: 55; Consultas de Urgência e 
Emergência: 260.713; Consultas Ambulatoriais: 230.632; Cirurgias em Centro Cirúrgico: 8.066; 
Cirurgias Ambulatoriais: 2.654; Exames diagnósticos: 2.287.020; Atendimentos de outros profissionais 
de nível superior: 587.868; Diagnóstico e tratamento de hemodinâmica: 2.809; Sessões de 
Hemodiálise: 27.003; Tratamentos Oncológicos: 45.691; Transfusões de Hemocomponentes: 11.334. 
Atividades/Capacitação de servidores/funcionários: De janeiro a setembro, foram capacitados 
5.363 servidores/funcionários do HCFMB, totalizando 1.127 horas/aula. Realizou no ano de 2018, o 
total de 8 concursos públicos com data de homologação em 15/06/2018 e a admissão de 39 funções-
atividades 
 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - 
FMUSP 
É composto pelo Instituto Central (ICHC), Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT), Instituto de 
Psiquiatria (IPq), Hospital Auxiliar de Suzano (HAS), Hospital Auxiliar de Cotoxó (HAC), Instituto de 
Medicina Física e Reabilitação (IMRea), Instituto da Criança (ICr), Instituto do Coração (InCor), 
Instituto de Radiologia (InRad) e Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), que oferecem 
referência terciária ao Sistema Único de Saúde de São Paulo nas suas respectivas especialidades. 
Ações realizadas conforme o perfil do órgão: 

 Atendimento de urgência e emergência: 163.188  

 Cirurgias: 47.360 

 Medicamentos distribuídos: 7,6 milhões  

 Exames de imagem: 1.025.020  

 Exames de laboratório: 14.098.635  

 Consultas Ambulatoriais: 1.380.916  

 Taxa de ocupação: Geral: 82%  /  UTI: 85% 
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Principais ações conjuntas com outros órgãos de governo, por meio de parcerias com: 

 A Central de Penas e Medidas Alternativas do Governo Federal (CEPEMA); 

 EGAP/UCRH: Curso/Oficina de Mediação de Conflitos - 124 participantes; Curso de Projetos - 161 
participantes; Reuniões de alinhamento a respeito do EAD de Gestão de Desempenho; 

 EGAP/ estúdio: Filmagem do II Encontro de Bioética - Bioética para Todos;  

 Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, "Cases de Sucesso". O HC apresentou "o serviço 
de seleção interna e movimentação no Hospital das Clínicas"; 

 Ação de implementação do SPDoc - Arquivo Público do Estado de São Paulo; 

 SP PrevCom: presente nas Integrações e realizou Plantão de Dúvidas no HCFMUSP; 

 INSS: palestra "Legislação Previdenciária: Aposentadoria", para Colaboradores do HCFMUSP; 

 CEREST/SES: Fórum sobre a trabalhadora gestante e lactante em serviços de Saúde. 
 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo - FMRPUSP 
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP é destinado ao 
atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS e à formação de profissionais na área 
da saúde como referência terciário-quaternária para diversas regiões do Estado de São Paulo e de 
outros estados do país. 
Principais Indicadores de Assistência (2018 – estimado) – total dos serviços do Campus e da 
Unidade de Emergência: Consultas/Procedimentos - 734.734; Internações - 35.772; Porcentagem de 
Ocupação- 78,0%; Duração Média de Internação - 4,5 dias; Taxa de Mortalidade - 2,5; Taxa de 
Infecção Hospitalar - 2,4; Índice de Intervalo de Substituição - 1,3; Cirurgias - 29.186; Partos - 1.604; 
Taxa de Cesárea - 48,1; Exames Laboratoriais - 3.234.176; Exames Especializados - 395.291; 
Procedimentos - 107.748. Centro Regional de Hemoterapia: Exames Laboratoriais - 1.505.880; 
Doadores - 41.039. Transplantes – 279 transplantes no total, sendo 55 de rim, 48 de fígado, 1 de 
pâncreas/rim, 61 de medula óssea e 114 de córnea 
Ensino – O HCFMRP-USP é campo de atividades de ensino de graduação e de pós-graduação para 
os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Nutrição, 
Fonoaudiologia e Informática Biomédica da USP, campus Ribeirão Preto. Oferece residência médica 
em diversas especialidades, residência multiprofissional e aprimoramento em áreas não médicas. Em 
2018 foram 71 programas de residência médica, 27 de aprimoramento, 23 de residência 
multiprofissional, com um quadro de 845 médicos residentes, 81 residentes multiprofissionais e 90 
aprimorandos. Destaca-se o Mestrado Profissional em Gestão de Organizações de Saúde, mantido 
em parceria com a FMRP-USP e FEARP –USP, com 47 alunos. 
Centro Interescolar - escola de nível médio, técnico e profissionalizante do HCFMRP-USP, com a 
finalidade de formar e capacitar pessoas que exercem funções ligadas à área da saúde, além de 
oferecer aperfeiçoamento profissional. Em 2018, iniciou em fevereiro, o Curso de Técnico em 
Enfermagem, com 40 participantes, com término previsto para março de 2020.  
Pesquisa - contínuo intercâmbio com instituições internacionais congêneres, participação ativa em 
congressos, simpósios e mesas redondas, além de volumosa e relevante presença em publicações 
científicas nacionais e internacionais. Em 2018 foram analisados 379 projetos pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do HCRP-USP. 
Ações de Atenção Hospitalar – iniciativas em destaque: Cirurgia de separação de crianças 
siamesas - O HCFMRP-USP realizou cirurgia de separação das meninas siamesas unidas pela 
cabeça (procedimento inédito no Brasil) de elevado nível de complexidade; Mutirão para avaliar 
crianças expostas ao vírus Zika durante a Gestação; Unidade de Emergência implanta 
classificação de risco - para organizar o atendimento com base na gravidade apresentada no 
momento da chegada ao hospital, utilizando parâmetros do Protocolo de MEWS (Score de Alerta 
Precoce Modificado); Reforma da Unidade Coronariana da Unidade de Emergência - novas 
instalações em ambiente climatizado, com 10 leitos, separados individualmente por box, sendo dois 
de isolamento com ante sala e câmaras para acompanhamento do paciente; CTI da U.E. participa 
do projeto nacional DONORS (estudo multicêntrico que tem como objetivo avaliar a efetividade de 
estratégias para aumentar a doação de órgãos em todo o Brasil). 
Campanhas Preventivas e eventos comemorativos – destinadas aos funcionários, profissionais e 
público em geral, foram realizadas em 2018, Campanha no Dia Mundial do Parkinson; Campanha de 
Doação de Sangue; Campanha da voz; 9ª Caminhada sem Tabaco; Dia do paciente no HCRP 2018; 
Dia Mundial de Luta contra o Câncer de Cabeça e Pescoço; Semana aleitamento materno tem 
caminhada e teatro; 10ª Jornada de Fibrose Cística; Setembro Verde incentiva a doação de órgãos; 
Setembro - Mês do Idoso; IX Semana de Alerta Síndrome Fetal do Álcool; Programação Outubro 
Rosa; Campanha Nacional de Combate ao Acidente Vascular Cerebral; XXV Campanha de 
Prevenção do Câncer de Pele. 
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Gestão hospitalar e de qualidade – trabalhos em destaque: Investimento em Tecnologia da 
Informação - projeto IRIS - Inteligência de Resultados e Integração de Sistemas; Busines Intelligence 
(BI); Compra de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre; 6º Fórum de Hotelaria Hospitalar; 
Programas para Captação de Recursos - Pronon e Pronas; Programas de Eficiência Energética; 
Projeto de Logística Hospitalar; Gestão da Qualidade e Certificações (Programa Compromisso com a 
Qualidade Hospitalar – CQH); Pesquisa de Satisfação dos Pacientes. 
Gerenciamento de Riscos – sistema de notificação eletrônica para diferentes tipos de risco, com 
cerca de  4 mil notificações em 2018, até o momento.  
Gerenciamento Ambiental – Todos os anos são comemoradas as datas relacionadas ao Meio 
Ambiente, com eventos direcionados aos servidores deste HC, o Dia da Água - 22 de março, Semana 
do Meio Ambiente -05 de junho e o Dia da Árvore - 21 de setembro. Promoção de ações para auxiliar 
no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre amarela. 
Gestão de Pessoas - diversas iniciativas foram promovidas para os colaboradores do HCRP em 
2018, como: Teletrabalho; Pesquisa de Clima Organizacional; Técnicas de Feedback – Comunicação 
para Liderar; Programa de Gestão de Conflitos; Workshop Mindfulness para Gestores, entre outros  
Humanização e responsabilidade social - diversas iniciativas foram promovidas: Arte, Cultura e 
Lazer no Hospital; Reinserção Escolar; Classe Hospitalar; Voluntariado; Atendimentos Multidisciplinar 
à família em luto, entre outros 
 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – HCFAMEMA 
A Autarquia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – HCFAMEMA é composta 
pelas seguintes Unidades: Hospital das Clínicas Unidade Clínico Cirúrgico – HC I, Hospital das 
Clínicas Unidade Materno Infantil – HC II, Hemocentro e Ambulatório de Especialidades “Governador 
Mário Covas”. Estas Unidades são utilizadas como cenários de prática para a FAMEMA - Faculdade 
de Medicina e Enfermagem. Em 2018 foi aprovado o Estatuto do HCFAMEMA e autorizado o 
preenchimento de 1.651 funções-atividades mediante abertura de concurso público para o Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, a serem preenchidas em quatro 
anos.  
Treinamentos e capacitações internas: até 31/10/2018, foram realizados 2034 treinamentos e 
capacitações internas, para 9,4 mil pessoas. 
Complementação da Bolsa dos Médicos Residentes - o Governo do Estado de São Paulo financia 
84,8% do valor da bolsa definida pelo Ministério da Educação e a Autarquia HCFAMEMA é 
responsável pela complementação do percentual de 15,2% da bolsa para 178 médicos residentes 
mensalmente, o que corresponde a R$ 90.299,40. 
Produção: (Novembro/2017 a Outubro/2018). Produção Ambulatorial Total: 1.052.074 entre 
exames/procedimentos diagnósticos: 638.174, consultas multiprofissionais: 173.870, atendimentos de 
urgência e emergência: 69.029, procedimentos clínicos: 10.952, atenção domiciliar: 5.308, sessões 
de radioterapia: 9.891, procedimentos quimioterápicos: 4.951, cirurgias ambulatoriais: 21.233, 
procedimentos hemoterápicos: 112.356 e outros procedimentos: 6310. Produção Hospitalar Total: 
272.748 entre internações: 12.698, cirurgias de médio e grande porte: 4.603, partos realizados: 1.676, 
ações de captação e processamento de órgãos: 193, transplantes de córnea: 19, SADT’s internados: 
253.559. 
 

Fundação Oncocentro de São Paulo – FOSP 
Treinamentos e Capacitações – desde 2017, utilizou-se a modalidade ensino a distância. Até o 
momento, 2034 enfermeiros encontram-se inscritos. Desses, 2001 já foram capacitados nas ações 
que compõem o Programa Estadual de Prevenção dos Cânceres do Colo Uterino e de Mama. Neste 
mesmo período, 33 enfermeiros receberam aprimoramento técnico para atuarem como 
multiplicadores. 
Informação e Epidemiologia – Registro Hospitalar de Câncer – RHC – importante instrumento de 
obtenção de informações sobre os casos de câncer atendidos nos hospitais da rede estadual de 
oncologia, coordenado pela FOSP, o RHC/SP está implantado em 75 hospitais da Rede de Atenção 
Oncológica. Desde a sua implantação, no ano 2000, até outubro de 2018, foram registrados 816.258 
casos analíticos (com ou sem diagnóstico, mas sem tratamento prévio à admissão no hospital) e de 
166.485 casos não analíticos (tratados previamente em outras instituições). A base de dados também 
subsidia a plataforma de análise on-line sobre morbidade e mortalidade por câncer no Estado de São 
Paulo (SPCAN). 
Reabilitação – até outubro de 2018, foram realizadas 4.437 consultas em 2146 pacientes. Neste 
mesmo período foram admitidos 147 pacientes novos, e entregues 500 próteses. Também foram 
realizados 786 atendimentos de apoio (psicólogo e assistente social). Celebrado convênio com a 
Sociedade Beneficente de Senhoras – Empresa Sírio Libanês, através do qual, um Cirurgião Dentista 
estagiou na Reabilitação (período de 02/05 até 31/07/2018 - total de 443 horas). Realizado curso de 
40 horas em Odontologia e Oncologia na Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos – Bauru-
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SP (duas dentistas). Ministrada palestra sobre próteses oculares no VIII Simpósio de Cirurgia 
Periorbital, promovido pelo Instituto de Cirurgia Plástica Santa Cruz – São Paulo. 
Laboratório de Patologia da FOSP – até outubro de 2018, foram registrados 203.634 citologias 
cervico-vaginais; 11684 exames anatomopatológicos (incluindo biópsias de colo uterino, vulva, 
vagina, mama, próstata, pele, estômago e intestino grosso); 541 exames de citologia de mama (PAAF 
e secreção mamária); 21053 reações de imuno histoquímica, indicadas para confirmação diagnóstica, 
na classificação ou na detecção de moléculas-alvo de terapias específicas, no câncer de mama; 181 
exames de hibridização molecular por fluorescência (FISH) para o gene HER2 nos casos com 
indicação seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, para pesquisa da amplificação deste gene 
nos casos de câncer de mama. Também foram realizamos atividades de monitoramento externo de 
qualidade dos laboratórios de citologia cervico-vaginal da rede SUS. Foram revistas 8528 lâminas até 
outubro de 2018, referentes a 34 laboratórios. Foi realizado curso de reciclagem e reavaliação dos 24 
citotécnicos da FOSP e o I curso de imuno histoquímica aplicada a diagnóstico de alta complexidade, 
voltada para médicos patologistas e residentes, com a presença de 60 profissionais. 
Infraestrutura – Durante o período de 2018, a FOSP adquiriu mobiliários (cadeiras e gaveteiros), 
projeto multimídia e nobreak para equipamento do laboratório, realizou as manutenções preventivas 
programadas e adequações para o atendimento às inspeções da COVISA e Corpo de Bombeiros: 
porta corta fogo, adequação de mobiliários dos laboratórios e áreas assistenciais da reabilitação, 
reforma da Central de Material Esterilizado de instrumentais e instalação de novo sistema de 
exaustão para a CME e laboratório de próteses, entre outras ações de manutenção de infraestrutura. 
 

Ações Estratégicas e Programas Prioritários 
Saúde da Criança - Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, em parceria com a 
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, foi elaborado para enfrentar e superar os agravos em crianças 
de 0 a 3 anos, por meio de um conjunto de ações, procedimentos e reorganização do processo de 
trabalho centrado na criança. Em 2018, foi organizado o curso de Aperfeiçoamento em 
Desenvolvimento Infantil, destinado a diretores e técnicos das instâncias regionais das Secretarias de 
Saúde, Desenvolvimento Social e Educação, como perspectiva de fortalecimento da gestão estadual 
para as ações de desenvolvimento infantil, atendendo a um público alvo de 135 participantes. O curso 
será realizado ao longo do ano de 2019.  
Programa Visão do Futuro - destinado à prevenção e recuperação da saúde ocular de crianças de 6 
a 8 anos, matriculadas no 1º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas do município de São 
Paulo. Foram atendidas, em 2018, 11.592 crianças, prescritos e confeccionados 6.396 óculos, sendo 
o valor investido neste período para realização do programa de R$ 1.521.792,00. O Programa é 
desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e com a 
participação da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo. 
Programa Vale a Pena Ver: prevê o fornecimento de óculos aos pacientes idosos que tenham 
realizado cirurgia de facectomia (catarata) pelo Sistema único de Saúde (SUS), a partir de 
setembro/2015. Em 2018 ocorreu ampliação do programa em fase de implantação. O investimento 
realizado até outubro de 2018 foi no valor de R$ 344.272,46 e foram encaminhados para confecção 
2.453 óculos para pacientes participantes do programa, perfazendo um total de 3.053 óculos nos 
últimos 12 meses. 
Programa Nacional de Universalização da Triagem Neonatal - Em organização – Programa de 
Triagem Auditiva do estado de São Paulo, para estabelecimento da rede assistencial da Triagem 
Auditiva. Projeto de reorganização da Rede de Atenção às pessoas com Hemoglobinopatias /Doença 
Falciforme: instituído o Grupo Técnico de especialistas com a finalidade de elaborar um Consenso 
Terapêutico e definir os fluxos assistenciais da Doença Falciforme. Implantação do Projeto de 
transição Ambulatorial da Clínica Infantil para a de Adultos 
Doenças Raras – continuidade de implantação da Rede de Doenças Raras no âmbito do estado de 
São Paulo, com processo de credenciamento das unidades especializadas de referência. Elaboração 
do Protocolo de Diretrizes do Diagnóstico, Seguimento e Tratamento da Epidermólise Bolhosa (EB) e 
outras Genodermatoses. 
Saúde da Mulher – Programa Mulheres de Peito - rastreamento de câncer de mama em todo o 
Estado de São Paulo - exames de mamografia e complementares para elucidação diagnóstica, além 
da garantia de tratamento em serviços na rede Hebe Camargo em mulheres na faixa etária dos 50 
aos 69 anos. Os exames são realizados nas Unidades Móveis e também por agendamento nas 
unidades de saúde por meio de um callcenter. Foram agendados 11.609 mamografias até setembro 
de 2018.  
Saúde Bucal – Programa de Atenção ao Câncer Bucal – voltado à prevenção e diagnóstico 
precoce para câncer bucal. 453.573 pessoas examinadas, sendo 315.997 idosos Foram rastreadas 
930 lesões suspeitas e 38 casos confirmados com incidência de 13 diagnósticos para Carcinoma 
espinocelular.   Programa “Sorria SP” - repasse de recursos estaduais para saúde bucal, mediante 



575 
 

adesão das Prefeituras, de acordo com índice paulista de responsabilidade social – (IPRS). 411 
Municípios fazem parte do programa, e em 2019 previsto repasse de R$ 14,7 milhões.  
Saúde Mental – Até o momento há 19 RAPS aprovadas no Estado de São Paulo. Dando 
continuidade ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC que tem por objeto um processo contínuo 
de desinstitucionalização dos pacientes moradores de 07 hospitais psiquiátricos existentes na região 
de Sorocaba, 86 municípios receberam 1441 pacientes até 2018. De forma geral, a SES/SP tem 
apoiado o processo de desinstitucionalização dos pacientes moradores em hospitais psiquiátricos 
visando transferi-los para equipamentos substitutivos – Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e 
Serviços de Residência Terapêutica, inclusive com apoio de recursos de custeio.  
Rede de Cuidados às Pessoas com Deficiência (RCPD) - 16 Planos de Ação regionais elaborados 
das 17 RRAS. Estão habilitados no estado de SP: 42 Centros Especializados de Reabilitação (CER); 
05 Oficinas ortopédicas fixas; 62 Serviços de Reabilitação e 02 Oficinas ortopédicas fixas com pedido 
de habilitação para CER homologado em CIB encaminhado ao Ministério da Saúde;  
Saúde da população negra e indígena, destaques: Analise de dados estatísticos levantados dos 
sistemas de informação em saúde com objetivo de visibilidade das necessidades de saúde dos 
diferentes grupos étnicos - raciais da população. Elaboração de proposta de projeto de organização 
da Rede de Atenção à Saúde das pessoas com Doença Falciforme em parceria com a UNOESTE; 
Elaborada estratégia para incentivar estabelecimentos de saúde na média e alta complexidade a se 
habilitarem para atenção à saúde indígena, conforme Portaria nº 2.663/2017. 
Saúde da População do Sistema Penitenciário – Continuidade da ação para suprir as ações de 
Atenção Básica nos ambulatórios médicos das unidades. 36 municípios aderiram compondo as 
equipes de saúde financiadas com recursos do tesouro estadual, da ordem de R$ 23 milhões/ano. 
Elaboração junto ao Grupo Técnico BIPARTITE de Saúde da População Privada de Liberdade da 
“ESTRATÉGIA ESTADUAL PARA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL EM 
CONFLITO COM A LEI” em consonância com as portarias GM/MS 94 e 95 de 2014 
Projeto Piloto no Vale do Jurumirim (parceria com o CONASS) – 17 municípios do Vale do 
Jurumirim - DRS Bauru - para reorganização dos processos de trabalho nas UBS, com vistas à 
atenção às condições crônicas, e interface com a atenção especializada por meio de estratificação de 
risco. 
Piso de Atenção Básica Estadual/PAB Estadual: O repasse previsto para 2018 foi de R$ 
134.249.097,00. Os recursos devem ser aplicados pelos gestores municipais no custeio de atenção 
básica de saúde. Os recursos financeiros têm como base de cálculo, o valor de R$ 3,00 hab./ano.  
Programa QUALIS MAIS – Continuidade do programa que contempla 426 municípios do estado com 
repasse anual previsto de R$ 40,8 milhões para custeio da atenção básica. 
Saúde do Idoso – Programa São Paulo Amigo do Idoso - Em 2018, 260 municípios obtiveram o Selo 
Inicial, 4 municípios o Selo Intermediário e 1 município o Selo Pleno; “Selo "Hospital Amigo do Idoso”- 
43 hospitais envolvidos (8 – Adesão; 226 – Inicial; 3 – Intermediário; 6 – Pleno). 
Coordenação do Sistema Estadual de Transplantes - Até outubro de 2018 foram realizados 1719 
transplantes de rins, 563 transplantes de fígado, 89 transplantes de coração, 40 transplantes de 
pâncreas, 34 Rim/pâncreas, 12 Rim/Fígado, 48 transplantes de pulmão e 4.254 transplantes de 
córnea. 
 

Ações de Assistência Farmacêutica 
A SES é responsável pela implementação das Políticas de Assistência Farmacêutica em âmbito 
estadual, visando estruturação da Assistência Farmacêutica, garantia do acesso da população aos 
medicamentos essenciais, de forma pactuada com as demais esferas de governo e promoção do Uso 
Racional de Medicamentos. Principais ações de assistência farmacêutica de 2018: 
Manutenção do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) 

 Pactuação dos valores financeiros estaduais a serem transferidos à gestão municipal, para 
financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Primária à Saúde Outubro/2017 a 
Setembro/2018 – Deliberações CIB nº 47 e 56/2017: Para 30 municípios > 250.000 habitantes e 44 
municípios < 250.000 habitantes não aderentes ao “Programa Dose Certa”: R$ 70.367.409,64, sendo 
R$ 55.459.060,14 para financiamento de medicamentos e R$ 14.908.349,50 para aquisição de 
insumos para pacientes insulinodependentes. Para 571 municípios < 250.000 habitantes aderentes 
ao “Programa Dose Certa”: R$ 7.522.215,00 para aquisição para aquisição de insumos para 
diabéticos insulinodependentes. Outubro a dezembro/2018 – Deliberação CIB nº 71/2018: Para 30 
municípios > 250.000 habitantes e 44 municípios < 250.000 habitantes não aderentes ao “Programa 
Dose Certa”: R$ 17.591.852,40, sendo R$ 13.864.765,03 para financiamento de medicamentos e R$ 
3.727.087,38 para aquisição de insumos para pacientes insulinodependentes. Para 571 municípios < 
250.000 habitantes aderentes ao “Programa Dose Certa”: R$ 1.880.553,75 para aquisição de 
insumos para diabéticos insulinodependentes. 

 Distribuição de medicamentos pelo Programa Dose Certa: mais de um bilhão de unidades 
farmacêuticas (equivalente a mais de R$ 92 milhões – 01 a 10/2018); Dispensação de 57 
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medicamentos nas unidades Farmácia Dose Certa: mais de 121 mil prescrições atendidas e 9,3 
milhões de unidades farmacêuticas dispensadas (equivalente a mais de R$ 977 mil). 

 Distribuição de medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde: mais de 3,5 milhões de frascos 
de insulinas humanas NPH e regular (equivalente a mais de R$ 38 milhões); mais de 8,9 milhões de 
unidades de contraceptivos do Programa Saúde da Mulher (equivalente a mais de R$ 6 milhões) aos 
municípios < 500 mil habitantes; penicilina G potássica 5.000.000UI para tratamento de Sífilis 
Congênita; misoprostol, para contracepção de emergência, aos hospitais e maternidades públicas. 

 Execução do CBAF no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional: aquisição de 42 milhões de unidades farmacêuticas para 
atendimento de 162 unidades prisionais, com a execução de mais de 3,0 milhões repassados pelo 
Ministério da Saúde. 
Manutenção do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) – programação 
das necessidades de medicamentos; distribuição de medicamentos adquiridos pelo Ministério da 
Saúde, para tratamento de cólera, coqueluche, doença de chagas, esquistossomose, febre maculosa 
brasileira, geohelmitíase, hanseníase, influenza, leishmaniose, lúpus eritematoso sistêmico, malária, 
meningite, mieloma múltiplo, tracoma, tuberculose e prevenção de arboviroses: cerca de 13 milhões 
de unidades farmacêuticas, equivalente a R$ 12,5 milhões; Fornecimento de medicamentos a 
municípios em situação de agravo por ocasião de desastres naturais; monitoramento das unidades 
credenciadas para dispensação de talidomida e de oseltamivir; padronização dos fluxos de 
distribuição e dispensação de medicamentos para Infecção Latente por Tuberculose (ILTB) e 
coqueluche. 
Manutenção do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e Protocolos 
Clínicos de Tratamento Estaduais – Atendimento médio de 655 mil pacientes/mês nas 37 
Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), com a dispensação média de 40,5 milhões de 
unidades farmacêuticas/mês referentes a 86 medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde e 
200 medicamentos adquiridos pelo Estado, refletindo em uma apresentação média de 600 mil APAC 
por competência (dezembro/2018 a julho/2018); Investimento de R$ 620.831.571,80 em 
medicamentos, sendo FUNDES – R$ 249.871.997,94 e Tesouro Estadual – R$ 370.959.573,86 (01 a 
05/12/2018, GGDM/CAF); padronização dos fluxos de distribuição e dispensação de medicamentos 
para Artrite Reumatoide, Doença de Chron, Diabetes Mellitus, Doença de Alzheimer, Esclerose 
Múltipla, Hepatite Viral C e Coinfacções e Mucopolissacaridose I e II. 
Manutenção dos Medicamentos Oncológicos com Aquisição pelo Ministério da Saúde –  
Distribuição média de 200 mil unidades farmacêuticas/mês (equivalente à média de R$ 14,3 milhões), 
de 10 medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde, para atendimento médio de 6.200 
pacientes/mês, em 68 hospitais da Rede de Atenção Oncológica de Alta Complexidade do Estado de 
São Paulo (01 a 11/2018). 
Manutenção dos Programas MedCasa – Realização de mais de 314 mil entregas de medicamentos 
em domicílios de pacientes e mais de 44 mil entregas de medicamentos em clínicas de hemodiálise  
(01 a 08/2018). 
Fornecimento de medicamentos de ações judiciais e solicitações administrativas – Atendimento 
médio de 42 mil pacientes/mês nas 24 Farmácias de Demandas Judiciais e Administrativas, com a 
dispensação de medicamentos, produtos nutricionais e materiais médico-hospitalares (01 a 08/2018). 
Intervenções de Assistência Farmacêutica frente à análise crítica de demandas judiciais e 
administrativas de medicamentos e produtos nutricionais:  

 Parceria com serviços de referência em dermatologia (2), endocrinologia (2); reumatologia (1), 
oftalmologia (6) para avaliação de pacientes e administração assistida de medicamentos. Economia 
superior a 2,4 milhões no processo de uso de medicamentos, por meio do compartilhamento de 
doses. 

 Acessa SUS: Parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público Estadual e 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, visando conjugar esforços para promover o uso racional 
de medicamentos, diminuir o volume de ações judiciais desnecessárias e atender de maneira 
individualizada as necessidades dos cidadãos. No período de janeiro a novembro de 2018 foram 
recebidas 452 demandas entre Defensoria, Ministério Público e Tribunal de Justiça, além de 20.866 
demandas espontâneas. 

 Inserção de pacientes atendidos por ação judicial no SUS, com a dispensação de medicamentos 
nas FME para CID autorizados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da 
Saúde. Destaques para os medicamentos incorporados recentemente: rivastigmina – adesivo 
transdérmico para Doença de Alzheimer; laronidase para Mucopolissacaridose I; trastuzumabe para 
Carcinoma de Mama metastático. 

 Suporte técnico ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, a Defensoria Pública e a Procuradoria 
Geral do Estado, com desenvolvimento de pareceres técnico científicos, para subsidio defesa do 
Estado em demandas judiciais envolvendo medicamentos, e disponibilização de acervo técnico sobre 
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os produtos para saúde que são demandados pelo Poder Judiciário no Portal da SES/SP, 
contribuindo para a tomada de decisão dos magistrados (ícone “Direto e Saúde”). 
 

Outras ações de aperfeiçoamento da gestão Assistência Farmacêutica Estadual 
 Plano Diretor da Assistência Farmacêutica do Estado de São Paulo, integrado ao projeto de 
Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde de São Paulo. 

 Qualificação dos serviços de Assistência Farmacêutica na FME Osasco (fluxo de informação 
e dos medicamentos do CEAF e Protocolos e Normas Técnicas Estaduais nas regiões de saúde de 
Mananciais e Rota dos Bandeirantes; Heliópolis (adequação da infraestrutura de TIC); São José dos 
Campos (reorganização interna e padronização dos processos de trabalho). 

 Modernização e informatização da gestão: Implantação de rastreabilidade de medicamentos em 
36 Farmácias de Medicamentos Especializados, por lote e validade (parcial – 32; total – 4); 
parametrização do sistema de dispensação Medex frente aos Protocolos do Ministério da Saúde para 
promoção da segurança na dispensação de medicamentos pelas FME; aperfeiçoamento dos 
processos de programação, aquisição e gestão de estoque pelo sistema informatizado GSNET; 
implantação de webservice para envio de dados à Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da 
Assistência Farmacêutica, em caráter piloto. 

 Cuidado Farmacêutico: implantação de cuidado farmacêutico em 09 Farmácias de 
Medicamentos Especializados com o apoio do Ministério da Saúde, para pacientes com artrite 
reumatoide e hepatite viral C e coinfecções; seguimento farmacoterapêutico de pacientes com câncer 
de próstata, atendidos por solicitação administrativa, por meio de convênio com a Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo / Farmácia Universitária. 

 Educação continuada de profissionais que atuam na assistência farmacêutica e gestores do 
SUS: realização oficinas bipartite (3), webconferências (6), palestras (6), seminário (1). 

 Produção técnica e informações: 6 notas técnicas; 28 comunicados; elaboração e/ou 
atualização de 292 cartilhas de orientação sobre medicamentos (72 por “Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas” e 304 por “medicamento”); disponibilização de informações aos usuários do 
SUS no portal da SES/SP. 
 

Política Estadual de Humanização – PEH 
Durante o ano de 2018, as principais estratégias e ações desenvolvidas pelo Núcleo Técnico de 
Humanização para a implementação da PEH foram: 

 Continuidade no apoio às equipes técnicas dos DRS para o desenvolvimento de planos regionais 
de Humanização e acompanhamento do processo de regionalização/implementação das Redes 
Temáticas, por meio de estímulo à inclusão da metodologia e dos dispositivos da Humanização, do 
exercício de ações de integração entre áreas técnicas e do fortalecimento da articulação entre 
municípios e unidades de saúde de cada região. 

 Apoio e Formação para implementação da PEH, qualificação do cuidado por meio da realização 
de oficinas macrorregionais e visitas técnicas às unidades de saúde sob gestão do Estado: foram 400 
Visitas Técnicas de Acompanhamento, 283 Encontros Áreas Temáticas, 11 Encontros 
Macrorregionais, 88 Encontros Microrregionais, 473 Atividades de apoio interno DRS, 181 
Visita/oficina aos municípios, 722 Oficinas e Reuniões com Unidades de Saúde (baseado em dados 
consolidados até o 2º Quadrimestre de 2018); 

 Monitoramento do sistema para aplicação da Pesquisa de Satisfação dos Usuários nas unidades 
de saúde SES (PSAT), com suporte de banco de dados da Prodesp e acompanhamento sistemático 
dos resultados - participaram 132 unidades, distribuídas em 69 hospitais e 63 ambulatórios; 

 Acompanhamento aos Hospitais de Referência em Humanização com objetivo de oferecer apoio 
intensivo às unidades e disseminar a PEH para as demais unidades de saúde SES.  

 Apoio para implementação e monitoramento dos indicadores de humanização nos hospitais 
integrantes do Programa Santas Casas SUStentáveis - A09 (Alta Hospitalar Responsável), A11 
(Política Estadual de Humanização e A08 (Acolhimento com Classificação e Avaliação de Risco), no 
acompanhamento realizado pelos articuladores de humanização. 

 Apoio para implementação e monitoramento dos indicadores de humanização nos ambulatórios e 
hospitais geridos pela CSS e CGCSS, incluídos na gestão dos contratos, referente à elaboração e 
acompanhamento dos Planos Institucionais de Humanização e as atividades desenvolvidas do grupo 
designado na unidade para a sua execução.   

 Continuidade do processo de formação/capacitação dos Articuladores de Humanização para 
acompanhamento e desenvolvimento do trabalho regional e de desenho/implementação de Planos 
Institucionais de Humanização nas unidades de saúde, municípios e regiões de saúde. 

 Continuidade do “Programa de Apoio à Humanização nos Hospitais: Projeto Maternidades - 
Processo de apoio e formação em humanização no estado de São Paulo” com a elaboração de 
indicadores de humanização em maternidades no cuidado materno-infantil, lançamento do índice de 
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humanização em maternidades para futura capacitação e adoção às maternidades geridas pelo 
Estado de São Paulo. 
 

Programa 0932 - Vigilância em Saúde 

O objetivo deste Programa é integrar e coordenar a resposta estadual a doenças, agravos e riscos 
existentes ou potenciais no âmbito da saúde coletiva por meio do planejamento, operação, 
supervisão, avaliação, monitoramento das ações de vigilância em saúde.   

Ação 4124 - Campanhas de Vacinação 
Ação 4127 - Ações de Vigilância Sanitária  
Ação 4138 - Exames Laboratoriais Interesse Saúde Pública 
Ação 4722 - Vigilância Epidemiológica 
Ação 4839 - Controle de Doenças Transmitidas por Vetores e Hospedeiros Intermediários 
Ação 4865 - Epidemiologia e Informação em Câncer 
Ação 5780 - Vacinação de Rotina 
Ação 5781 - Campanha de Vacinação Animal 
Ação 6243 - Vigilância Epidemiológica de Doenças e Agravos Não Transmissíveis 
Ação 6244 - Vigilância Ambiental. 
 

Ações de Saúde Coletiva 
 
Material de Comunicação e divulgação – 12 edições do Boletim Epidemiológico Paulista – BEPA; 
Editoração de 06 edições do jornal GAIS Informa; Produção de 5 edições do CCD Notícias; 
Editoração: do livro “Histórias sobre viver com tuberculose”, do “Guia de Recomendações de Boas 
Práticas Científicas”, entre outros. 
 
Programa de Pós Graduação em Ciências na CCD - Discentes - 88 discentes (46 no mestrado, 34 
no doutorado e 8 no pós-doutorado); Defesas – 13 defesas de mestrado e 07 de doutorado; CAPES – 
apoio 26 bolsas (10 Doutorados, 15 mestrados e 1 de pós-doutorado); Disciplina - 17 ministradas e o  
Encontro de Pós graduação – Leishmaníose; Projetos: 160 projetos em 40 linhas de pesquisa em 
infectologia e pesquisas laboratoriais em saúde pública.  
 
Grupo de Apoio às Políticas de Prevenção e Proteção à Saúde – GAPS – financiou 24 projetos 
das diferentes áreas da Vigilância em Saúde no valor de R$ 6.386.415,86 e investimento de R$ 
661.707,05. Relatório de Gestão e Avaliação dos Projetos Financiados pelo Fundo Especial de Saúde 
para Imunização em Massa e Controle de Doenças – FESIMA – 2011 a 2017:Avaliação de 157 
projetos com o investimento do FESIMA de R$ 51.206.725,08. 
 
Sistemas de Informações de Mortalidade - SIM e de Nascidos Vivos - SINASC – coordenação e 
aperfeiçoamento dos sistemas de informações de estatísticas vitais. Principais ações desenvolvidas: 
Preenchimento da DO e de DNV: treinados 450 médicos de 8 municípios; Formação de Codificadores 
em Seleção da Causa Morte – capacitados 100 técnicos municipais e estaduais e 183 municípios; 
Oficinas Regionais de Aprimoramento em Codificação: 05 oficinas, 300 participantes de 220 
municípios; “Premiação Estadual SIM e SINASC 2018” - certificação da qualidade das informações 
sobre óbitos e nascimentos aos municípios, premiados 132 municípios e 27 GVE; Encontro Regional 
do SIM, SINASC e Vigilância de Óbito: 80 participantes; Suporte técnico aos 645 municípios e 
manutenção do servidor Estadual SIM SINASC; Análise e elaboração de bancos de dados solicitados 
para pesquisas: instituições de ensino, hospitalares e outras secretarias - 22 pesquisas para 
instituições externas e 130 pesquisas para setores da SES; Gestão de cadastro dos usuários do 
sistema SIM SINASC: 1.700 responsáveis técnicos, entre outras atividades. 
 
Ações de Vigilância Sanitária – proteger a população dos fatores que implicam em ameaças e 
riscos à saúde. Entre as ações realizadas destacam-se: 
Produtos de Interesse à Saúde –Inspeções em Fabricantes de Medicamentos, Radiofármacos, 
Gases Medicinais, Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA), Farmacovigilância, Produtos para Saúde, 
Alimentos, Cosméticos e Saneantes:  213 inspeções; Reações adversas a medicamentos (RAM) e 
queixas técnicas (QT) – 36.638 notificações; Execução do Programa Paulista de Análise Fiscal de 
Alimentos, Programa Paulista de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos; Coordenação 
estadual das ações do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA). 
Vigilância em Saúde Ambiental –  
Assessoria técnica aos serviços regionais e municipais de vigilância para ações relacionadas à: 
Vetores e Hospedeiros - 82.473 procedimentos; Ambiente Construído - 10.967 procedimentos; 
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Acidentes com Produtos Perigosos e Eventos Naturais –  84 e 115 procedimentos; Programa de 
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Proágua) –  25.994 procedimentos; 17º 
Seminário Áreas Contaminadas e Saúde – 170 participantes; 8º Seminário Estadual Água e Saúde – 
150 participantes; 11º Seminário Hospitais Saudáveis - parceria com Hospital Sírio Libanês, SPDM e 
outros 300 participantes. 
Saúde do Trabalhador - 3º Seminário Estadual sobre Amianto - participação de 150 participantes; 6º 
Mostra de Experiências em Saúde do Trabalhador - 150 participantes; 1º Encontro Estadual sobre 
Práticas Institucionais em Saúde Mental e Trabalho -189 participantes; Seminário Estadual “Agravos 
da Comunicação Relacionados ao Trabalho: Distúrbios da Voz e Perda Auditiva” – 89 participantes; 
Fórum Acidente de Trabalho – 05 encontros presenciais, 450 participantes; Fiscalização da Lei 
Ambientes Saudáveis e Livres do Tabaco (Lei Antifumo) e Lei Álcool para Menores é Proibida - 
141.667 inspeções, 361 autuações pela Lei Antifumo e 238 autuações pela Lei Álcool proibido para 
menores; Aprovação da população pela  lei paulista- 99,7% de cumprimento da legislação. 
Toxicovigilância – Coordenação da Campanha “Eliminando a capina química nas cidades paulistas”; 
Seminário no município de Cananeia sobre eliminação da capina química em conjunto com a 
Prefeitura e GVS-Registro; Monitoramento e avaliação das intoxicações exógenas relacionadas a 
todos os tipos de agentes tóxicos notificadas; Organização, padronização e análise das informações 
relacionadas a agrotóxicos e produção de informe técnico e artigo para publicação; 20ª Reunião dos 
Interlocutores Regionais de Toxicovigilância  - 5 macrorregiões parceria CVE; 1ª Oficina de Avaliação 
de Intoxicações Crônicas por Agrotóxicos e Organização do Setor Saúde para Implantação na Região 
da DRS - Presidente Prudente. 
Serviços de saúde e de interesse da saúde: Plano de Expansão da Radioterapia no SUS - 
Ministério da Saúde; Inspeção Sanitária Compartilhada : Divisão de Produtos para a Saúde , GVS I - 
Capital e da Anvisa; Inspeção Sanitária Compartilhada em Laboratórios de Análises Clinicas – GVS 
Campinas, Registro e Taubaté; Inspeção Compartilhada Anvisa, CVS e GVS Centro de 
Processamento Celular e BCTG; “Vigilância Sanitária em Hemoterapia” apresentada no 7º Simpósio 
de Hemoterapia do Hospital Mário Covas; Elaboração de Procedimento Padronizado de Inspeção e 
Relatório para Gestão da Qualidade em Vigilância Sanitária em Hemoterapia – GT Tripartite; Diálise a 
Beira Leito: qual é o Cenário – 29º Congresso Brasileiro de Nefrologia. Treinamentos e 
Capacitações em VS – Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana/ 
EAD - 211 profissionais convênio com a FIOCRUZ; Oficina: “Ações de Vigilância Sanitária em 
Radiodiagnóstico” - técnicos dos GVS e VISA municipais 179 participantes;  
Controle de Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente – 102 participantes; Análise de Projeto 
Arquitetônico Infraestrutura física em EAS Oficina de Capacitação para Inspeção Sanitária em Centro 
de Processamento Celular – CPC – 421 participantes; Capacitação das equipes de vigilâncias 
sanitárias regionais e municipais – 08 Grupos de Vigilâncias Sanitárias Regionais (GVS), totalizando 
23 GVS capacitados (82%) e 348 técnicos das vigilâncias municipais; Capacitação de inspetores para 
Boas Práticas de Fabricação de Alimentos e processo Administrativo Sanitário para 140 técnicos; 
Capacitação na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 191/2017, sobre a substância Lenalidomida 
para 600 participantes; Inspeção em Instituições Geriátricas GVS e municípios – 116 participantes, 
entre outros. 
Publicações – Towards preventive pharmacovigilance through medicine misuse identification: an 
example with recombinant human growth hormone for aesthetic purposes. Eur J Clin Pharmacol; 
Resolução Conjunta SS-SMA nº 1, de 20/09/18, que institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional 
para regulamentar a conteinerização dos resíduos de serviços de saúde; Comunicado CVS-SAMA nº 
27 - institui Roteiro de Inspeção para Estação de Tratamento de Água (ETA) ou de Unidades de 
Tratamento de Água (UTA); Comunicado CVS-SAMA nº 24 aditamento ao Termo de Cooperação 
Técnica entre a SES e a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – 
Arsesp; Portaria CVS – 4 – Grupo de Trabalho Interinstitucional para propor medidas de 
aprimoramento da fluoretação das águas de abastecimento público. 
 

Ações de vigilância epidemiológica 
Atividades de destaque: Elaboração e divulgação Diretrizes e orientações para surtos de Doença 
Mão-Pé-Boca; Implantação da vigilância em tempo real de surtos de conjuntivite no CeVeSP; 
Implantação da vigilância em tempo real de casos confirmados de Hepatite A no CeVeS; Protocolo de 
investigação de comunicantes de caso suspeito de Sarampo em avião; Pesquisa Nacional de Saúde 
e Pesquisas Nacionais da Saúde Escolar com foco em Nutrição; Elaboração de  indicadores para 
monitoramento das DCNT e seus fatores de risco; Monitoramento do Programa Academia da Saúde - 
270 municípios; Construção do SIVES-SP - agravos de dengue, chikungunya e Zika; “Protocolo 
Clínico Para Trabalhador Rural e Urbano em Trabalho Pesado e a Céu Aberto no Estado de São 
Paulo” – parceria Divisão de Vigilância Sanitária do Trabalhador; “Julho Amarelo” – material para 
divulgação em mídias;Construção de ferramenta eletrônica – parceria com Real Impact Analystics do 
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Brasil e Dalberg Data Insights - Data Scientist/Bélgica para monitoramentos arboviroses – Nive; entre 
outras. 
Programa Estadual de Imunização – Vacinação de rotina (dados até 12/11/2018): 13.381.571 
doses; Campanha Influenza - 12.063.576 doses; Campanha de Vacinação contra Poliomielite e 
Sarampo - 4.303.239 doses; Campanha contra Febre Amarela - 5.615.510. doses; Implantação da 
Vacinação contra Febre Amarela - 7.554.828 doses. 
Cursos, Seminários, Simpósios e Oficinas - Cursos, seminários, simpósios e oficinas realizados 
pelas áreas: Divisão de Tuberculose; Divisão de Hanseníase; Divisão de Imunização; Divisão de 
Dengue; Divisão das Doenças de Transmissão Respiratória; Divisão de Doenças Ocasionadas pelo 
Meio Ambiente; Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis; Divisão de Infecção Hospitalar; 
Divisão de Zoonoses; Divisão de Hepatites; Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar; 
Divisão de Oftalmologia; Núcleo de Informação em Vigilância Epidemiológica (NIVE); Central/ CIEVS 
(Centro de informações estratégicas de vigilância em saúde) e EPISUS SP e EPISUS SVS. 78 
eventos: total de 14.600 participantes 
Webconferências – Total: 42 transmissões, 3250 pessoas sobre temas variados da área como: 
Influenza: Vigilância e Controle / Manejo clínico e tratamento; Vigilância, Avaliação e Controle – Alerta 
Sarampo/Rubéola/SRC/Caxumba; Meningites e  SRAG/Influenza; Vigilância das arboviroses 
neuroinvasivas; Chikungunya manejo clinico e organização; Vª Campanha Nacional de Hanseníase, 
Verminoses, Tracoma e Esquistossomose; Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hepatite C 
e Coinfecções; Plano de Ação de Leishmaniose Visceral do Estado; Capacitação tuberculose para 
profissionais de saúde e  tratamento da infecção latente da tuberculose, entre outros. 
Publicações - Implementation of tailored interventions in a statewide programme to reduce central 
line-associated bloodstream infections. J Hosp Infect; Hospital bronchoscopy-related pseudo-outbreak 
caused by a circulating Mycobacterium abscessus subsp. Massiliense. J Hosp Infect; Análise dos 
resultados do teste de sensibilidade às drogas antituberculose no estado de São Paulo. 2018. 
Dissertação Mestrado em Saúde Coletiva; Tuberculosis and latent infection in employees of different 
prison unit types. Revista De Saúde Pública; Avaliação dos Resultados do Teste Rápido Molecular 
Realizados no ICF no Período de 3 anos.  
Produção de materiais técnicos, divulgação e informação: Alerta Sarampo: avisos aeroportos e 
área portuária parceria com a Anvisa; Informe Técnico de Febre Maculosa; Campanha de Segurança 
no Trânsito - material educativo; Curso de Educação à Distância -  hepatites virais B e C parceria com 
o IAL e CEFOR; Orientação Adesão ao Tratamento da Hepatite C  e informações sobre hepatites B e 
C; Hepatites Virais: cartilha para serviços de cabeleireiro, manicure, barbeiro, estéticas; Febre 
Maculosa Brasileira – material informativo o ciclo de transmissão do interior;Sinais e sintomas, 
Tratamento e Vigilância da Hanseníase para a população privada de liberdade – parceria SAP 
produção de vídeos. 
Pesquisas, Trabalhos, Pôster e Congressos -  Analysis of 7,438 pertussis cases and 183 confirmed 
deaths registered in São Paulo state, Brazil, 2008 to 2017 -Malmo, Sweden; INFOFLU: sazonalidade 
da influenza, 2018; 11º Congresso Paulista de Infectologia : Alerta sarampo casos no estado de São 
Paulo, 2007-2017, SRAG/Influenza: Vigilância de base hospitalar, ESP, sazonalidade de 2013 a 
2017, Doença Mão-Pé-Boca: Vigilância de Surtos no ESP, 2018; Descrição dos casos de síndrome 
congênita associada à infecção pelo vírus Zika no Estado de São Paulo no período de 2015 a 2017, 
Revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde; 54º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical- Doença Aguda pelo Vírus Zika: Análise Espacial; 41º Simpósio Internacional Moacyr Álvaro 
– SIMASP - Painel de Discussão em Casos desafiadores em estrabismo sobre o tema de Alta miopia, 
entre muitos outros. 
Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS do Estado de São Paulo 

 Distribuição de insumos: Preservativos masculinos: 26.933.536 e femininos: 57.000; sachês de 
gel: 798.800 e 20.000 folders para prevenção da Sífilis e Fórmula láctea Infantil 4.468 latas; 
Distribuição de Testes Rápidos: HIV - 1.360.000; HIV Fluido oral – 214.130; Sífilis – 1.066.000; 
Hepatite B - 826.000 e Hepatite C – 883.000 

 Capacitações: Ampliação da Testagem Rápida HIV, Sífilis e Hepatites B e C; Prestação de 
Contas para projetos de ONG; Atenção às pessoas transexuais;  

 Prevenção da Violência Sexual e Infantil e prevenção às IST/aids para adolescentes em situação 
de pobreza;  Sexualidade Humana e Diversidade Sexual; Atualização das Diretrizes voltadas para o 
combate ao racismo/HIV/aids e das Diretrizes  para a prevenção entre as profisssionais do 
sexo.Total: 860 participantes. 

 Campanhas: I=I (Indectável= Intransmissível); Prevenção às IST/aids para Pop. Negra; PrEP; 
Carnaval 2019 parceria Universidade Metodista;  Resposta Rápida à Sífilis: Atualização sobre sífilis 
em gestante e congênita para os apoiadores da sífilis do Ministério da Saúde; XIª. Campanha 
Estadual de Testagem Fique Sabendo 2018 HIV/Sífilis : 614 municípios, 4.059 UBS, 468 unidades 
especializadas, 158 unidades da SAP e ONG/OSC. 
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 Publicações: Livro ”Ética e HIV/Aids” (CRMESP/CRT); Manual de Boas Práticas em Adesão e 
Retenção de usuários em Serviço Ambulatorial” (CRT/Coletivo Paidéia/UNICAMP/CEALAG/ Santa 
Casa); Manual de apoio a consolidação da Rede de Cuidados para a resposta a Sífilis Congênita, ao 
HIV/Aids e as Hepatites Virais e Sumário Executivo da Rede de Cuidados (CRT/Preventiva da USP).  

 Disque-DST/Aids:  4.574 atendimentos 

 Organizações da Sociedade Civil: 13 projetos  recursos: R$ 2.177.641,63 

 Outras ações: Consolidação da Rede de Cuidados em IST/Aids e HV: 3 Oficinas de alinhamento 
de conceitos e formação de facilitadores e apoiadores; 13 Oficinas preparatórias; 11 Oficinas para 
discussão dos agravos e definição de problemas; 03 Oficinas para construção de Planos Regionais; 
Cooperação Brasil, Japão e Moçambique; Eventos e capacitações estratégicas para fortalecimento da 
politica do Estado para as IST/aids: Seminário “Zero Discriminação”; 11º HepatoAids (UNIFESP); 
Fórum de HIV/Aids das Regiões Norte, Noroeste e Sudoeste do ESP;  Evento: 35 do PE de IST/Aids, 
30 anos do CRT  DST/Aids e  Semana Paulista de Mobilização contra a Sífilis; Jornada PEP e Prep 
Região do ABC; 9ª Jornada Paulista de DST;  II Seminário Regional Sobre TV e Infecção do HIV na 
Adolescência; 6 Fóruns Regionais de Prevenção as IST/aids; Reunião Regional da VE das IST/Aids; 
e demais encontros  (2.400 profissionais de saúde/ativistas); Programa de Prevenção Combinada da 
Fundação Casa: capacitados - 600 profissionais e 800 jovens testados para HIV e sífilis;  

 Curso “Gestão e Planejamento e Planejamento em IST/Aids ” - novos coordenadores de PM 
IST/Aids e sociedade civil; Atualização do cadastramento – 4.000 unidades de testagem que ofertam 
diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C; Casas de Apoio: monitoramento das 441 acomodações 
de 21 instituições em 13 municípios; Coinfecção HIV/tuberculose: levantamento da necessidade de 
isoniazida  para infecção latente por tuberculose -  7.000 pacientes; 30 anos do Programa Estadual 
de IST/HIV/Aids e Hepatites Virais - Simpósio 

 Investimentos: reformas e aquisição de equipamento R$1.203.356,86. 
Centro de Distribuição e Logística “Profº Edmundo Juarez” – CDL – central estadual de Rede de 
Frio responsável pelo Armazenamento e distribuição de vacinas de rotina, campanhas humanas e 
contra raiva canino-felina, insumos estratégicos e armazenamento e distribuição de PALIVIZUMABE 
e outros materiais /insumos para a Coordenadoria de Controle de Doenças fundamentais para as 
ações de Vigilância em Saúde: 

 Visitas Técnicas Monitoradas – Treinamentos realizados para Escolas e funcionários da área da 
saúde/logística rede pública e privada num total de 58 visitantes 

 Imunobiológicos distribuídos em 2018: Vacinas - 90.426.224  

  no valor de R$ 790.209.888,85 e Insumos -128.603.500 no valor de R$ 1.545.378,15 (adquiridos 
pelo centro de vigilância epidemiológica – CVE). 
 

Instituto Adolfo Lutz – IAL 
Realiza exames e análises para as áreas da Vigilância em Saúde e Programas Interlaboratoriais de 
Qualidade. Principais ações em 2018: 

 Prêmios recebidos: 11 prêmios por trabalhos científicos. 

 Publicações: 138 em periódicos científicos e 2 manuais técnicos 

 Treinamentos e bolsistas: PIFIC/IAL - 07 bolsistas; PIBIC/CNPq – 10 bolsistas; FMVZ/USP - 07 
residentes; Projetos com Fomento – 07 bolsistas; Pós-graduação – 22 bolsistas  

 Eventos: 147 eventos com 2879 participantes. 

 Participação em Grupos Técnicos: ANVISA: Análise de metodologias para Testes de 
Sensibilidade, Câmara Técnica de Resistência Microbiana (CATREM), Programas de Qualidade e 
Segurança Alimentar, Codex Alimentarius e PROVEME; OPAS: Rede PULSENET; Projeto Latino-
Americano de Pertussis e GT  para  diagnóstico da tuberculose; Ministério da Saúde: Difteria; 
Meningites; Infecções Pneumocóccicas, Rede de Biologia Molecular das hepatites virais B e C e 
Rede de Pesquisa em Tuberculose. 

 Visitas Técnicas Recebidas do Exterior: Universidade de Oxford – UK; NASA – Alabama/USA.  
Louisiana State University/GEOHEALTH. Instituto de Medicina Tropical – Misiones- Argentina, na 
área da Parasitologia.   VisMederi Research Srl – Siena, IT e  DGLAB - Custom Biologics, Toronto, 
CA, na área da Virologia. Universidade de Oxford, na área da Bacteriologia 

 Produção de Exames: 430.275 exames e 278.546 laudos 

 Sistema de Gestão da Qualidade: Selo de Acreditação INMETRO : 02 Programas e 03 ensaios 
Programas de Proficiência: Microbiologia de Alimentos/FIOCRUZ, Sistema Global de Vigilância e 
Resposta à Gripe OMS, Programa Interlaboratorial do Conselho Oleícola Internacional para análise 
de azeite de oliva, WHO Global Salmonella-Surveillance External Quality Assurance System, E.coli 
produtoras de toxina Shiga OMS, Programa Interlaboratorial para sorotipagem de Haemophilus 
Influenzae /OMS, WHO Invasive Bacterial Vaccine Preventable Diseases. e Avaliação de 
desempenho de ensaios de para Bordetella sp e Difteria – CDC/USA. 
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 Outros destaques: Controle das Arboviroses: Implantação das técnicas de RT-qPCR para 
diagnóstico de dengue, vírus zika e febre amarela; Surtos virais inusitados: elucidação do sorotipo, 
micro-soro-neutralização, sequenciamento genômico de Enterovírus: conjuntivite hemorrágica e 
doença de mão-pé-boca; IST/Aids e Hepatites Virais: Descentralização triagem sorológica para 
diagnóstico de HIV, Sífilis e Hepatites Virais nos DRS de Araçatuba, Bauru, Marília, Piracicaba, 
Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Taubaté; Implantação de Carga Viral para Hepatite B e 
C Regional de Rio Claro; Meningites Bacterianas: Implantação de PCR-tempo real regionais: Taubaté 
e Santos; Hanseníase:  teste sorológico pacientes e contatos - São José do Rio 
Preto;Sarampo/Rubéola: Implantação da técnica de Imuno-histoquimica; Leishmaniose: implantação 
de teste rápido; Zoonoses: Implantação de: cultura para esporotricose humana, PCR para diagnóstico 
de esporotricos e nova metodologia de ELISA para Brucelose; PROÁGUA: Determinação de nitrato 
em amostras de água 03 Regionais; Programa Paulista de Alimentos: Implantação de nova 
metodologia para análise de parasitos em peixe congelado ; PRÓ- IODO: Produção e envio de 
Material de Referência Certificado de Iodo em Sal aos LACENs; Programa Estadual da Qualidade da 
Água para Diálise: Avaliação e monitoramento em todas as clínicas de diálise do Estado de São 
Paulo. 

 Investimento em apoio ao diagnóstico: material permanente, valor de R$ 130.203,81 
 

Instituto Pasteur 
Responsável pela vigilância, controle e programas de capacitação e desenvolvimento relativos à raiva 
e outras encefalites virais, abrangendo atividades laboratoriais, de pesquisa e inovação, a 
coordenação do programa estadual de vigilância e controle da raiva.  Referência nacional para 
diagnóstico humano ante-mortem e Centro Colaborador em Raiva da Organização Mundial de Saúde 

 Exames Laboratoriais de Raiva: 29.896 amostras, gerando 39.813 análises. Caracterização 
genética de vírus da raiva de vários estados do Brasil. Diagnóstico ante-mortem de 21 pacientes 
suspeitos de raiva: 138 amostras analisadas, com 11 casos positivos; 

 Produção de insumos: 07 lotes de Conjugado Fluorescente para Diagnóstico de Raiva; 
Fornecimento de insumos para a Rede Nacional de Laboratórios de Diagnóstico de Raiva: 72 frascos 
de conjugado; distribuição de vírus, células, soros e controles padrão 

 Pesquisa - 49 projetos em andamento, 19 em colaboração; 05 com captação de recursos da 
FAPESP, totalizando R$ 617.451,44 

 Publicações: 6 artigos indexados, 3 capítulos do Livro on-line: Laboratory techniques in rabies, 
fifth edition, WHO/Department of Control of Neglected Tropical Diseases, edited for Charles E. 
Rupprecht, LYSSA LLC, Atlanta, Georgia, USA  

 Treinamentos/Capacitações: XI Seminário de Vigilância e Controle da Raiva no Estado de São 
Paulo foi outorgado Prêmio Antônio Carini - participação de 561 profissionais. Investimento de R$ 
259.220,00; Treinamento técnico em diagnóstico da raiva e isolamento viral em camundongos e em 
cultura de células, nas técnicas de soroneutralização e diagnóstico molecular da raiva: 02 
profissionais do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, 01 da UNESP de Botucatu, 01 
Instituto de Pesquisas Veterinárias do Rio Grande do Sul, 01 do Instituto Evandro Chagas Pará, 02 
profissionais do Uruguai; Programa de Aprimoramento Profissional/ Especialização em Vigilância 
laboratorial da raiva: 08 bolsistas; Programa de Residência em Área Profissional da Saúde - Medicina 
Veterinária FMVZ/USP: 13 médicos veterinários; Estágio Curricular nas áreas de Virologia e Sorologia 
- 3 alunos de graduação em medicina veterinária; Atividades de treinamento em profilaxia da raiva: 
GVEs de São José dos Campos e Jales, Município de São Paulo, Corumbá (MS) e coordenadores 
estaduais de controle da raiva, parceria Ministério da Saúde; Colaboração na revisão do Manual de 
Normas e Procedimentos em Imunizações do Programa Nacional de Imunizações; Dia Mundial da 
Raiva - “Instituto Pasteur de portas abertas – Todos juntos contra a raiva”: 245 participantes. 
Investimento de R$ 12.740,00 

 Investimentos: valor total de R$ 2.750,50 aquisição  materiais permanentes 
 

Instituto de Saúde  

O Instituto de Saúde tem como missão o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica, 
assessoria e formação no campo da Saúde Coletiva, de forma articulada com as diferentes instâncias 
de gestão do SUS, buscando sua consolidação e a melhoria da qualidade de vida da população. 
Pesquisa e Produção Científica: conclusão de 6 projetos de pesquisa, 20 projetos em andamento 
até a presente data e 5 novos projetos formulados.  As agências de fomento que apoiaram alguns 
dos projetos foram a FAPESP, CNPq, Fundação Bill e Melinda Gates, além do Ministério da Saúde. A 
produção científica do Instituto de Saúde foi divulgada através de 13 artigos científicos, 32 
participações em Congressos e 12 capítulos de livros.  
Difusão científica - Publicado livro "Pesquisa Participativa em Saúde: Vertentes e Veredas” e um 
número do Boletim do Instituto de Saúde (BIS), em parceria com a Coordenadoria de Regiões de 
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Saúde, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Instituto Tellus, cujo tema foi o programa estadual 
"São Paulo pela Primeiríssima Infância”. O site do Instituto de Saúde, tem, em média, 5 mil 
visualizações únicas de página semanalmente, alcançando picos de 11 mil visualizações. Entre as 
redes sociais, as publicações alcançaram cerca de 4 mil pessoas, com cerca de 2,5 mil curtidas, e 
contou com mais de 2,4 mil seguidores, sem nenhum impulsionamento (Facebook), além de mais de 
4.500 amigos no perfil da instituição. Nas demais redes sociais, destacamos cerca de 1,4 mil 
seguidores no Twitter, além de 1,2 mil inscritos no canal do YouTube, representando aumento de 
120% nesta rede.  13 eventos técnico-científicos entre seminários, reuniões técnico-científicas, 
diálogos deliberativos e lançamentos de livros. 
Outras ações de apoio técnico - Das realizações do Centro de Tecnologias de Saúde para o 
SUS/SP podemos destacar: 

 Coordenação do grupo de trabalho de Avaliação de Tecnologias em Serviços de Saúde da Rede 
Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde – REBRATS/DECIT/MS; participação na 
elaboração da Nota Técnica nº 35/2018 do Ministério da Saúde, que orienta a atuação de 
profissionais de saúde em serviços do SUS sobre diagnóstico e tratamento da anquiloglossia; 
participação na 3ª Oficina do Guia de Avaliação de Tecnologias em Saúde na Atenção Básica 
coordenada pelo Hospital Alemão Osvaldo Cruz; organização e docência do curSUS; Avaliação de 
Tecnologias em Saúde para profissionais e aprimorandos do Hospital Maternidade Leonor Mendes de 
Barros.  

 Realização do Seminário de Avaliação Parcial PPSUS-SP-2016/2018, para apresentar o 
desenvolvimento e os resultados preliminares dos projetos, e tratativas da 7ª Chamada PPSUS-SP, 
com lançamento previsto para 03/12/2018.  

 Dois projetos aprovados na 2ª Chamada da EVIPNet Brasil em 2017, um sobre Complicações da 
Doença Falciforme e outro sobre Redução das taxas de cesáreas, ambos finalizados em novembro 
de 2018. Um terceiro projeto foi finalizado, em parceria com o Hospital do Coração, sobre 
Superlotação em Serviços Hospitalares de Urgência. Os projetos foram realizados mediante carta 
acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. Esses projetos renderam como produtos três 
sínteses de evidências para políticas, três reuniões e sínteses de diálogos deliberativos, quatro 
oficinas de capacitação e três resumos informativos. Uma oficina de capacitação nas ferramentas 
SUPPORT também foi realizada na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, em 
projeto de colaboração do Mestrado Profissional daquela escola. Um novo projeto de síntese de 
evidências para políticas sobre a resistência aos antimicrobianos foi contemplado com recursos da 
Chamada Pública do Ministério da Saúde, que será desenvolvido em 2019. 
Formação e capacitações: CurSUS – 14 cursos voltados para profissionais do SUS capacitou 694 
profissionais. Os alunos da turma de 2016-2018 do Programa do Mestrado Profissional do Instituto de 
Saúde finalizaram seus projetos de pesquisa e 15 dissertações foram defendidas e aprovadas em 
2018. Abertura de processo seletivo para nova turma, com ampliação de mais uma vaga pela CAPES 
totalizando 16 vagas. Outro destaque foi o início do curso de Especialização em Saúde Coletiva, em 
parceria com o CEFOR-SES/SP para o qual foram selecionados 20 alunos. 
 

Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN  
A SUCEN tem como finalidade promover o controle de vetores e hospedeiros intermediários 
invertebrados de doenças no Estado de São Paulo, realizando pesquisas e atividades necessárias ao 
avanço dos conhecimentos científicos e tecnológicos, além de cooperar com os governos municipais 
como executores das ações locais de controle, como também prestar assessoria para o controle de 
artrópodes, peçonhentos e incômodos. 
As ações de vigilância entomológica e de controle desenvolvidas em 2018 (até outubro), referem-se 
ao vetor  Aedes aegypti (transmissor de Dengue, Febre Chikungunya e Zika vírus), aos vetores da 
Leishmaniose Visceral Americana (LVA), Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), Malária, Febre 
Maculosa Brasileira (FMB), Febre Amarela e Doença de Chagas, aos hospedeiros intermediários da 
Esquistossomose e animais nocivos, especificamente, o escorpião. 

 Em caráter suplementar e complementar aos municípios e direcionadas, em sua maioria, para o 
controle e monitoramento do mosquito Aedes aegypti: 447.845 imóveis trabalhados; apoio a logística 
de distribuição de inseticidas e manutenção de equipamentos aspersores de inseticida para as 
secretarias municipais de saúde; 

 Vigilância e controle de triatomíneos, vetor da doença de Chagas: 589 imóveis trabalhados; 

 Vigilância e controle de Leishmaniose Visceral: trabalhou 18.291 imóveis, realizando pesquisa em 
campo para levantamento e monitoramento entomológicos de Lutzomyia longipalpis;  

 Vigilância e Controle da Febre Maculosa Brasileira, foram trabalhadas 78 localidades, com coletas 
acarológicas e classificação de áreas; 

 Pesquisas malacológicas para Vigilância e Controle de planorbídeos hospedeiros intermediários 
da esquistossomose, foram visitadas 87 localidades; 
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 Vigilância e Controle da Febre Amarela, dado o agravamento da situação epidemiológica, neste 
ano foram incrementados o controle de criadouros e o controle químico em 44.429 imóveis e 
realizadas pesquisas entomológicas em 400 localidades silvestres e periurbanas; 

 Na atividade de orientação para o manejo e controle de animais peçonhentos, especificamente 
para escorpião, foram registradas 189 atividades de apoio e assessoria técnica a municípios.  

 Atividades de Assessoria, Treinamento (número de capacitados) e Supervisão, foram registradas 
conforme o Programa: Arboviroses - 15.019; Doença de Chagas - 504; Leishmaniose Tegumentar - 
21; Leishmaniose Visceral - 955; FMB - 116; Esquistossomose - 106; Febre Amarela - 1185; Malária – 
13 em municípios do Estado de São Paulo. Em cerca de 90% das atividades, foram relacionadas  ao 
Programa de Controle do Vetor das Arboviroses urbanas  (Dengue, Chikungunya e Zika) e de Febre 
Amarela. 

 Outras realizações: Coordenação da Semana Estadual de Mobilização contra o Aedes aegypti, 
com a coordenação da SUCEN; Atualização da versão do sistema SISAWEB, para utilização com 
dispositivos móveis no controle do vetor Aedes aegypti no Estado e novos sistemas implantados nos 
programas de febre amarela e animais nocivos – escorpião, devido à problemática desses agravos no 
corrente ano. 
 
Laboratório: Coleta e realização da taxonomia e apoio nas ações de vigilância entomológica de 
espécies vetoras: Identificação de culicídeos (febre amarela): 15.571 fêmeas; Identificação de 500 
flebotomíneos (leishmanioses Visceral e Tegumentar); Amostras de triatomíneos totalizando 139 
exemplares e implatado teste de susceptibilidade, Identifiçação de 1422 amostras de alados de 
Culicídeos com identificação de 2.362 exemplares; Processamento de 935 amostras de larvas de 
Culicídeos com identificação de 4.003 larvas, Identificação de 8919 ovitrampas com um total de 
190.457 ovos (Dengue); Realização de Bioensaios para caracterização da susceptibilidade de Aedes 
aegypti aos inseticidas utilizados para seu controle:  colonização de populações de Aedes aegypti a 
partir de amostras de campo: 66 populações; Teste de suscetibilidade de adultos de Aedes aegypti a 
Malathion (garrafa): 662 testes; Teste de suscetibilidade de larvas de Aedes aegypti a Pyriproxyfen: 
391 testes; Produção de larvas para exposição em testes de efeito residual de Pyriproxyfen em 
situação simulada de campo. Em apoio a classificação de áreas de risco para ocorrência de 
epizootias e casos humanos de febre Amarela, forma pesquisadas 110 localidades pelas equipes de 
campo de entomologia nas regiões do litoral e grande São Paulo. 
Estabelecidos contratos com empresas para teste de inseticidas e produtos, bem como avaliação de 
áreas de risco com estudos de entomofauna e malacofauna de interesse médico e teste de 
efetividade para controle de simulídeos. Estes estudos foram conduzidos por pesquisadores e 
técnicos, dessa autarquia gerando o valor parcial de R$ 241.424,26. 
Treinamento, capacitação e especialização: Continuidade ao Programa de Estágio em vigilância e 
controle de vetores dos alunos residentes do curso de Medicina Veterinária/USP, iniciado em 2015, 
com a participação de 6 alunos e, em novembro, mais 7 alunos e ao Programa de Aprimoramento 
Profissional (PAP), do qual neste ano, participaram 22 graduados, sendo 15 de primeiro ano e 7, de 
segundo. Outra atividade desenvolvida na SUCEN é a orientação à pesquisa para bolsistas da 
FAPESP, que em 2018 acompanhou 05 projetos nas áreas de Malaria e Febre Maculosa.  
 

Programa 0933 - Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

O objetivo deste Programa é estimular o desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde, 
garantindo sua difusão a sociedade. Este programa foi reestruturado em relação ao Plano Plurianual - 
PPA anterior com o objetivo de estabelecer uma coordenação destas ações no âmbito do estado. 
Essa articulação vem ocorrendo, conforme demonstram as ações descritas a seguir, sendo 
necessário melhorar a execução orçamentária com recursos específicos alocados.   

Ação  4856 - Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde  
Ação  5805 - Difusão do Conhecimento   
Ação  5807 - Inovação Tecnológica de Produtos e Processos 
 

Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN  
 
Pesquisa científica e tecnológica – foram gerados em 2018 um total de 12 artigos científicos 
publicados, com competência para divulgação de diversas temáticas relevantes em importantes  
periódicos: Malar J. 2018;  Acta Histochem. 2018; Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical, v. 51, p.452-460, 2018; Mem Inst Oswaldo Cruz vol 113(2): 111-118, 2018; Rev Bras 
Parasitol Vet. 2018;. PLOS. Neglected Tropicas Diseases 12(4): 2018;  PLoS Negl Trop Dis. 2018;   
Parasites and Vectors, 11:503, 2018;  Acta Trop. 2018 e J Infect Dis. 2018. 
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Em desenvolvimento projetos financiados pela FAPESP, com captação de recursos financeiros para 
estudos sobre mosquitos vetores de Febre Amarela,  verificação de Leishmania spp. em 
flebotomíneos; análise do relacionamento filogeográfico e imunológico de Plasmodium malariae e 
Plasmodium brasilianum; ocorrência natural de Edhazardia aedes e sua viabilidade para o controle 
biológico de Aedes aegypti. Destaca-se o plano de desenvolvimento institucional em pesquisa e 
tecnologia para a vigilância e controle de vetores, no valor de R$ 4.000.000,00 que propiciará 
avanços tecnológicos nas atividades de combate aos vetores. Também em parceria com o Ministério 
da Saúde encontra-se em desenvolvimento o projeto de avaliação da efetividade das novas 
alternativas de controle do vetor de dengue, chikunguyia e virus Zika, no valor de R$ 1.400.000,00. 

 

Fundação Oncocentro de São Paulo – FOSP 
Projeto citologia líquida e teste molecular para HPV de alto risco – foi iniciada uma nova fase do 
projeto, que pretende coletar amostras de 10 mil mulheres residentes na Zona Leste. Para tanto, a 
FOSP treinou mais de 20 enfermeiros na coleta de citologia em meio líquido. 
 

Instituto Adolfo Lutz- IAL 

Projetos de pesquisa: 211 projetos com financiamento, total de R$ 7.251.074,45. 
 

Programa 0935 - Produção e Fornecimento de Vacinas, Soros, Medicamentos, 
Sangue e Hemoderivados 

O objetivo deste Programa é desenvolver tecnologia de produção e implantação industrial, contribuir 
para a melhoria dos padrões de saúde pública, produzindo biofármacos e imunibiológicos capazes de 
atender parte da demanda gerada no país. 

Ação 4838 - Fabricação e Distribuição de Medicamentos 
Ação 4869 - Produção de Vacinas 
Ação 6119 - Produção de Soros 
Ação 4192 - Atendimento Hemoterápico 
Ação 6265 - Produção de Medicamentos - IFAB 
 

Instituto Butantan 
 
Atividades de Pesquisa Científica e Tecnológica – Publicações: Em 2018, até Outubro, foram 
publicados 210 artigos, todos em revistas indexadas segundo Web of Science, Scopus e Pubmed. 
 
Formação de recursos humanos na área científica: 
Bolsas de Iniciação Científica do CNPq com 15 bolsistas de Iniciação Científica e 9 de Iniciação 
Tecnológica pelo CNPq e mais 15 bolsas mantidas pela Fundação Butantan. 
 
Institucionalização do Programa de Pós-doutorado –IBu, publicado em Portaria-IB - 46, de 22-11-
2018 
Credenciamento de 4 programas de pós-graduação lato sensu pelo Conselho Estadual de 
Educação: Curso de Especialização em História, Museologia e Divulgação da Ciência e da Saúde; 
Curso de Especialização em Animais de Interesse em Saúde: Biologia Animal; Curso de 
Especialização em Toxinas de Interesse em Saúde; Cursos de Especialização em Biotecnologia para 
a Saúde – Vacinas e Biofármacos. 
Continuidade com excelência do Programa de Pós-Graduação em Ciências – Toxinologia (stricto 
sensu) credenciado pelo MEC/CAPES, avaliado com conceito 5. 48 alunos: 25 alunos no curso de 
mestrado, com 7 dissertações com defesa de mestrado; 23 no curso de doutorado; com defesa de 6 
teses de doutorado. 
Estágios e cursos: estagiários, cursos livres, prestadores de serviço, pós-graduandos de outros 
Programas do Instituto Butantan, totalizando 1.602 alunos. 
Produção de Imunobiológicos: Programa Nacional de Imunizações – PNI: entregues 76 milhões de 
doses de vacinas e 460 mil doses de soro. 
Avanços: Produção Vacina Dengue: realizado o comissionamento e certificação do prédio de 
produção e equipamentos. Foram realizadas as atividades do cronograma de implantação das Boas 
Práticas de Fabricação com vistas a obtenção das certificações em 2019. 
Produção de Banco Influenza: Reforma para adequação do Prédio 32 para atender as exigências 
da Organização Mundial da Saúde (WHO).Adequação do POD para produção dos bancos de vírus 
semente e trabalho para atender a campanha de produção de influenza 2019. Aumento da 
capacidade produtiva da produção de monovalente da vacina influenza: ampliação da produção 
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passando de 346.000 ovos por dia para 520.000 ovos por dia, acrescendo a capacidade produtiva 
para o hemisfério sul de 56 milhões de doses para 80 milhões de doses. 
Patentes: Foi deferida no Escritório de Patentes dos Estados Unidos em 2018, a patente intitulada 
“Process for preparing an Attenuated Tetravalent Dengue Vaccine”. Com isso, o Butantan, obteve 
patente que lhe garante exclusividade de explorar o processo de produção da Vacina Tetravalente da 
Dengue. A vacina desenvolvida funciona contra os quatro subtipos do vírus da dengue (1 ,2, 3 e 4), é 
indicada para pessoas de 2 a 59 anos e funciona também para aqueles que não tiveram a doença 
anteriormente. A vacina está na 3ª fase dos estudos clínicos. Houve ainda, até o mês de novembro 
de 2018, o depósito de mais seis pedidos nacionais, com a possibilidade de serem efetuados outros 
até o final do ano. 
Produção de Imunobiológicos – Avanços: Parcerias de Desenvolvimento Produtivo da área 
Operações de Produção: o Instituto Butantan possui 3 (três) parceiros de desenvolvimento produtivo 
(PDP) em andamento: “vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)”; “vacina hepatite 
A (inativada)”; - “vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis acelular (dTpa)” 
E outras 06 (seis) de desenvolvimentos de anticorpos monoclonais – Mabes: Rituximabe; 
Traztuzumabe;  Bevazizumabe; Adalimumabe; Etarnecept; Palivizumabe. 
Atividades de Culturais, Educação – Visitação aos museus (Biológico, Microbiologia e Histórico) de 
252.555 visitantes no período de Janeiro a Outubro de 2018. 
 

Fundação para o Remédio Popular – FURP 
Produção – até outubro de 2018 foram produzidas 373.617.022 unidades farmacotécnicas na FURP, 
considerando a unidade de Guarulhos e de Américo Brasiliense. 
Distribuição de medicamentos - distribuídas 1,5 bilhões de unidades farmacotécnicas, sendo 1,08 
bilhões para o Programa Dose Certa. 
Parceria Público-Privada – PPP – Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense – IFAB – a 
empresa CPM – Concessionária Paulista de Medicamentos, responsável pela gestão, operação e 
manutenção da fábrica, com fornecimento de medicamentos genéricos e realização de obras para 
adequação da infraestrutura existente, obteve até novembro de 2018, 78 registros sanitários, sendo 
28 registros com inclusão do local de fabricação, ou seja, que já podem ser fabricados na IFAB.  
Treinamento - no período de janeiro a setembro/2018 foram realizadas 7.236 horas de treinamento 
com um investimento de R$ 19.730,00 
Destaque - Pedido de Patente - medicamento contra malária, desenvolvido em parceria com a USP, 
a partir do uso de nanotecnologia. Trata-se de inovação e da primeira patente da história da 
Fundação.  O medicamento com o fármaco Artemeter, na forma de nanocristais, possui maior 
superfície de contato e, portanto, maior solubilidade e eficácia. Em fase atual de ensaios de 
citotoxidade, as próximas etapas do desenvolvimento do medicamento serão a prova de conceito em 
modelo animal e os testes clínicos em humanos. Estima-se um investimento de até R$ 3 milhões para 
aquisição de equipamentos e produção do fármaco em escala piloto. A disponibilização do 
medicamento deve acontecer em cinco anos 
Ações Sociais – Acessibilidade - em setembro foi incluído nos uniformes o símbolo de surdez 
(empregados deficientes auditivos), para auxiliar na prevenção de acidentes durante a circulação da 
transpaleteira elétrica e quando houver necessidade de abandono de área ao ser acionado o sinal 
sonoro de alarme de incêndio; Vacinação contra febre amarela  para funcionários, estagiários, 
aprendizes  e terceiros (68 pessoas); Vacinação contra gripe – parceria entre a FURP e o INSTITUTO 
BUTANTAN (599 pessoas); Campanha do Agasalho - parceria da FURP com a Prefeitura de 
Guarulhos, através do Galpão Solidário, e com o Fundo Social de Solidariedade do Governo do 
Estado (FUSSESP) –arrecadados mais de 500 itens entre agasalhos, calças, sapatos, cobertores e 
outras peças.  
 

Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo 
Instituição voltada às áreas de medicina transfusional e terapia celular, considerada referência para a 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e Organização Mundial da Saúde (OMS) como 
Centro Colaborador em Controle de Qualidade em Sorologia do Programa Regional de Avaliação 
Externa de Desempenho em Sorologia para a América Latina e Caribe, e para o Ministério da Saúde 
como Sítio Testador do NAT (Teste de Acido Nucleico para detecção de HIV, HCV e HBV). Tem 
como principal missão fornecer sangue, componentes, produtos celulares e serviços hemoterápicos 
concordantes com a legislação vigente para mais de 100 instituições de saúde da rede pública às 
quais assiste. 
Produção (até outubro de 2018): 

 Candidatos à doação = 128.459; Bolsas de sangue total coletadas = 95.465; Hemocomponentes 
produzidos = 91.230 concentrado de hemácias; 45.704 concentrado de plaquetas; 83.846 plasmas 
fresco congelado; 7.371 plasmas simples/plasmas para indústria congelado; 6.283 crioprecipitados e 
2.878 plaquetas por aférese. Exames imunohematológicos realizados = 935.265; Exames sorológicos 
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realizados = 889.689; Exames NAT realizados = 322.073. Número de Hemocomponentes distribuídos 
= 152.889 
 
Investimentos: Reformas: Área de Armazenamento e Distribuição de Hemocomponentes -Valor: R$ 
31.500,00; Reforma do Laboratório de Imunohematologia - R$ 258.111,85; Equipamentos técnicos: 
Aquisição de capela de fluxo laminar para o Processamento - R$ 11.500,00. 
Produção científica: 11 publicações em periódicos, nacionais e internacionais, da especialidade( 
pesquisa em medicina transfusional e em terapia celular)  
Outros destaques: Realizou campanha de incentivo à doação de sangue em 2018 “Quem doa o 
sangue: merece ser reconhecido”, desenvolvida voluntariamente por agência de comunicação, com o 
apoio das personalidades, tendo como ícone o CURATIVO VERMELHO. 

Programa 0940 - Fortalecimento da Gestão Estadual do SUS 

O objetivo deste Programa é aperfeiçoar a capacidade de gestão da SES no SUS para exercer seu 
papel na coordenação do sistema no âmbito do estado. 

Ação 2472 - Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde 
Ação 5801 - Funcionamento do Conselho Estadual de Saúde 
Ação 6215 - Gestão da Secretaria da Saúde 
Ação 5428 - Gerenciamento do Benefício Saúde 
 

Ações de Planejamento e Aperfeiçoamento da Gestão Estadual e da Rede SUS 
 
Projeto BID – dada continuidade ao projeto de parceria com o BID – Banco Interamericano de 
Desenvolvimento de “Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde”. 

 Principais estudos técnicos em andamento: Proposição de Estratégias de Fixação de RH nos 
respectivos Municípios do Projeto; Estimativa de Custos Operacionais para as novas unidades de 
saúde - fase II; Plano de Transporte Sanitário Eletivo nas Regiões Priorizadas pelo Projeto e 
Implantação do Projeto de Transporte Sanitário Eletivo na Região de Itapeva; Avaliação de Impacto 
do Projeto; Plano Diretor de Educação Permanente; Projeto para capacitação dos profissionais das 
Unidades Básicas de Saúde em rotinas gerenciais inovadoras e implantação do e-SUS AB nas cinco 
regiões contempladas pelo Projeto; 

 Outras atividades: Publicação das Linhas de Cuidado de Hipertensão Arterial Sistêmica, 
Diabetes Mellitus, Gestante, Parto, Puérpera, e Criança na plataforma BVS/SES-SP; 
Desenvolvimento e treinamento da sala virtual do Núcleo Estrátégico da SES/SP (Solução, 
visualização, análise e descoberta de dados – Tableau); Apoio ao Gerenciamento, Monitoramento do 
Projeto e Supervisão das Obras; Avaliação Intermediária do Projeto; Auditoria Externa do Projeto; 
Curso em Design Thinking; 

 Aquisição de Equipamentos de Informática: para a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) 
e aquisição e distribuição de Equipamento de Tecnologia da Informação e Comunicação para as 
unidades básicas novas entregues pelo projeto. 

 Obras concluídas em 2018: Hospital Regional de Registro; 13 Unidades Básicas de Saúde no 
Vale do Ribeira; 16 Unidades Básicas de Saúde e 01 CAPS no Vale do Jurumirim; 35 Unidades 
Básicas de Saúde e 06 CAPS na RM Campinas;  

 03 Unidades Básicas de Saúde no Litoral Norte; Reforma DRS Taubaté – término previsto para 
dezembro de 2018; 

 Repasses para reformas: 35 repasses para reformas de UBS, Pronto-Atendimento, CAPS 
Convênios com Municípios integrantes das regiões do programa Saúde em Ação – contrapartida; 03 
repasses para Santa Casa de Itapeva, Itararé e Stela Maris (Caraguatatuba); 

 Contratos assinados em 2018: Construção de 14 Unidades Básicas de Saúde na RMC; Reforma 
de 08 Unidades Básicas de Saúde e de 01 CAPS na RMC; 

 Apoio a Parceria Público-Privada (PPP) - Construção Hospital Regional de Sorocaba e 
Construção Hospital Regional de São José dos Campos – obras entregues em março de 2018. 
 
Informatização da Rede Própria SES – Rede e HARDWARE: Atualização do parque tecnológico 
através da aquisição de equipamentos para a SESSP, Prédios I, II e III, e unidades externas; 
Aquisição de 250 novos microcomputadores para unidades internas e externas; aquisição ou 
outsourcing de impressoras; Aquisição de novo Storage MSA2050hp com discos 75 TB HD discos, 
aumentando a capacidade de armazenamento do Datacenter para cerca de 300 TB; Upgrade da 
velocidade dos 250 links Internet Intragov gerenciados pelo GIS, incluindo todas as unidades desta 
SES; Utilização do Datacenter PRODESP para hospedagem de alguns sistemas críticos como CTX 
Transplantes, MEDEX medicamentos, SIVISA, etc. 
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Ouvidoria da Saúde - SES – Janeiro à outubro de 2018 registramos e acompanhamos através do 
Sistema Ouvidor SES/SP online 305.017 manifestações nos Serviços de Ouvidoria/S.A.U. 
Concluímos 96% das manifestações e classificamos como: 64,8% informação; 20% elogio; 7,5% 
reclamação; 6,7% solicitação; 0,9% sugestão e 0,1% denúncia. 
Sistema Estadual de Auditoria - Foram realizadas até outubro de 2018, 31 Auditorias de Gestão e 
em 183 Auditorias em Serviços do SUS/SP. Realizou-se auditoria em  106.911 AIH do banco do 
SIHD:, resultando em 12.702 AIH bloqueadas por sobrepostas; 6.046 AIH por solicitações de 
liberação de críticas e 967 AIH por agravos.  
Rx da Saúde – Com o objetivo de avaliar a situação e o desempenho dos serviços que atendem ao 
SUS como hospitais filantrópicos, da administração direta ou gerenciados por OSS. Em 2018 foram 
realizadas avaliações na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos e Hospital Heliópolis. 
Matriz de Indicadores de Saúde do Estado de São Paulo – abrange dados demográficos, sócio-
econômicos, condições de vida e saúde, rede de serviços e financiamento por região de saúde e para 
o Estado, no sentido de auxiliar o planejamento de saúde. Distribuição de 2.500 exemplares (versão 
impressa - 2017) aos diversos órgãos e coordenadorias da SES, Departamentos Regionais de Saúde 
(DRS), gestores municipais e com versão eletrônica disponível no site da Secretaria de Saúde. 
Publicação de análises e artigos no site de informações da SES sobre temas diversos relacionados à 
saúde. No ano de 2018 foram abordados como temas principais em Boletins Eletrônicos e artigos 
publicados o Perfil da Mortalidade no Estado de São Paulo, Mortalidade por causas externas, por 
causas mal definidas, por câncer de mama, colo uterino, próstata, Mortalidade Infantil e na Infância, 
Mamografias, Gravidez na Adolescência e Registro do Quesito Raça/cor nos Sistemas de Informação 
do SUS, dentre outros. 
Pactuação do SISPACTO – coordenação da construção das diretrizes para a pactuação de metas 
referentes ao ano de 2019. Atualizado, em conjunto com diversas áreas técnicas da SES/SP, o guia 
com orientações para os Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e os municípios construírem as 
metas municipais e regionais. 
Sistema de Regulação: a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – CROSS realizou 
em 2018: 202.468 regulações médicas de urgência registradas no sistema (janeiro a setembro). 
 Os demais casos regulados, em 2018, foram de 22.871 casos, com média mensal de 2.541 casos. 
Deste total, 605 solicitações referem-se à cirurgia cardíaca infantil decorrente de cardiopatia 
congênita, com média mensal de 67 regulações. O processo de regulação passou por 
aprimoramento, aumentando a integração da rede e consequentemente a efetividade com melhora na 
qualidade e redução de tempo de regulação, de 17,6 dias em média em 2016 para 10,3 dias em 
2018.  Em 2018 foram atendidas 61.292 ligações, que resultaram em 11.609 agendamentos para 
exame de mamografia, referente ao Programa Mulheres de Peito e 22.506 agendamentos para 
consultas de enfermagem, visando a avaliação da saúde do homem no Programa Filho que Ama leva 
o Pai ao AME, totalizando 34.115 agendamentos dos programas. 
Comissão Intergestores Bipartite (CIB/SP) - instância colegiada de pactuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) estadual, integrada pela SES/SP e por representantes dos Secretários Municipais de 
Saúde do Estado de São Paulo e executou a publicação de 100 Deliberações relacionadas à 
pactuações e homologações de habilitação/credenciamento de serviços de saúde em 2018. 
Rede Temática de Oncologia – objetivando ampliação de acesso para média e alta complexidade à 
assistência em oncologia. O total de serviços habilitados no estado é de 78 unidades, sendo 40 de 
gestão estadual e 38 de gestão municipal.  
Rede de atenção à Doença Renal Crônica – DRC - tratativas junto ao Ministério da Saúde com 
vistas à revisão da forma de custeio federal da rede de DRC resultaram na publicação da Portaria nº 
3.603/ 2018 que estabelece que os procedimentos relacionados à Terapia Renal Substitutiva – TRS 
voltassem a ser financiados em sua totalidade, por meio do Fundo de Ações Estratégicas e 
Compensação - FAEC. 
 

Conselho Estadual de Saúde 
O Conselho Estadual de Saúde tem por diretriz fortalecer a participação da comunidade e tem por 
função participar na formulação, controle e execução das politicas públicas no Estado de São Paulo. 
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O Conselho Estadual promoveu em 2018 as seguintes reuniões conforme quadro abaixo:  
 

  
Previsto 

2018 

Realizadas 

2018 

Previsão 

2019 

Pleno e Mesa 

Diretora 

Reuniões Ordinárias do Pleno 12 10 13 

Secretaria Executiva com Coordenadores de Comissão 10 8 11 

GT Regimento Interno 2 5 5 

GT  Assistência Farmacêutica - - 5 

Comissão 

Conferência 

Comissão Organizadora  da 8ª Conferência Estadual de 

Saúde 
8 10 10 

Comissão Organizadora da 8ª CES -Infraestrutura 8 2 5 

Comissões 

Temáticas 

DST/AIDS e Hepatites Virais 6 7 7 

CISTT 10 11 10 

COFIN 10 11 8 

Ética - 3 2 

Gestão do Trabalho 10 0 10 

Comunicação  e Informação 10 6 10 

Saúde e Reabilitação da Pessoa com  Deficiência 10 9 10 

Integração Entre Conselhos 9 9 9 

Saúde Mental 11 12 10 

Politicas de Saúde 10 10 9 

Total 86 78 83 

 

Programa 0941- Expansão e Modernização na Saúde 

O objetivo deste Programa é proporcionar melhorias na infraestrutura física dos serviços de saúde 
das unidades da administração direta e indireta. 

Ação 1377 – Reformas e ampliação em Áreas Físicas das Unidades das Adm. Direta e Indireta 
Ação 2449 – Aparelhamento/Equipamentos nas Unidades das Adm. Direta e Indireta  
Ação 2473 – Apoio à Parceria Público-Privada para Construção do Hospital Estadual de São José 
dos Campos 
Ação 2529- Construção de Novas Unidades de Saúde 
Ação 2530 - Apoio à Parceria Público-Privada para Construção do Novo Hospital Pérola Byington 
Ação 2531 - Apoio à Parceria Público-Privada para Construção do Hospital Estadual de Sorocaba 
Ação 2574 – Reforma e instalações emergenciais de unidades de saúde 
 

Aperfeiçoamento Assistencial e Investimentos nos Serviços Estaduais de Saúde 
A rede estadual de hospitais e ambulatórios da Secretaria de Estado da Saúde exige um contínuo 
processo de investimentos de ampliação do atendimento, modernização e reformas, para garantir a 
qualidade do atendimento à população. Os principais investimentos neste sentido foram da ordem de 
R$ 44,41 milhões em obras concluídas e R$ 52,8 milhões em obras em andamento em 2018. Entre 
as principais obras e serviços (com valor do investimento realizado em 2018) pode-se salientar: 
Obras concluídas – Hospital Heliópolis R$ 0,6 milhões; Hospital Geral de São Mateus “Dr. Manoel 
Bifulco”: R$ 0,4 milhões; Hospital Regional de Registro (BID): R$ 5,0 milhões; Centro de Reabilitação 
de Casa Branca (construção de Clínica de Dependentes Químicos - Álcool e Drogas) R$ 1,4 milhões; 
Hospital Estadual de Serrana: R$ 9,01 milhões; Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha: R$ 0,4 
milhões; Conjunto Hospitalar do Mandaqui: R$ 1,9 milhões; CAISM Philippe Pinel: R$ 0,4 milhões; 
Hospital Geral de São Mateus “Dr. Manoel Bifulco”: R$ 0,2 milhões; Conjunto Hospitalar de Sorocaba: 
R$ 1,9 milhões; Hospital Regional Sul: R$ 3,8 milhões; Hospital Estadual de Bebedouro: R$ 19,4 
milhões. 
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Obras em andamento – Instituto de Infectologia Emílio Ribas: R$ 40,0 milhões; Hospital e 
Maternidade Leonor Mendes de Barros: R$ 8,5 milhões; Edifícios Sede I, II e Asial: R$ 3,7 milhões; 
Hospital Geral de Promissão: R$ 0,6 milhões. 
Manutenção dos hospitais estaduais - a rede estadual de hospitais exige um contínuo processo de 
manutenção, para garantir a qualidade do atendimento à população. Os recursos para manutenção 
totalizaram valores da ordem de R$ 95 milhões em 2018.  
Apoio a Parceria Público-Privada (PPP) - Construção Hospital Regional de Sorocaba e Construção 
Hospital Regional de São José dos Campos – obras entregues em março de 2018. 
 

Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN  
Investimentos: recursos para adequação e equipamentos de laboratório no valor total de RS 1,5 
milhão.   
 

Fundação para o Remédio Popular - FURP 
Obras para Adequação das Instalações  
Novo sistema de água ultrapurificada – realizada com recursos provenientes da Secretaria 
Estadual da Saúde (R$ 1.897.949,65); Aumento da capacidade produtiva de Cefalexina 500mg 
cápsulas – obra em andamento com recursos próprios (Valor do Projeto: R$ 175.000,00); 
Adequação da linha para produção de dipirona 500mg/ml - projeto está em andamento com 
recursos próprios (Valor do Projeto:     R$ 61.000,00)  
Novos projetos - convênios firmados com o Ministério da Saúde irão possibilitar a reforma da área 
de central de pesagem e amostragem, a reforma do almoxarifado de produtos acabados, a 
adequação do sistema de combate a incêndio, a reforma das áreas externas e a adequação das 
redes de vapor e água potável. O detalhamento de todos os projetos foi finalizado e as licitações para 
as contratações serão realizadas após a liberação dos recursos orçamentários no exercício de 2019. 
 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu 
Investimentos em obras até outubro/2018: foram investidos R$ 8.830.230,08 para obras, e 
empenhado mais R$ 1.010.184,26 para finalização da UTI Neonatal e R$ 250.588,94 para reforma da 
Enfermaria de Cuidados Paliativos. Equipamentos – no valor total de R$ 745.712,28, sendo os 
principais, Incubadora neonatal de transporte; Reanimador para RN; Berço aquecido; Monitor fetal; 
Autoclave; ureterorrenoscopio flexível; cistoscopio flexível; Cardioversor; Monitor de Parâmetro 
Fisiológico; osmose reversa; Máquina Hemodiálise. 
 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - 
FMUSP 
Obras entregues ou em andamento em 2018  

 Revitalização do Serviço de Transplante Renal: permitiu aumentar em 20% a capacidade de 
atendimento (em média, 200 transplantes de rim por ano). Investimento (doação): R$ 3.500.000,00; 

 Adequação de área física no 9° e 10° andar, Anatomia Patológica (PAMB): Investimento: R$ 
5.665.501,81; 

 Obra de construção do Complexo Hospitalar de Cotoxó: prédio para tratamento de doenças 
ligadas ao uso de álcool e drogas (60 leitos de internação, ambulatório - 10 consultórios) e hospital de 
retaguarda do HCFMUSP (140 leitos) Investimento total: R$ 72.677.576,59; 

 Obra para reforma e adequação do prédio principal e construção do prédio novo de Suzano: 
ampliação de leitos, Hospital-Dia e 120 leitos (prédio novo). Investimento total: 36.029.310,30 

 Centro de Atenção ao Colaborador – CeAC: construção de novo prédio (50 consultórios, área para 
pronto-atendimento, coleta de exames, farmácia – dispensação de medicamentos, reabilitação 
funcional, convivência e garagem). Investimento total: R$ 15.842.219,39 

 Estacionamento ICESP: obra civil para adequação de acesso de veículos e pedestres no 
pavimento térreo. Investimento: R$ 2.016.447,13 

 Bloco III do Instituto do Coração: reforma e ampliação. Investimento total: R$ 59.413.403,33 
 

Principais equipamentos adquiridos – Valor total investido: R$ 17.429.202,00. Mesa Cirúrgica (10), 
para ICHC, ICr, InCor e IOT; Monitor Multiparamétrico (70), para InCor, InRad, IPq, IOT e HAS; Bisturi 
Elétrico (37), para ICHC, ICr, IPq e IOT; Aparelho de Anestesia (19), para ICHC, ICR, INRAD, IPQ e 
IOT; Ventilador Pulmonar (44), para ICHC, ICR, INCOR, IOT e HAS; Ultrassom (11), para ICHC, ICr, 
InCor e InRad; Angiógrafo (1), Digitalizador para Raio-X (3), para InRad; Sistema de Vídeo 
Laparoscopia/ Endoscopia Rígida (9), para ICHC e ICESP, entre outros. 
Concursos Públicos - 280 vagas: Assistente Social (3); Farmacêutico (8); Fisioterapeuta (1); 
Nutricionista (7); Psicólogo (4); Terapeuta Ocupacional (1); Enfermeiro (5); Médico I (72); Oficial 
Administrativo (19); Técnico de Enfermagem (151); e Técnico de Laboratório (9). 
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Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
Investimentos - Obras – foram investidos, aproximadamente, R$ 2,0 milhões, abarcando reformas 
em diversas unidades do hospital para adequação, ampliação e melhoria do atendimento. 
Equipamentos - foram investidos para aquisição de equipamentos, R$ 12,6 milhões como forma de 
atualizar e incorporar novas tecnologias necessárias à prestação da assistência à saúde, aos 
pacientes da área de abrangência do HCFMRP-USP.  
 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília 
Investimentos: No ano de 2018 foram investidos R$ 2.246.561,84 em reformas e melhorias às 
estruturas do HCFAMEMA contemplando, Centro Cirúrgico do HCI, Sanitários do Saguão Piso E HCI, 
cobertura da radioterapia e Oncologia HCI, plataformas digitais em compras e licitações, reforma do 
antigo Pronto Socorro, projetos básicos e executivos, marcenaria, bate maca, reforma do NGA – 
Núcleo de Gestão Assistencial, reforma dos saguões 1 e 2 e restauração e renovação do sistema de 
climatização. Equipamentos: investidos R$ 4.722.203,49 em nosso parque tecnológico com a compra 
de equipamentos para as UTIs, Centro Cirúrgico, Setor de imagem entre outros. 
 

Programa 0942 - Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas na Área da Saúde 

O objetivo deste Programa é formar profissionais para a área da saúde, propiciar educação 
permanente para os profissionais e gestores, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores na SES 
e aprimorar o clima organizacional. 

Ação 2444 - Qualidade de Vida - Saúde do Trabalho 
Ação 4862 - Programa de Aprimoramento Profissional – PAP 
Ação 4863 - Residência Médica 
Ação 6121 - Capacitações Técnicas e Administrativas. 
 

Recursos Humanos na Saúde 
 
Residência Médica – mediante a concessão de bolsas de estudo o Governo do Estado financiou em 
2018, 6752 médicos residentes, em 67 instituições de diferentes naturezas jurídicas, localizadas nas 
diversas regiões do Estado de São Paulo. Valor total anual de R$ 270 milhões. O programa de 
Gratificação de Preceptoria distribuiu 810 gratificações em 19 instituições para os profissionais 
médicos que supervisionam o ensino dos médicos residentes e que possuem vínculo funcional com a 
SES/SP. 
 
O Programa de Aprimoramento Profissional - PAP da Secretaria de Estado da Saúde/SES 
capacita profissionais recém-formados em diversas áreas de saúde e afins, exceto médicos, para 
atender a demanda de pessoal qualificado para atuar em diversas áreas do SUS/SP. No ano de 
2018, a SES passou a administrar integralmente o programa e disponibilizou 1176 bolsas de estudos 
distribuídas em 388 Programas nas 40 Instituições credenciadas: 18 Hospitais, 13 Instituições de 
Ensino, 3 Centros de Referência, 4 Instituições de Pesquisa e 2 em outras Instituições, gerando um 
custo de R$ 12.480.000,00/ano. 
 
Formações – realizadas pelos seis Centros de Formação de Recursos Humanos para o SUS do 
Estado de São Paulo em 2018, com recursos do Ministério da Saúde, totalizaram 1.678 participantes  
 
Capacitação – no total – 1.116 participantes concluintes e 24.022 horas de treinamento, para 
servidores da administração direta em diversas áreas técnico-administrativas (Cursos de Informática, 
Curso Básico Gestão Estratégica, O Processo de Mediação e a Gestão de Pessoas, Técnicas 
Administrativas, entre outros). 
 
Projetos de Capacitação em EAD (Ensino a distância) - Em 2018 foram desenvolvidos 06 novos 
cursos na modalidade ensino à distância (03 no eixo gestão, 02 no eixo assistencial e 01 no eixo 
vigilância) com 5.520 concluintes e 61.766 horas treinamento até outubro/18. 
 
Estágio Curricular - não obrigatório remunerado - desenvolvimento de atividades práticas 
inerentes ao processo formativo do estudante de nível superior. Atualmente o agente integrador é o 
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola. O total de bolsas disponibilizadas pela SES é de 151   
sendo: 114 com jornada de 04 horas e 37 com jornada de seis horas. O custo anual deste programa 
é de R$ 414.266,37. 
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Programa 0944 -  Recomeço:  Uma Vida sem Drogas 
 

Ação 6184 - Recomeço: Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack - Saúde 
 

O Programa Recomeço – execução de ações de prevenção, tratamento, reinserção social, acesso à 
justiça e cidadania e de reduções de situações de vulnerabilidade social e de saúde aos usuários de 
substâncias psicoativas, especialmente o crack. Dando continuidade ao processo de 
desinstitucionalização e ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC que tem por objeto a 
desinstitucionalização moradores de 07 hospitais psiquiátricos existentes na região de Sorocaba, foi 
realizado repasse financeiro para 16 municípios. Como resultado geral das ações do TAC, em 
novembro de 2018 as atribuições da SES foram concluídas com um total de 1918 pessoas envolvidas 
e 1542 altas para família e Residência Terapêutica. De forma geral, a SES/SP tem apoiado os 
processos de desinstitucionalização dos pacientes moradores em hospitais psiquiátricos visando 
referenciá-los para equipamentos substitutivos – Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e Serviços 
de Residência Terapêutica - RT. 

 

Programa 2826 - Comunicação Social 

Trata-se de um programa multisetorial cujo objetivo é dar publicidade aos atos do Governo do Estado 
de São Paulo e fomentar o acesso destas informações à sociedade, integrar as ações de 
comunicação de todos os órgãos do governo estadual e adotar ferramentas tecnológicas de 
comunicação na busca de maior eficiência e efetividade. 

5576- Publicidade de Utilidade Pública. 

Trata-se de divulgação de ações de Utilidade Pública, divulgação de informações relevantes sobre as 
principais ações do Governo do Estado de São Paulo, por meio da realização de campanhas 
publicitárias, produção e distribuição de textos para a Imprensa, produção de folder’s, cartazes, 
boletins informativos, impressos e etc. 

No Exercício de 2018 foi executado o valor de R$ 23,5 milhões, a fim de atender o total de 12 (doze) 
ordens de serviços emitidas e executadas pela Subsecretaria de Comunicação da Casa Civil  para a 
realização de serviço de publicidade de utilidade pública, cumprindo assim a meta em sua totalidade, 
atendendo assim os mandamentos constitucionais da Publicidade, por meio de ações que informam, 
esclarecem, orientam e mobilizam a população para adotar comportamentos que tragam benefícios 
sociais, com o fim de melhorar a qualidade de vida. 
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Secretaria da Segurança Pública 
 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 
 

18000 - Secretaria da Segurança Pública 

 
     

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

11.962.193.951,00 11.632.005.419,00 11.218.384.095,49 44.059.439,38 11.262.443.534,87 11.571.277.960,46 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

9.851.444.782,00 9.493.337.592,00 9.305.399.571,98 0,00 9.305.399.571,98 9.576.465.443,62 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

2.110.749.169,00 2.138.667.827,00 1.912.984.523,51 44.059.439,38 1.957.043.962,89 1.994.812.516,84 

Despesas de 
Capital 

376.443.343,00 409.320.722,00 220.734.645,38 80.932.554,53 301.667.199,91 245.996.034,94 

Investimentos 376.443.343,00 409.320.722,00 220.734.645,38 80.932.554,53 301.667.199,91 245.996.034,94 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 12.338.637.294,00 12.041.326.141,00 11.439.118.740,87 124.991.993,91 11.564.110.734,78 11.817.273.995,40 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
 
 
 

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 
 

18000 - Secretaria da Segurança Pública 

                                    

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

1730 - Direitos 
Humanos e 
Cidadania 

900.000,00 810.000,00 809.999,99 0,00 809.999,99 809.999,99 

Despesas 
Correntes 

900.000,00 810.000,00 809.999,99 0,00 809.999,99 809.999,99 

1801 - Ampliação 
da Investigação 
Policial 

3.359.164.537,00 3.196.341.998,00 3.173.484.065,71 9.446.816,14 3.182.930.881,85 3.244.846.549,51 

Despesas 
Correntes 

3.313.172.064,00 3.168.694.362,00 3.151.071.547,08 4.496.855,21 3.155.568.402,29 3.221.745.682,35 

Despesas de 
Capital 

45.992.473,00 27.647.636,00 22.412.518,63 4.949.960,93 27.362.479,56 23.100.867,16 

1811 - Corpo de 
Bombeiros: 
Incêndio, 
Salvamento e 
Resgate 

52.051.014,00 60.513.540,00 47.180.457,47 8.087.692,92 55.268.150,39 55.877.271,50 

Despesas 
Correntes 

49.630.554,00 52.797.183,00 43.264.644,76 7.283.991,52 50.548.636,28 52.520.340,24 

Despesas de 
Capital 

2.420.460,00 7.716.357,00 3.915.812,71 803.701,40 4.719.514,11 3.356.931,26 
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1814 - Modernização 
e Aperfeiçoamento 
da Polícia Técnico-
Científica 

484.469.086,00 480.182.905,00 475.802.633,40 3.402.543,50 479.205.176,90 487.190.768,11 

Despesas Correntes 465.419.086,00 471.026.571,00 469.600.513,18 458.663,73 470.059.176,91 479.592.942,10 

Despesas de Capital 19.050.000,00 9.156.334,00 6.202.120,22 2.943.879,77 9.145.999,99 7.597.826,01 

1817 - Assistência à 
Polícia Militar do 
Estado - Caixa 
Beneficente da 
Polícia Militar 

272.002.441,00 272.001.800,00 228.327.003,51 0,00 228.327.003,51 227.298.877,24 

Despesas Correntes 272.002.441,00 272.001.800,00 228.327.003,51 0,00 228.327.003,51 227.298.877,24 

1818 - Modernização 
da Segurança Pública 

886.410.213,00 898.202.195,00 664.622.751,46 63.139.718,04 727.762.469,50 729.968.957,28 

Despesas Correntes 600.255.803,00 561.227.642,00 489.192.557,55 3.830.405,54 493.022.963,09 540.700.766,10 

Despesas de Capital 286.154.410,00 336.974.553,00 175.430.193,91 59.309.312,50 234.739.506,41 189.268.191,18 

1819 - Ampliação da 
Proteção e Defesa ao 
Cidadão 

7.283.640.003,00 7.133.273.703,00 6.848.891.829,33 40.915.223,31 6.889.807.052,64 7.071.281.571,77 

Despesas Correntes 7.260.814.003,00 7.105.447.861,00 6.836.117.829,42 27.989.523,38 6.864.107.352,80 7.048.609.352,44 

Despesas de Capital 22.826.000,00 27.825.842,00 12.773.999,91 12.925.699,93 25.699.699,84 22.672.219,33 

Despesa Total 12.338.637.294,00 12.041.326.141,00 11.439.118.740,87 124.991.993,91 11.564.110.734,78 11.817.273.995,40 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
 
 

Programa 1730 - Direitos Humanos e Cidadania 
 
O Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas (PROVITA) é um instrumento atuante de 
acesso à justiça e combate à impunidade no Estado de São Paulo. Opera em São Paulo desde o ano 
1999, vinculado às Secretarias da Justiça e da Defesa da Cidadania e da Segurança Pública. O 
PROVITA faz parte do Sistema Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas, gerenciado pela 
Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal.  

 

Ação 4987 – Proteção Policial a Vítimas e Testemunhas (PROVITA) 
 

O Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas (PROVITA/SP) tem a missão de 
proteger vítimas e/ou testemunhas que estejam sofrendo ameaças em virtude de colaboração em 
inquérito policial ou processo criminal. Feito o encaminhamento de um caso, seja por autoridades 
policiais, Ministério Público, Poder Judiciário, órgãos públicos ou entidades que trabalham na defesa 
dos direitos humanos e até pelo próprio interessado, o pedido de proteção é encaminhado para 
análise do Conselho Deliberativo, competente para a decisão final sobre o ingresso ou não de uma 
pessoa (e, se o caso, também a sua família) no Programa de Proteção. O período de proteção é de 
dois anos e pode ser prorrogado de acordo com a duração do processo e com a condenação dos 
culpados. O Programa de Proteção Paulista está fundamentado pela Lei Federal nº 9.807/1999 e 
pelos Decretos Estaduais nº 44.214/1999 e 56.562/2010.  
No exercício de 2018 a meta do PPA foi de 110 pessoas atendidas e a meta atingida foi de 126. 
 

Programa 1801 – Investigação Policial 
 
O programa tem como objetivo aprimorar a investigação dos delitos, por meio de desenvolvimento da 
polícia judiciária, administrativa e especializada e de atividade de inteligência, com especial ênfase na 
repressão ao crime organizado, narcotráfico e homicídios. 
 
Indicador – Taxa de Elucidação de Homicídios  
O indicador tem como objetivo o percentual de esclarecimento de homicídios de autoria desconhecida 
investigados pela Polícia Civil no Estado de São Paulo. 
No exercício de 2018, o percentual foi de aproximadamente 44,5%. 
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Indicador – Quantidade de Entorpecentes Apreendidos 
O indicador tem como objetivo a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas pela Polícia 
Civil no Estado de São Paulo. 
No exercício de 2018, a quantidade foi de 214.787 Kg. 
 

Ação 1133 – Instalações da Policia Civil 
A ação tem como meta a construção e reforma de imóveis utilizados pela Polícia Civil, para melhorar 
o desenvolvimento das atividades da instituição e o atendimento ao público. 
No exercício de 2018, foram realizadas 36 obras. 
 

Ação 4180 – Administração Geral da Polícia Civil 
 

A ação tem como meta as atividades funcionais e administrativas da Policia Civil, que proporcionam 
condições para o pleno desenvolvimento das atividades de investigação e atendimento ao cidadão. 
No exercício de 2018, foram atendidas 95 Unidades Gestoras e Executoras. 
 

Ação 4195 - Acesso à Cidadania 
 

A ação tem como meta a emissão de cédulas de identidade e atestados de antecedentes criminais, 
inerentes ao direito de cidadania, e a expansão da Delegacia Eletrônica, as quais auxiliam na 
investigação policial e na produção de provas. 
No exercício de 2018, foram expedidos: 
 

Descrição Quantidade 

Carteiras de Identidade 5.068.954 

Atestados de Antecedentes  3.266.753 

Boletins Eletrônicos de Ocorrências 1.143.211 

Total 9.478.918 

 

 
Ação 4988 – Transferência Gradual dos Presos em Custódia da Polícia Civil 
 

A ação tem como meta proporcionar subsistência alimentar e de medicamento aos presos em 
custódia provisória na Polícia Civil, até suas transferências para o sistema prisional, desonerando a 
instituição para a realização de sua atividade fim. 
No exercício de 2018, teve a média mensal de 2073 presos assistidos. 
 

Ação 4989 - Polícia Judiciária 
 

A ação tem como meta a execução das ações de polícia judiciária na apuração das infrações penais 
e sua autoria, mediante investigação e elaboração de procedimentos, bem como a promoção da 
solução ou composição de conflitos, mantendo banco de dados identificadores para expedição de 
documentos necessários à produção de provas. 
No exercício de 2018, foram formalizados: 
 

Descrição Quantidade 

Inquéritos Policiais 381.878 

Termos Circunstanciados 119.517 

Termos de Composição Preliminar 16.053 

Total 517.448 

 

 
Ação 5427 - Seleção, Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento dos Policiais Civis 
 

A ação tem como meta a realização de concursos pela Academia de Polícia para as carreiras 
policiais, através de cursos de formação de novos integrantes e aperfeiçoamento/especialização dos 
policiais civis. 
No exercício de 2018, foram formados 1.394 novos policiais civis e aperfeiçoados/especializados 
12.392 policiais civis. 
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Ação 6122 – Transparência Policial 
 

A ação tem como meta garantir a execução das atividades correcionais do Estado, permitindo a 
mensuração do trabalho realizado. 
No exercício de 2018, foram formalizados 4268 procedimentos administrativos. 

 
Programa 1811 - Corpo de Bombeiros Preparados para Emergências com Foco 
na Gestão de Riscos 
 
O Programa tem como objetivo promover atividades de pronta resposta às emergências de 
Bombeiros e às de defesa civil e de prevenção, visando à proteção da vida, do meio ambiente e do 
patrimônio.  
 

Ação 1054 – Construção/Readequação das Instalações Físicas 
 

A Ação pretende a realização de obras novas com o objetivo de expandir, em condições adequadas 
ao serviço, a disponibilidade de pronta resposta às emergências, bem como realizar reformas em 
estruturas existentes, visando proporcionar ao efetivo condições salubres para o trabalho, 
melhorando as condições de habitabilidade, modernizando-as e tornando-as sustentáveis, de forma a 
propiciar economicidade de recursos financeiros e melhorar a gestão do espaço físico. 
 
Principais Realizações 

Nome Material Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

Serviço de Proteção Contra Incêndio 1 780.000,00 780.000,00 

Manutenção e Adequação da DAC - CCB 1 560.000,00 560.000,00 

Manutenção e Adequação da UIS - CCB 1 462.000,00 462.000,00 

Medidas de Segurança Contra Incêndio 1 180.000,00 180.000,00 

Manutenção do Telhado 1 161.000,00 161.000,00 

Obras e Instalações em Ambiente de Confinamento 1 95.800,00 95.800,00 

Manutenção Elétrica Baixa Tensão 1 68.000,00 68.000,00 

Confecção e Instalação de Portão 1 50.600,00 50.600,00 

 

 
Ação 4168 – Administração Geral do Corpo de Bombeiros 
 

Essa Ação tem como objetivo fornecer suporte ao desenvolvimento das atividades administrativas do 
Corpo de Bombeiros, por meio da aquisição de materiais e equipamentos próprios, e a contratação e 
manutenção de serviços de suporte e contratos terceirizados de natureza contínua e pagamento de 
despesas com serviços de utilidade pública. 
 
Principais Realizações 

Tipo de Material Nome Material Quantidade 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

Material de 
Consumo 

Fardamento – Vestuário, Uniforme, Tecido e Aviamento - diversos 806.779,30 

Monitor de Vídeo 161 1.040,08 167.452,72 

Colchão para Solteiro 690 218,77 150.949,56 

Antena para Rádio Comunicação 222 504,69 112.040,48 

Fonte de Alimentação de Rádio Transmissor 98 772,99 75.753,00 

Peça de Reposição de Rádio Transmissor 165 443,42 73.165,00 

Teclado para Microcomputador 426 163,71 69.739,76 

Disco Rígido 169 354,56 59.920,07 



599 
 

Trena Eletrônica 30 1.890,00 56.700,00 

Serviço 

Informática – Via Fácil Bombeiros. Manutenção e 
Hospedagem do Sistema 

- diversos 2.953.158,49 

Informática – Serviços Contínuos de Informática - diversos 1.469.940,02 

Conservação e Manutenção de Imóveis - diversos 1.115.584,51 

Fornecimento de Alimentação Preparada - diversos 357.042,60 

Investimento 

Equipamentos - diversos 713.035,08 

Mobiliário - diversos 867.524,30 

Material Educativo, Cultural e Recreativo - diversos 305.863,27 

 

 
Ação 4998 – Combate a Incêndio 
 

Essa Ação tem como objetivo possibilitar intervenções operacionais, visando minimizar a 
possibilidade de ocorrência do evento morte, de danos ambientais e de danos patrimoniais por 
ocasião de incêndios. 

 
Principais Realizações 

Tipo de Material Nome Material Quantidade 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

Material de 
Consumo 

Roupa para Combate a Incêndio 800 3.730,00 2.984.000,00 

Peças de Reposição e Acessórios 8.119 272,89 2.215.584,96 

Capacete para  Combate a Incêndio 1.200 908,50 1.090.200,00 

Mangueira de Incêndio 2.031 370,87 753.245,70 

Fardamento – Vestuário, Uniforme, 
Tecido e Aviamento 

13.032 100,60 1.310.956,25 

Liquido Gerador de Espuma diversos diversos 1.123.534,00 

Serviço 

Manutenção de Viaturas diversos diversos 1.464.452,41 

Serviço de Gerenciamento Administrativo 
Cartão Magnético 

1 .184.912,89 1.184.912,89 

Manutenção de Bens Móveis e 
Equipamentos 

diversos diversos 830.274,68 

Gerenciamento de Abastecimento de 
Combustível 

1 diversos 310.462,11 

Seguro Obrigatório DPVAT 1 96.934,34 96.934,34 

Confecção de Adesivos para VTR 1 66.100,00 66.100,00 

 
 
Ação 4999 – Proteção a Banhistas 
 

Essa Ação tem como objetivo as intervenções operacionais realizadas pelo Corpo de Bombeiros no 
mar e em águas internas, voltadas à prevenção de afogamentos, ações de busca e salvamento de 
banhistas em situação de perigo e apoio a embarcações em condições de perigo, por meio do 
emprego de guarda-vidas, viaturas e embarcações. 
Importa destacar nesta Ação que resultados bastante favoráveis vêm sendo obtidos com a 
contratação de guarda vidas por tempo determinado (GVTD) para reforçar o efetivo do Grupamento 
de Bombeiros Marítimo durante o período da Operação Praia Segura. O número de mortes por 
afogamento vem diminuindo anualmente desde a primeira contração, havida em dezembro de 2012, 
e que busca, todos os anos, o reforço de, no mínimo, seiscentos GVTD em toda a orla paulista e nas 
represas da Capital, durante os meses de novembro a março. 
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Principais Realizações 

Tipo de Material Nome Material Quantidade Valor Unitário R$ 

Valor Total 

R$ 

Consumo 

Roupa Isotérmica 157 513,00 80.541,00 

Aquisição de Uniformes para Guarda Vidas 5.700 diversos 87.300,00 

Flutuador Salva Vidas 400 178,00 71.200,00 

Óculos de Proteção 2.600 19,00 49.400,00 

Peça para Motor de Popa 311 diversos 41.744,00 

Suporte de Madeira para Fixar Placa de 
Sinalização 

500 80,00 40.000,00 

Nadadeira Aquática 400 95,90 38.360,00 

Placa de Sinalização 750 42,00 31.500,00 

Pulseira de Identificação 4.000 5,10 20.400,00 

Serviço 

Fornecimento de Combustível – GBMar - diversos 244.188,80 

Serviço de Manutenção de Viaturas e 
Embarcações 

- diversos 1.752.487,69 

 

 
Ação 5000 – Salvamento e Resgate 
 

Essa Ação visa o salvamento de pessoas em locais de difícil acesso, em estruturas colapsadas, em 
maquinário e operações envolvendo produtos perigosos; atendimento a vítimas de acidentes 
automobilísticos, traumáticos pessoais e do trabalho, com lesões graves, tentativas de homicídio e de 
suicídio, vítimas de choque elétrico, queimaduras, afogamentos e outros, sendo o Resgate, por meio 
do atendimento pré-hospitalar, a continuidade do serviço de salvamento. 
 
Principais Realizações 

Tipo de Material Nome Material Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

Consumo 

Cinto de Segurança 1.500 485,00 727.500,00 

Curativo Não Adesivo 3.200 125,00 400.000,00 

Invólucro para Transporte de 
Cadáver 

1.200 174,58 209.500,00 

Cilindro de Ar para Mergulho 133 1.425,41 189.579,73 

Fardamento – Vestuário, 
Uniforme, Tecido e Aviamento 

580 307,93 178.600,00 

Conjunto Regulador para 
Mergulho 

86 1.810,33 155.688,00 

Colete Equilibrador para Mergulho 83 1.834,16 152.235,00 

Kit Descartável para Parto 600 205,30 123.180,00 

Lençol Descartável 40.000 2,55 102.000,00 

Bolsa para Material de Bombeiros 266 diversos 54.818,00 

Capacete para Motociclista 100 450,00 45.000,00 
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Investimento 

Lanterna Tática 750 713,00 534.750,00 

Cortador a Disco 47 2.626,00 123.422,00 

Detector de Gás 15 diversos 107.280,00 

Serra Elétrica 23 1.490,00 34.270,00 

Desfibrilador 10 2.552,00 25.520,00 

Modelo Anatômico Humano 8 2.328,00 18.624,00 

Tripe para Salvamento 4 3.924,00 15.696,00 

Serviços 

Locação de Desfibriladores - DEA 1.925 695,00 1.337.875,00 

Manutenção de Viaturas 51 diversos 250.308,92 

Manutenção de Desencarcerador 
Hidráulico 

- diversos 203.660,00 

 

 
Ação 5705 – Formação e Capacitação de Profissionais 
 

Essa Ação tem por objetivo proporcionar a formação e capacitação de recém ingressos na 
Corporação, a contratados através de convênios e a voluntários, além da especialização ao efetivo 
próprio para o exercício das funções atribuídas por lei ao Corpo de Bombeiros. 
 
Principais Realizações 
 

Tipo de Material Nome Material Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

Consumo 

Aquisição de GLP a Granel 1 diversos 362.865,24 

Modelo Anatômico Humano 12 8.258,67 99.104,00 

Gasolina Automotiva 
 

diversos 83.356,00 

Conjunto Regulador para Mergulho 15 1.600,00 24.000,00 

Corda para Salvamento 2.000 15,00 30.000,00 

Serviços 

Fornecimento de Nutrição e Alimentação 
Preparada 

1 diversos 2.150.285,86 

Serviço Gráfico 350 276,80 96.880,00 

Manutenção nas Bombas, Filtros e 
Aquecedores de Piscina 

2 diversos 91.040,00 

Manutenção e Instalação de Ar Condicionado 1 64.000,00 64.000,00 

 

 
Prevenção e Educação Pública 
 

Essa Ação tem objetivo a regularização e a fiscalização das medidas de segurança contra incêndio 
nas edificações e áreas de risco, credenciamento de Bombeiros Civis, Guarda-Vidas e congêneres, 
bem como de estabelecimentos destinados à formação destes profissionais; cadastramento de 
responsáveis técnicos que atuem nos processos de regularização das edificações, planejamento, 
coordenação e execução de atividades educacionais (palestras, treinamentos, campanhas, 
programas educativos e material publicitário) que visam prevenir e reduzir incêndios, acidentes e 
afogamentos. 
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Principais Realizações 
 

Tipo de Material Nome Material Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

Serviço 

Serviço Gráfico Folders 1 134.200,00 134.200,00 

Bonecos Fantasia para Vestir 24 3.550,00 85.200,00 

Serviço Gráfico Impressão de Cartilha 200.000 0,40 80.000,00 

 

 
Ação 2525 – Sistemas Informatizados/Comunicação Operacional  
 

Essa Ação tem como objetivo fornecer suporte ao desenvolvimento das atividades de Tecnologia de 
Informação do Corpo de Bombeiros. 
Obs: Não houve realizações em 2018 na ação 2525 – Sistemas Informatizados/Comunicação 
Operacional, por ausência de dotação orçamentária na Ação. 

 

Programa 1814 – Modernização e Aperfeiçoamento da Polícia Técnico 
Científica 
 
O objetivo do programa é ampliar e adequar a estrutura das unidades da Superintendência da Polícia 
Técnico-Científica (SPTC); equipar as unidades existentes na capital e no interior; modernizar os 
equipamentos existentes nas unidades e aperfeiçoar as metodologias aplicadas no processo de 
análise dos vestígios encontrados na cena do crime, bem como em todo processo de análise pericial, 
possibilitando assim a emissão de laudo pericial de qualidade, respaldado por padrões científicos 
internacionais. 

 
Ação 1293 - Obras Instalações de Unidades da Polícia Técnico-Científica 
 
Essa ação tem como meta a realização de edificação, instalação, reforma, adequação e ampliação de 
imóveis necessários ao uso das unidades da Polícia Técnico-Científica, sendo estas o Gabinete da 
Superintendência, Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal na Capital, Grande São Paulo 
e Interior. 
Em 2017 foi iniciado a obra do Almoxarifado Químico na Sede da Superintendência da Polícia  
Técnico-Científica, sendo concluída em 2018. 
 
 

Investimentos desenvolvidos na ação 

Descrição Valor (R$) 

Estudos e projetos Projeto e Estudo de Reforma para Núcleo de Biologia e Bioquímica 144.753,94 

Gerenciamento de obras Gerenciamento de obra – EPML Oeste 133.097,11 

Execução de obras e instalações 
Reforma para incremento da segurança da área externa da sede da 

SPTC* 
108.204,13 

Execução de obras e instalações Reforma das instalações da EPML Oeste 1.213.365,47 

Estudos e projetos Contrato do Projeto para o Núcleo de Bauru 347.980,32 

Gerenciamento de obras 
Gerenciamento da construção da unidade da EPC e EPML de 

Bragança Paulista 
260.532,26 

Execução de obras e instalações Construção da unidade da EPC e EPML de Bragança Paulista 2.735.439,55 

Execução de obras e instalações Reforma da unidade da EPC e EPML de Tupã* 126.627,21 

Total 5.069.999,99 

*Concluídas em 2018 
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Ação 2572 – Implantação do Sistema Integrado de Atendimento Pericial – SIAPE 
 
Essa ação contempla a implantação do Sistema Integrado de Atendimento Pericial, o qual agilizará o 
atendimento do local de crime pelas Polícias Científica, Civil e Militar; o sistema conta com aquisições 
de equipamentos, softwares, data center, entre outros. Investimentos necessários para o atendimento 
e futura elucidação do crime, uma vez que o tempo demandado será menor, contribuindo para um 
melhor fluxo de trabalho nas policiais. 
 
Principais Investimentos nesta Ação 

Material Quantidade Valor Total 

Aquisição de ampliação do sistema de telefonia Voip, com infraestrutura, instalação e 
suporte técnico - 18 novas unidades - SIAPE SPTC 

 
1 

 
3.249.000,0000 

 
Processo para aquisição de uma solução para rede sem fio wireless para o prédio sede 

da SPTC - projeto SIAPE 

 
1 
 

 
825.000,00 

 
 

 

Ação 4174 - Administração Geral da Polícia Cientifica 
A ação tem como meta atender as 207 Unidades da SPTC, oferecendo recursos para o 
desenvolvimento das atividades através das despesas com aquisições de materiais e prestações de 
serviço para o desenvolvimento satisfatório da atividade meio. Todas as unidades foram atendidas de 
acordo com a disponibilidade orçamentária. O valor despendido com Despesa de Pessoal 
corresponde a 96,5% do valor total da Ação. Os outros 3,5% estão despesas como: aquisição de 
materiais de escritórios, materiais descartáveis, diárias com finalidade administrativas, serviços de 
utilidade pública, limpeza, portaria, PABX, locações de imóveis, manutenção de elevadores entre 
outros. 
 

Ação 4178 - Perícias Técnico-Científica a Serviço da Justiça 
A ação tem como meta atender as unidades do Instituto Médico Legal e de Criminalística do Estado 
de São Paulo, no desenvolvimento da atividade fim da unidade. Subsidiando-os através da aquisição 
materiais de consumo e contratação de serviços médicos laboratoriais para a realização das perícias 
e para a expedição de laudos. A meta do PPA para 2018 era a 1.000.000 de laudos expedidos, 
conforme LDO. O total de laudos expedidos foi de 998.316, compreendendo seus diversos tipos, tais 
como: balísticos, contábeis, toxicológicos, grafotécnicos, lesões corporais, necroscópicos, 
anatomopatológicos, acidentes de trânsito, crimes contra o patrimônio, físicos, químicos, DNA, etc. 
Desta forma, a SPTC alcançou 99,83% da meta, sendo que o não atingimento total pode ser 
justificado pela diminuição de exames pericias solicitados pelos órgãos requisitantes. 

 
Ação 6064 - Aperfeiçoamento e Atualização dos Servidores da Polícia Técnico-
Científica 
 
Essa ação tem como meta possibilitar a realização de cursos pelos profissionais técnicos científicos e 
administrativos, indicando quantidade de funcionários e cursos realizados no período. Em 2018 houve 
um atingimento de 99,40% da meta. Esta pequena taxa de não atingimento pode ser justificada pela 
insuficiência de recursos para o custeio de diárias, o que impacta diretamente na disponibilidade do 
profissional realizar curso em outra cidade, como por exemplo, a mobilização de servidores do interior 
para a realização de cursos na Academia de Polícia (ACADEPOL) localizada em São Paulo. Ainda 
assim, diante das dificuldades, a SPTC superou o número de capacitação de profissionais do ano 
anterior, com um total de 497 profissionais. 
 

Programa 1817 – Assistência à Polícia Militar do Estado 
 
O programa tem como objetivo propiciar a melhoria na qualidade de atendimento médico, hospitalar e 
odontológico aos pensionistas e dependentes de policiais militares. 
 

Ação 4251 – Administração Geral da Caixa Beneficente da Polícia Militar 
 

Visa atender às necessidades da Unidade com modernização de ferramentas tecnológicas de 
informação tendo em vista a eficiência das atividades administrativas , aliada a reciclagem periódica  
dos funcionários, cujo produto: “ Unidade Administrativa” e meta (unidade atendida) foi alcançada 
consoante dotação (Inicial e Suplementações) de R$ 15.911.062,00 ( quinze milhões, novecentos e 
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onze mil, sessenta e dois reais) , e realizado o montante de R$ 14.144.500,99 (quatorze milhões, 
cento e quarenta e quatro mil, quinhentos  reais e noventa e nove  centavos), sendo R$ 
11.761.490,48 (onze milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa  reais e  
quarenta e oito centavos)  com despesas de pessoal e encargos , contribuição patronal-SPPREV, 
Sentenças Judiciais (OPV’s), e Outras Despesas com Manutenção da Autarquia; e R$ 2.383.010,51 
(dois milhões,  trezentos e oitenta e três  mil, dez reais e cinquenta e um centavos) com  insuficiência 
financeira  da SPPREV, relativa aos funcionários aposentados e pensionistas civis desta Autarquia. 
 

Ação 4784 – Assistência Médica Hospitalar e Odontológica aos Pensionistas da 
Policia Militar 
 
Tem por finalidade a prestação de serviços relativos à saúde das pensionistas e dependentes de 
policiais militares, tendo como produto “número de atendimentos”, e, a meta de 960.000 (novecentos 
e sessenta mil) prevista para o exercício. Cabe ressaltar ainda, que nos termos do artigo 30 da lei 
452/74 e de acordo com Convênio vigente, o aludido serviço é disponibilizado pela Cruz Azul de São 
Paulo, com média mensal de 79.994 atendimentos, conforme quadro abaixo: 
 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

Inicial da meta 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Metas realizadas 79.250 79.491 79.784 79.967 80.263 80.396 

 JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Inicial da Meta 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Metas realizadas 80.619 80.499 80.214 79.990 79.792 79.659 

Total Inicial da Meta 960.000 

Total Metas Realizadas ( acumulado) 959.924 

 
 

O recurso alocado à esta ação inicial foi de R$ 259.321.746,00 (duzentos e cinquenta e nove milhões, 
trezentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e seis reais), menos redução de R$ 530.595,00 
(quinhentos e trinta mil, quinhentos e noventa e cinco reais), e realizado o montante de R$ 
216.574.381,19 (duzentos e dezesseis milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta 
e um  reais e dezenove centavos). 
 
O regime de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica é custeado somente com recursos 
próprios (fonte 004), por meio de arrecadação de receitas de contribuição compulsória de 2% (dois 
por cento) da retribuição – base mensal dos policiais militares, 1% (um por cento) sobre o valor dos 
benefícios das pensionistas e de coparticipação de despesas médicas pelos contribuintes. 
 

Programa 1818 - Modernização da Segurança Pública 
 

O objetivo do programa é garantir a segurança pública, agregar valores às atividades da polícia, 
atualizar, integrar, compartilhar e expandir os sistemas inteligentes, expandir e atualizar os 
equipamentos policiais, digitalizar e integrar as comunicações com priorização nas regiões 
metropolitanas e municípios sedes de comandos. 
 

Ação 4985 - Gestão da Política de Segurança Pública 
 

Provimento de condições para a concretização dos projetos de modernização da polícia e dos meios 
que valorizem o policial. Superintendência das ações administrativas do Gabinete do Secretário e de 
ações específicas e pontuais como a Virada Cultural. 
Essa ação tem como finalidade propiciar meios para que as áreas técnicas, administrativas e de 
planejamento possam desenvolver e elaborar projetos de modernização para a melhoria e qualidade 
dos serviços e das ações policiais, e de valorização dos policiais. 
 
Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) 
A Coordenadoria de Análise e Planejamento, criada pelo Decreto nº 21.414/83, em linhas gerais, 
deve assessorar o Titular da Pasta na definição e fixação da política de Segurança Pública e 
promover estudos referentes à prevenção e repressão à criminalidade. Algumas de suas atividades, 
possíveis de quantificação para o exercício de 2018, são elencadas a seguir: 
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Estatísticas e Análises Criminais 
Consolidação e publicação mensal das estatísticas criminais e atividades policiais referentes ao 
Estado de São Paulo, por meio do Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas Criminais (Resolução 
SSP-160/01). 
Elaboração de relatórios mensais sobre a variação dos indicadores criminais, com base nos dados do 
Sistema Estadual de Coleta de Estatísticas Criminais (Resolução SSP-160/01) 
Disponibilização mensal de dados estatísticos ao programa de metas - Projeto de Proposição de 
Aperfeiçoamento nas Ações de Segurança Pública no Estado de São Paulo “São Paulo Contra o 
Crime”. 
Produção de análises criminais com suporte de georreferenciamento sobre incidência criminal, em 
atendimento a demandas internas e externas, sobre temas como: homicídios, roubos, roubo de carga, 
perfil da criminalidade em municípios, dentre outros. 
Análise criminal sobre o perfil dos Homicídios dolosos. 
Análise criminal sobre o perfil dos Estupros consumados. 
Elaboração de relatórios mensais sobre letalidade em ações policiais, com base nos dados 
produzidos pelas Corregedorias das Polícias Civil e Militar, conforme Resolução SSP-516/00. 
Controle de qualidade dos boletins de ocorrência: monitoramento das ocorrências de morte suspeita e 
de Homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte por meio de acompanhamento diário 
dos boletins de ocorrência e de estabelecimento de fluxo de comunicação com as unidades policiais 
visando o aprimoramento da qualidade do preenchimento para o correto registro da natureza criminal 
e seu respectivo registro estatístico. (Resolução SSP- 99, de 23-09-2016). 
 
Sistemas 
Manutenção do Sistema Estatístico Criminal (SECRIM) disponível na INTRANET. 
Administração do sistema INFOCRIM 3.0, realizando a inclusão de 2.073 (dois mil e setenta e três) 
novos usuários, totalizando 11.621 (onze mil seiscentos e vinte e um) usuários. 
Administração da ferramenta INFOCRIM 2.0 para liberação de usuários de órgãos conveniados. 
 
Parcerias 
Participação no Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, instituído pelo Decreto nº 61.442/15, 
através do fornecimento de mensal de boletins de óbito no trânsito. 
Parceria com a Secretaria da Segurança Pública com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, através de envio mensal de banco de dados sobre vitimização de pessoas com 
deficiência. 
Parceria da Secretaria da Segurança Pública com a Secretaria de Saúde, através do 
compartilhamento entre a CAP/SSP e o Centro de Informações Estratégicas em Saúde (CIVS) da 
Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), quando necessário, de dados a respeito de mortes 
registradas no R.D.O. e no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) com a finalidade de 
aprimoramento dos respectivos bancos de dados. 
Realização de reuniões e atividades do Termo de Cooperação com a Secretaria da Educação que 
tem como objetivo a integração e cooperação dos partícipes através do compartilhamento de estudos 
e relatórios sobre estupros de vulneráveis registrados no Estado que propicie a criação e difusão de 
um Guia de Orientação e Procedimentos aos profissionais da Secretaria da Educação que permita 
melhor compreensão sobre o tema e o conhecimento sobre o correto encaminhamento e adoção de 
providências legais diante da notícia do crime recebida durante as atividades de ensino. 
Passou a ser a responsável pelos convênios INFOCRIM com entidades externas à SSP, atividade 
antes exercida pelo GTI (Grupo de Tecnologia da Informação). 
Acompanhamento e execução do Acordo de Cooperação nº GSSP/ATP – 023/17, de 24-2-2017, 
entre a Secretaria da Segurança Pública e o Instituto Sou da Paz (ISP) que teve como objeto a 
conjugação de esforços dos partícipes para o aperfeiçoamento das ações da segurança pública do 
Estado de São Paulo tendo por objetivos: 
- realização das atividades do Grupo de Trabalho sobre Controle de Armas da SSP/SP; 
- ações que possibilitem a identificação das diferenças entre a base de mortes violentas da Secretaria 
da Saúde e da Secretaria da Segurança Pública; 
- produção de estudos aprimorados sobre estupros e estupros de vulneráveis; 
- produção de estudos sobre roubo de veículos. 
O Acordo possuía período de 18 meses de vigência, podendo ser renovado por até 60 meses, no 
entanto, por decisão da SSP, não foi renovado em outubro de 2018. 
 
Fornecimento de Dados 
58 atendimentos a órgãos diversos Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública, prefeituras e pesquisadores externos e internos (policiais), em busca de subsídios 
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para desenvolvimento de levantamentos de dados ou produção de estudos, pesquisas científicas, 
acadêmicas ou aplicadas à atividade operacional. 
Processamento de cerca de 1091 (90% de 1213 que é o total respondido pela SSP) respostas a 
demandas recebidas através do SIC - Sistema de Informação ao Cidadão e do Site SSP (Lei Federal 
nº 12.527/11, Decretos Estadual nº 58.052/12 e 61.836/16 e Resoluções SSP nº 20/16 e 25/16). 
 
Pedidos Diversos 
Análise de 46 (quarenta e seis) Projetos ou requerimentos para Captação de Recursos junto ao 
Fundo de Incentivo à Segurança Pública – FISP (Lei Estadual nº 10.328/99 e Decreto Estadual nº 
45.548/00), 
Análise de 22 (vinte e dois) pedidos de criação ou renovação de cadastro de Guardas Municipais (Lei 
Estadual nº 11.275/02 e Decreto Estadual nº 25.265/86). 
 
Cursos e Palestras 
Participação de 2 integrantes da CAP/SSP do Curso de Análise Criminal da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, realizado no período de 10 a 29 de setembro na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. 
01 Integrante da CAP/SSP ministrou Palestra com o tema Violência contra a Mulher, na prefeitura de 
Guarulhos em 07 de agosto de 2018. 
01 Integrante da CAP/SSP ministrou Palestra no I Fórum da Saúde de Combate às Violências no 
Estado de São Paulo – violência contra minorias realizada em 23 de novembro na Secretaria da 
Saúde do Estado de São Paulo. 
01 Integrante da CAP/SSP ministrou treinamento de 4 horas sobre o INFOCRIM 3.0 para o 1º BPM/I 
em 27 de novembro de 2018. 
 
Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo 
A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, criada pela Lei Complementar 826/97, tem a 
incumbência de receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados 
arbitrários; verificar a pertinência das denúncias, reclamações e representações; propor ao Secretário 
de Segurança Pública a adoção das providências que entender pertinentes, necessárias ao 
aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e por 
outros órgãos da Pasta; elaborar e publicar, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades; 
requisitar, diretamente, de qualquer órgão estadual, informações, certidões, cópias de documentos ou 
volumes de autos relacionados com investigações em curso. No ano de 2018, houve, 
aproximadamente, 11.367 atendimentos de solicitação, sendo 5.636 encaminhamentos às polícias 
(protocolos abertos - denúncias, elogios e sugestões) e 5.731 orientações e informações. 
 
Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG) 
Os CONSEGs foram criados pelo Decreto Estadual nº 23.455/1985 e atualmente são regulamentados 
pela Resolução SSP nº 013/2018. O órgão interno da Secretaria da Segurança Pública responsável 
pelos CONSEGs é a Coordenadoria Estadual dos CONSEGs, criada pela Lei Complementar 
974/2005, cuja missão precípua é assessorar o Secretário da Segurança Pública no relacionamento 
com as comunidades e na definição da política de segurança comunitária, atuando sempre na 
vanguarda de difundir diretrizes de organização e funcionamento dos Conselhos Comunitários de 
Segurança, promovendo ações de homologar, supervisionar, representar coletivamente e de 
capacitar os Conselhos Comunitários de Segurança e seus voluntários, desempenhando papel 
institucional no sentido de consolidar os CONSEGs como canal privilegiado pelo qual a Secretaria da 
Segurança Pública ausculta a sociedade, contribuindo para a consecução do almejado binômio 
polícia-comunidade, parceria contemplada e prevista no caput do artigo 144 da Constituição Federal, 
tão necessária ao exercício do estado democrático de direito. 
Assim, no decorrer do ano de 2018, a Coordenadoria Estadual dos CONSEGs, buscando a 
excelência aos serviços prestados pela administração pública, investiu na dedicação de seus 
propósitos, revisando e reformulando seus conceitos e ferramentas de gestão para aperfeiçoar e 
potencializar suas próprias obrigações e as dos Conselhos Comunitários de Segurança no Estado de 
São Paulo, tornando-os mais atualizados, dinâmicos e modernos, pelas frentes multidisciplinares a 
seguir relatadas: 
Preliminarmente, cumpre registrar que sob a supervisão e apoio do Exmo. Senhor Secretário, 
promoveu-se a alteração do ordenamento jurídico dos CONSEGs, com a instituição de novas 
diretrizes que pudessem nortear essa reestruturação e viabilizar por meios práticos toda essa ideia de 
reorganização administrativa. Estudos técnicos no ano anterior foram requisitados e um Grupo de  
Trabalho (GT) foi constituído nos termos da Resolução SSP nº 106/2017, para redefinir as 
disposições normativas dos Conselhos Comunitários de Segurança, culminando na aprovação da 
Resolução SSP nº 013, de 28 de fevereiro de 2018.  
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Com apoio do Gabinete do Secretário, o Grupo de Tecnologia da Informação (GTI), desenvolveu a 
criação do novo Portal da Coordenadoria dos CONSEGs, site que dispõe de diversas funcionalidades 
administrativas inteligentes de gestão tecnológica que permitirão economia de recursos humanos e 
materiais e melhor gerenciamento dos CONSEGs, tanto no controle quanto no recebimento e 
encaminhamento das demandas dos CONSEGs, permitindo a extração de relatórios gerenciais de 
todos os dados quantitativos relativos aos CONSEGs e maior interação com a sociedade pela 
ferramenta CONSEG Virtual. 
Desenvolveu para controle e obtenção rápida de informações e backup do sistema informatizado 
online, a “Planilha Inteligente de Administração dos CONSEGs”, ferramenta offline que disponibiliza 
informações específicas e integradas sobre os Conselhos Comunitários de Segurança, capaz de 
gerar um mapeamento geral e/ou setorizado da situação administrativa dos CONSEGs, 
imprescindível ao planejamento estratégico das forças policiais e da Secretaria da Segurança Pública 
no Estado de São Paulo. 
Especificamente, a planilha fornece os dados dos membros da diretoria, quantidade e porcentagem 
de CONSEGs ativos e inativos em cada macrorregião, controle de atas feito pelos assessores 
técnicos, protocolos, números de despachos, cartas constitutivas, vigência do mandato e registro de 
identificação dos CONSEGs, contendo um total de 81.965 (oitenta e um mil, novecentos e sessenta e 
cinco) informações dos 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) CONSEGs ativos. 
Com a autorização do Exmo. Sr. Secretário da Segurança Pública, realizaram-se 11 (onze) Encontros 
Regionais de CONSEGs na Capital, Grande São Paulo e Interior, cujo foco foi a mobilização e 
capacitação voluntária dos membros dos CONSEGs, apresentando as novidades advindas da 
Revisão do Regulamento, Criação do Novo Portal, Prevenção ao Uso de Drogas, Dados Estatísticos 
e Índices Criminais Regionais, divulgação de ‘cases’ de boas práticas e de impacto comunitário como 
divulgação do projeto ‘Vizinhança Solidária’, ‘GPS Caipira de Assis Rural’, ‘Lei do Capacete’ (Lei 
Estadual nº 14.955/13, cuja origem se deu na reunião de CONSEG), que trata sobre a proibição do 
ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a 
face. 
Os Encontros Regionais de CONSEGs contaram com a presença de um total aproximado de 2.114 
(dois mil cento e quatorze) participantes. 
Planejou e promoveu no próprio auditório da SSP o Encontro de Capacitação Técnica para Membros 
Natos da Polícia Civil e Polícia Militar da Capital e Grande São Paulo, que ocorreu em meados de 
outubro e contou com a participação do então Secretário de Segurança Pública, ocasião em que 
foram apresentadas uma série de experiências positivas relacionadas aos CONSEGs e ao advento 
da Polícia Comunitária, que podem contribuir na inspiração e adoção de projetos de interação e 
participação comunitária em áreas de atuação das polícias territoriais.  
Com a missão de consagrar uma orientação que primasse pela qualidade, ofertada aos pais, jovens, 
educadores e autoridades, a Coordenadoria Estadual dos CONSEGs, por intermédio da Assessoria 
Policial Civil e Técnica, ministrou palestras preventivas voltadas à temática da drogadição, em centros 
importantes como Escola Superior da Magistratura TJ/SP; Departamentos, Divisões, Delegacias e 
Distritos da Polícia Civil; Diretorias de Ensinos Estaduais; Escolas Estaduais, Municipais e 
Particulares; Prefeituras; Join Commission Inrtenational-JCI Brasil/China; e Sindicato dos 
Contabilistas-SINDICON, dentre outros. Neste ano foram realizadas 39 (trinta e nove) palestras, 
abrangendo a Capital, Grande São Paulo e Interior, contemplando a participação geral de 8.540 
ouvintes. 
Em busca de divulgação e visibilidade dos trabalhos, firmou-se parceria com a Associação Paulista 
dos Munícipios, conquistando um espaço em mídia impressa e digital, possibilitando veicular matérias 
jornalísticas de relevante interesse social ao lado de distintos órgãos governamentais. 
Neste periódico estão presentes entrevistas e matérias relacionadas às ações realizadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelos Municípios, Procuradoria Geral de Justiça, 
Ministério Público, a própria Associação Paulista dos Municípios, Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Conselho Regional de Administração 
de São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
Instituto Paulista de Educação Continuada, entre outros. 
Promoveu a elaboração da minuta de portaria CONSEG que definem as normas e procedimentos que 
regerão o calendário e o processo eleitoral dos Conselhos Comunitários de Segurança do ano de 
2019, contendo relevantes documentos instrutórios para isenção, imparcialidade e transparência do 
processo. 
No corrente ano, a Coordenadoria participou ainda de aproximadamente 80 (oitenta) visitas técnicas, 
eventos que aconteceram tanto na Capital, Grande São Paulo e Interior, com a presença da 
sociedade civil, Conseguianos, Membros Natos e demais autoridades. 
Por fim, promoveu o aperfeiçoamento e a capacitação de sua a equipe técnica para oferecer um 
melhor e qualificado atendimento à população, quanto ao todo implementado. 
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Programa Bem-me-Quer 
Programa Bem-me-Quer criado pelo Decreto nº 46.369/2001, em parceria com a Secretaria da 
Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social e Procuradoria da Justiça, com a finalidade de propiciar 
atendimento especial e integrado às mulheres e às crianças ou adolescentes do sexo feminino ou 
masculino, estes até 14 (quatorze) anos de idade, vítimas de violência 2018 tivemos 5.065 pessoas 
atendidas pelo programa. 
 
Sistema de Solução de Consciência Situacional (DETECTA) 
A pioneira implementação do Sistema DETECTA pelo Estado de São Paulo, a partir da exitosa 
experiência prévia da cidade de Nova York, constitui importante ação voltada a este fim. A nova 
ferramenta com a integração das bases de dados das policias civis e militares tem  como impactos  
finais de suas ações a contribuição decisiva no exercício das atividades de polícia preventiva e 
corretiva no Estado de São Paulo, com destaque ao combate, prevenção e esclarecimento de crimes, 
localização de veículos furtados/roubados e efetivação de prisões em flagrante, dentre outros casos, 
ações estas que propiciam à sociedade resultados efetivos no combate à criminalidade e uma 
importante ferramenta aos policiais no desempenho de suas funções. Além disso, a ferramenta é 
disponibilizada através de convênios firmados com Prefeituras, sem ônus para as partes, de todo 
estado, que se beneficiam com as informações e auxiliam as polícias locais no combate ao crime, e 
por consequência, a segurança da população local. 
 
O exposto retrata algumas das atividades desenvolvidas pela Secretaria da Segurança Pública. A 
execução da Unidade Gestora, vinculada ao Gabinete do Secretário e Assessorias, atendendo às 
necessidades não somente de manutenção predial e manutenção da estrutura administrativa, mas 
também e principalmente, às necessidades da Secretaria dentro do contexto do Governo Estadual, 
com a manutenção dos Programas e a celebração de convênios, sempre alinhada ao planejamento 
da Pasta e às metas estabelecidas pelo Secretário da Segurança Pública. 
 

Ação 5004 - Reaparelhamento da Polícia Paulista 
 

A ação em como meta a modernização da polícia envolvendo a provisão de equipamentos de 
proteção individual, veículos, armas e munições e de equipamentos de informática, quer pela 
expansão, quer pela simples substituição em decorrência da obsolescência. 
 
Polícia Militar 
A utilização dos recursos desta Ação está direcionada à modernização da polícia, envolvendo a 
provisão de equipamentos de proteção individual, veículos, armas e munições e de equipamentos de 
informática, quer pela expansão, quer pela simples substituição em decorrência da obsolescência.  
 
Principais Investimentos nesta Ação 

Equipamentos Quantidade Valor R$ 

Veículo – Policiamento 1.332 83.071.600,00 

Colete balístico 23.460 33.406.440,00 

Radio transceptor móvel 1.297 12.840.300,00 

Pistolas .40 6.250 12.233.000,00 

Motocicleta 300 7.800.000,00 

Escudo balístico 665 3.690.750,00 

Capacete anti-tumulto 1.060 3.127.000,00 

Conjunto de proteção individual 570 2.394.000,00 

Aparelho celular 997 1.485.530,00 

Microcomputador 244 1.062.633,50 

Capacete balístico 123 744.150,00 

Ambulância 3 559.700,00 

Suporte para notebook 487 486.766,24 

Equino 37 466.399,98 

Quadriculo 10 300.000,00 

Etilometro 20 259.000,00 

Multifuncional 107 179.912,23 

Mira 36 158.400,00 
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Bicicleta 100 130.600,00 

Outros 1.215 1.018.610,09 

TOTAL 38.313 165.414.792,04 

 
 
Polícia Civil 
 
Principais Investimentos nesta Ação 

Descrição Quantidade Valor R$ 

Material Bélico 90 13.680,00 

Veículos Rodoviários 66 4.929.690,00 

Maquinas e Equipamentos de Oficinas em Geral 18 7.417,40 

Equipamentos, Máquinas e Materiais para Serviços Gerais 1 650,00 

Condutores Elétricos e Equipamentos de Força e Distribuição 31 85.565,00 

Materiais para Construção e Pavimentação 17 21.310,00 

Mobiliários em Geral 9.728 6.956.759,67 

Tecidos, Couros, Peles, Aviamentos, Barracas e Bandeiras 56 7.518,00 

Artigos e Utensílios de Escritórios, Didáticos e Psicológicos 14 2.169,84 

Equipamentos para Refrigeração, Condicionamento e Purificação de Ar 867 972.954,00 

Equipamentos, Materiais e Acessórios para Combate e Proteção Contra 
Incêndio 

393 115.928,94 

Equipamentos para Purificação e Filtragem de Água 176 111.718,83 

Ferramentas Manuais 4 2.476,00 

Tabuas, Compensados de Madeira, Esquadrias e Portas de Madeira, 
Ferros 

1 420,36 

Equipamentos de Comunicação, Detecção e Radiação 463 187.880,96 

Equipamentos e Componentes para Emissoras de Rádio e Televisão 83 191.209,00 

Sistemas de Alarme, Sinalização, Detecção para Segurança 247 177.978,45 

Instrumentos e Equipamentos de Controle de Medição e de Gases 
Comprimidos 

132 236.065,30 

Equipamentos Fotográficos, Filmográficos e Fonográficos 326 436.503,51 

Equipamentos, Sistemas, Materiais para Treinamento Operacional 14 175.600,00 

Artigos, Utensílios e Utilidades e Uso Geral 374 23.160,10 

Equipamentos e Utensílios Para Refeitório, Copa e Cozinha 153 61.048,00 

Maquinas e Equipamentos para Escritórios 149 241.806,60 

Equipamentos e Materiais para Limpeza, Dedetização e Esterilização 4 3.796,00 

Equipamentos e Artigos de Uso Médico, Odontológico e Hospitalar 1 2.450,00 

Equipamentos de  Informática 573 1.537.423,75 
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Corpo de Bombeiros 
 

Tipo de Material Nome Material Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

Investimento 
Equipamento 
Autônomo de 

Proteção Respiratória 
236 diversos 5.904.075,00 

Investimento 

Rádio Transceptor 181 7.995,00 1.447.095,00 

Ambulância 6 218.000,00 1.308.000,00 

Motor de Popa 33 diversos 273.350,00 

Motosserra 47 2.558,00 120.226,00 

Central Telefônica 1 95.000,00 95.000,00 

Desencarcerador 1 92.000,00 92.000,00 

Podador 36 diversos 68.580,00 

Escora para 
Estabilização 

Veicular 
2 23.000,00 46.000,00 

Soprador de Folhas 60 750,00 45.000,00 

 
 

Superintendência da Polícia Técnico-Científica 
Essa ação contempla despesas com a Modernização da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica (SPTC), com aquisições de equipamentos médico-laboratoriais, veículos e outros. 
 
Principais Investimentos nesta Ação 

Material Quantidade Valor Total 

Aquisição de câmeras fotográficas digitais para microscopia para o Núcleo 
de Balística 

1 26.600,00 

Aquisição com instalação de grupo gerador elétrico para EPML Piracicaba 1 74.998,00 

Aquisição com instalação de bombas de recalque e painel elétrico para a 
EPML Centro e aquisição com instalação de painel elétrico para o Prédio-

Sede da SPTC 
4 48.591,00 

Aquisição de equipamento para radiografia -digitação para o Núcleo de 
Física 

1 1.672.500,00 

 
 
Ação 5642 - Inteligência Policial 
 
A ação tem como meta a ampliação e atualização dos sistemas inteligentes de polícia; 
desenvolvimento de novos sistemas; digitalização das comunicações, centralização, no interior, dos 
centros de atendimento e despachos das viaturas de emergência policial. 
A Segurança Pública é acionada pelo cidadão em momentos críticos: desastres, acidentes, conflitos, 
ocorrência de crimes, vidas em risco.  
Para dar o devido suporte a tais ocorrências, a Polícia Militar, além do atendimento presencial 
realizado nas Bases Comunitárias e através de milhares de viaturas que circulam diuturnamente pelo 
Estado, possuem dois grandes canais de comunicação: os Centros de Emergência da Polícia Militar 
(Telefones 190 e 193). 

Estes Centros de Emergência operam com base nas seguintes premissas e diretrizes: 
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Centros de Emergência 

 Atender bem a todos os chamados, observando a celeridade, a eficácia e a efetividade, visando o 
respeito pelo solicitante e o pronto atendimento com excelência. 

 Envidar esforços no sentido de atender o solicitante no primeiro toque.  

 Permitir acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais, assim como aquelas 
que se comunicam em outros idiomas*. (*O atendimento em língua estrangeira foi uma necessidade 
que surgiu devido à presença de grande público proveniente de outros países, que visitam a cidade 
durante os muitos eventos culturais, esportivos, de lazer e negócios. Policiais estão preparados para 
atender em língua inglesa e espanhola). 

 Ter como prioridade superar as expectativas do solicitante. 

 Apresentar-se como principal canal de comunicação entre a população e a Polícia. 

 Ter visão ampla da competência dos órgãos públicos para poder direcionar atendimentos que 
exijam tratamento diferenciado.  

 Comprometer-se com a verdade, atuar com profissionalismo, justiça e transparência. Entender 
que o interesse público está acima dos interesses próprios. 

Foco nos Resultados 

 Atuar focado nas necessidades do solicitante (cidadão) e na missão do Atendimento Emergencial 
(COPOM), bem como alinhado com os objetivos do Comando, superando metas e desafios com 
criatividade, inovação e sempre na busca da excelência. 

 Estabelecer metas, administrar o tempo e chegar rápido ao local da ocorrência. 
 
Modernização Constante 

 Intensificar o uso das tecnologias disponíveis, otimizando os processos do atendimento, do 
despacho de viaturas e alcançar a consolidação do videomonitoramento. 

 Acelerar e modernizar os processos de atendimento sem, contudo, substituir o tratamento 
preferencial dispensado ao solicitante. 

 Promover o debate de questões emblemáticas, envolvendo, inclusive, outros órgãos públicos e 
segmentos da sociedade. 
 
Pró-atividade de solução de problemas 

 Desenvolver a iniciativa para resolver as necessidades dos cidadãos solicitantes, com destreza, 
educação, qualidade, celeridade e excelência. 

 Aprimorar a capacidade de ouvir e de resolver problemas. 
 
Treinamento Constante 

 Intensificar o treinamento, visando maximizar as boas práticas e minimizar as não conformidades. 

 Propiciar ao atendente/despachador/observador o conhecimento técnico necessário para operar, 
com rapidez, as ferramentas de trabalho, assim como desenvolver a capacidade de falar, ouvir e 
operar o Sistema simultaneamente. 

 Desenvolver o domínio das emoções, da boa comunicação e a autoconfiança. 

 Manter programa de orientação aos patrulheiros por meio de inserção de frases de cunho 
educacional e motivacional na rede de rádio. 
 
Transmitir segurança, empatia, credibilidade e confiabilidade: 

 Segurança: estar presente (acessível) e demonstrar conhecimento, experiência e boa vontade 
para ajudar prontamente. 

 Empatia: entender as necessidades do solicitante, saber escutar, ter consideração. 

 Credibilidade: atender a solicitação no menor tempo possível. 

 Confiabilidade: cumprir o prometido. 

A regionalização dos centros de atendimentos nas circunscrições territoriais dos Comandos de 
Policiamento Metropolitano e do Interior implementada nos anos anteriores vem ao encontro de tais 
diretrizes, fazendo com que os Centros de Operações da Polícia Militar (COPOM) seja uma das 
maiores redes de atendimento ao cidadão do país.  

Além disso, o Disque-Denúncia e a Ouvidoria das Polícias continuam ativos, garantindo o 
aprimoramento e o controle social da atividade policial. 
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Polícia Militar 
A utilização dos recursos desta Ação está direcionada à ampliação e atualização dos sistemas 
inteligentes de polícia; desenvolvimento de novos sistemas; digitalização das comunicações, 
centralização, no interior, dos Centros de Atendimento e Despachos das viaturas de emergência 
policial. 
 
Principais Investimentos nesta Ação 

Projeto/Equipamento Quant. Valor 

Rádio Transceptor Móvel 909 8.999.100,00 

Sistema Digital de Radiocomunicação - 6.995.000,00 

Storage de discos 2 5.450.000,00 

Console de despacho para radiocomunicação 10 1.512.000,00 

Suporte para notebook 1.245 1.244.402,40 

Switch 1 924.000,00 

Microcomputador 93 572.700,00 

Sistema integrado servidor, storage e rede 1 515.000,00 

Sistema de transmissão de áudio e vídeo 1 73.082,50 

No-break 54 48.822,38 

Câmera digital 20 34.000,00 

Disco rígido 100 29.249,00 

Impressora térmica 14 26.306,00 

Impressora plotter 1 23.093,33 

Notebook 11 21.552,35 

Multifuncional 18 20.445,95 

Equipamento de micro câmera disfarçada 15 16.500,00 

Câmera fotográfica profissional 2 11.380,00 

Outros 43 27.694,80 

TOTAL 2.540 26.544.328,71 

 
Polícia Civil 
 
Principais Investimentos nesta Ação 

Descrição Quantidade Valor R$ 

Serviço de Apoio Operacional em Informática 1 87.058,44 

Serviço de Instalação/Montagem de Rede Transporte de Dados 1 5.507.364,37 

 Equipamentos e Componentes para Emissoras de Rádio e Televisão 2 16.800,00 

Equipamentos de Informática 2.185 6.419.287,33 

 
 
Superintendência da Polícia Técnico-Científica 
Nessa ação são custeadas os investimentos e serviços relacionados à Tecnologia da Informação, a 
fim de viabilizar a utilização do GDL (Sistema de Gerenciamento de Laudos), o principal sistema 
utilizado pela SPTC, com a função primordial de emitir laudos, no entanto, também é uma ferramenta 
que possibilita gerir as informações de seu banco de dados.  
Em 2018 destaca-se a aquisição de certificados digitais para atividade fim de validação de laudos no 
GDL (Gestão de Laudos). 
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Principais Investimentos nesta Ação 
 

Material  Quantidade  Valor Total R$ 

Aquisição de Certificados Digitais - Gabinete 250 62.500,00 

 
 
Ação 6055 – Manutenção de Sistemas  
A ação tem como meta o número de sistemas de TI mantidos para suporte tecnológico às unidades 
administrativas e em 2018. 
 
 

Polícia Civil 
Foram executados os sistemas abaixo relacionados 
   

Descrição Valor R$ 

Sistema Guardião 3.672.744,00 

Data Center 625.200,00 

Rádio Comunicação 1.447.467,00 

 

 
Ação 6058 – Olho Digital 
 

A Ação tem como meta a implantação de projetos de videomonitoramento no Estado, por meio de 
Investimentos e contratos realizados visando à aquisição e manutenção de equipamentos de 
videomonitoração. 
 
 

Polícia Militar 
A utilização dos recursos desta Ação está direcionada à ampliação e atualização dos sistemas 
inteligentes de polícia voltados às atividades de videomonitoração, desenvolvendo soluções 
tecnológicas inteligentes de registro de imagens capaz de expandir a observação e a presença 
imediata da polícia ostensiva. 
 
Principais Investimentos nesta Ação 

Equipamento Quant. Valor 

Câmera de Circuito Fechado 39 546.000,00 

No-break 8 32.960,00 

Poste de aço 1 3.125,00 

TOTAL 48 582.085,00 

 
 

Programa 1819 – Ampliação da proteção e Defesa do Cidadão 
 

O objetivo desse programa é possibilitar à polícia ostensiva o aprimoramento dos programas de 
policiamento e do policiamento especializado, observadas a polícia comunitária, os direitos humanos, 
a sustentabilidade ambiental e o fortalecimento da imagem institucional, oferecendo serviços que 
resultem na redução da criminalidade e no aumento da percepção de segurança, garantindo acesso à 
polícia. 
 
 

Ação 1090 – Adequação de Unidades Policiais Militares 
 

A utilização dos recursos desta Ação está direcionada à realização de obras e serviços de 
construção, ampliação, reforma, restauro, reparo e manutenção das instalações físicas utilizadas pela 
Polícia Militar. 
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Principais Investimentos realizados: 
 

Projeto VALOR 

Construção da SEDE 35º BPM/M-Itaquaquecetuba 2.590.694,93 

Serviço de Adaptação da Sede da 3.Cia 18.BPMM 1.283.982,49 

Readequação e Reforma Geral no Estande EEF 1.224.652,37 

Remanescentes Eng para a Manut Cmed 1.147.611,78 

Reforma do Pronto Socorro do Cmed. 1.136.045,82 

Reforma e Readequação da Sede do CPA/M-10 1.100.000,00 

Reforma e Ampliação da 2. Cia Do 39. BPM/I 915.514,69 

Serviço de Ref das Instalações Elétrica ESSD 841.900,00 

Construção do Estande de Tiro - CTPV CPI-4 693.976,84 

Reforma Telhado 1. BPCHQ 641.857,84 

Conclusão da Sede 2. Cia 24.BPM/I Casa Branca 587.348,62 

Reforma da Sede Da 3. Cia do 37. BPM/M. 528.784,86 

Projetos de Restauro do 1.BPCHQ e RPMON 463.439,54 

Construção do 4. GP da 2. Cia do 25. BPM/I 432.728,85 

Manutenção e reparo 1ª CIA PM DO 22ºBPM/M 259.562,16 

Reforma e Adequação da Academia do 1. BPM/I 210.958,91 

Ampliação da Sede do 1º BPM/M 200.053,58 

Construção da 2.Cia do 43.BPM/I 156.669,32 

Adequação do Depósito de Resíduos Cmed 143.733,13 

Contratação da Construção da 3.Cia do 25.BPMI 141.478,41 

Impermeabilização do CMED 129.135,35 

Construção GP Santa Maria da Serra. 111.996,05 

Adequação da Subestação Secundária de energia 107.015,03 

Outros 819.037,34 

TOTAL 15.868.177,91 

 
 
 

Ação 1090 - Adequação das Instalações PM 

Produto Instalações Policiais Militares Concluídas 

Unidade de Medida UNIDADE 

Programação Anual 30 

Execução Acumulada 11 

 
 

Ação 4992 – Administração Geral da Polícia Militar 
 

A utilização dos recursos desta Ação está direcionada ao suporte da atividade de polícia por meio de 
atendimento às Unidades policiais militares, propiciando a aquisição de insumos destinados à 
manutenção e desenvolvimento dos processos, sistemas de informação e TIC em todas as áreas de 
gestão da Instituição, bem como a contratação de serviços terceirizados. 
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Principais Investimentos realizados: 
 

Projeto/Equipamento Quant. Valor 

Dispensário de Medicamentos 12 1.860.000,00 

Armário Vestiário 1.757 1.178.421,00 

Arco Cirúrgico 1 725.300,00 

Condicionador de Ar 215 608.388,94 

Poltrona Giratória 1.188 542.382,00 

Autoclave Horizontal - 443.800,00 

Foco Cirúrgico 6 411.420,00 

Conjunto Odontológico 12 309.782,00 

Ventilador Pulmonar 6 280.339,98 

Refrigerador Domestico 115 208.700,72 

Cadeira Giratória 633 199.044,99 

Suporte de Soro 100 180.000,00 

Perfurador Cirúrgico 2 179.655,53 

Esteira 16 160.760,15 

Desfibrilador 9 139.179,00 

Bebedouro Elétrico 120 133.088,04 

Poltrona De Auditório 150 112.669,99 

Cama 245 104.668,00 

Ventilador 691 102.925,43 

Outros 1.118 503.844,48 

TOTAL 6.396 11.212.934,61 

 

 
Ação 4993 – Proteção e Defesa do Cidadão 
 

A utilização dos recursos desta Ação está direcionada à realização do policiamento ostensivo por 
meio das modalidades; dos processos a pé, motorizado, montado, aéreo, em embarcação e em 
bicicleta; além dos programas de policiamento (radiopatrulha atendimento 190, força tática, rondas 
com motos, escolar, trânsito, comunitário e integrado). 
 
 

Ação 4993 - Proteção e Defesa do Cidadão 

Produto Atendimentos realizados pela PM 

Unidade de Medida UNIDADE 

Programação Anual 5.000.000 

Execução Acumulada 4.936.408 

 
 
Ação 4995 – Formação Qualificada e Contínua 
 

A utilização dos recursos desta Ação está direcionada à seleção de pessoal para ingresso na polícia 
militar, por concurso público e processo seletivo, bem como a promoção da formação, capacitação, 
aperfeiçoamento, desenvolvimento técnico-científico e de competências para o contínuo 
aprimoramento do policial militar e da atividade profissional. 
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Ação 4995 - Formação Qualificada e Contínua 

Produto Policiais Militares formados, capacitados e aperfeiçoados 

Unidade de Medida PERCENTUAL 

Programação Anual 30,00% 

Execução Acumulada 38,02% 

 

 
Ação 5001 – Bem Estar Integral 
 

A utilização dos recursos desta Ação está direcionada à promoção da medicina preventiva, curativa e 
de reabilitação destinada aos policiais militares ativos e inativos nos aspectos biopsicossociais, 
incluindo-se atividades odontológicas, por meio do atendimento em nível primário, secundário e 
terciário. 
 

Ação 5001 - Bem Estar Integral 

Produto Policiais Militares aptos 

Unidade de Medida PERCENTUAL 

Programação Anual 96,00% 

Execução Acumulada 98,68% 

 

 
Ação 6066 – Polícia que se vê, Cuidando de você 
 

A utilização dos recursos desta Ação está direcionada à divulgação ao cidadão, por meio de ações de 
comunicação social, dos serviços prestados à sociedade e dos resultados positivos no controle da 
criminalidade para que haja a garantia da percepção de segurança. 
 

Ação 6066 - Polícia que se vê, cuidando de você 

Produto Campanhas institucionais 

Unidade de Medida UNIDADE 

Programação Anual 80 

Execução Acumulada 30 

 
 

Indicadores Criminais e de Atividade Policial.  
 

A principal medida das atividades da SSP são os indicadores estatísticos, abaixo estão os principais 
indicadores e suas variações em comparação com o ano anterior. 
Taxa de delito. A principal medida das atividades da SSP são os indicadores estatísticos e no ano de 
2018 os principais indicadores de taxa de delito apresentaram queda, e a taxa de homicídios dolosos 
manteve a tendência de queda observada desde 2013 e no ano de 2018 foi registrada a menor taxa 
histórica ficando em 6,70 por 100 mil habitantes.  
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Ocorrência 2017 2018 Variação 

Homicídio Doloso por 100 mil habitantes 7,54 6,70 -11,14% 

Furto por 100 mil habitantes 1.180,54 1147,7 -2,78% 

Roubo por 100 mil habitantes 693 594,6 -14,20% 

Furto e Roubo de Veículo por 100 mil habitantes 395,64 354,75 -10,34% 

Furto por 100 mil veículos 373,33 337,89 -9,49% 

Roubo por 100 mil veículos 242,04 201,89 -16,59% 

Furto e Roubo de Veículo por 100 mil veículos 615,37 539,78 -12,28% 

Fonte: Dados estatísticos do Estado de São Paulo, Taxa de Delito - 2018.  

Disponível em <http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx>, acesso em 08/02/2019. 

Indicadores Criminais. A maioria dos principais indicadores criminais apresentaram redução, 
conforme se observa no quadro abaixo que apresenta os números absolutos e respectiva variação 
entre os anos de 2017 e 2018: 
 

Ocorrência 2017 2018 Variação 

Roubo a Banco 97 54 -44,33% 

Nº de Vítimas em Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito 66 44 -33,33% 

Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito 52 36 -30,77% 

Latrocínio 334 270 -19,16% 

Nº de Vítimas em Latrocínio 338 278 -17,75% 

Roubo de Carga 10.584 8.738 -17,44% 

Lesão Corporal Culposa por Acidente de Trânsito 89.582 76.786 -14,28% 

Roubo de Veículo 67.964 58.371 -14,11% 

Total de Roubo - Outros (1) 302.664 261.585 -13,57% 

Roubo - Outros 291.983 252.793 -13,42% 

Nº de Vítimas em Homicídio Doloso (3) 3.504 3.105 -11,39% 

Homicídio Doloso (2) 3.294 2.949 -10,47% 

Tentativa de Homicídio 3.813 3.484 -8,63% 

Homicídio Culposo por Acidente de Trânsito 3.487 3.193 -8,43% 

Furto de Veículo 104.829 97.694 -6,81% 

Lesão Corporal Dolosa 136.136 127.364 -6,44% 

Estupro 3.509 3.286 -6,36% 

Homicídio Culposo Outros 159 152 -4,40% 

Lesão Corporal Culposa - Outras 3.185 3.053 -4,14% 

Furto - Outros 515.595 504.911 -2,07% 

Total de Estupro (4) 11.089 11.950 7,76% 

Estupro de Vulnerável 7.580 8.664 14,30% 

Lesão Corporal Seguida de Morte 49 80 63,27% 

Fonte: Dados estatísticos do Estado de São Paulo, Ocorrências policiais registradas - 2018.  

Disponível em <http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx>, acesso em 08/02/2019. 
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Dados de atividade policial.  

Ocorrência 2017 2018 Variação 

Ocorrências de Porte de Entorpecentes 26.984 21.318 -21,00% 

Nº de Infratores Apreendidos em Flagrante 18.778 15.112 -19,52% 

Nº de Armas de Fogo Apreendidas 15.597 13.138 -15,77% 

Nº de Infratores Apreendidos por Mandado 5.118 4.355 -14,91% 

Nº de Veículos Recuperados 75.826 64.558 -14,86% 

Ocorrências de Porte Ilegal de Arma 5.770 5.193 -10,00% 

Total de Inquéritos Policiais Instaurados 396.560 370.266 -6,63% 

Nº de Flagrantes Lavrados 111.626 106.535 -4,56% 

Nº de Pessoas Presas em Flagrante 133.670 127.808 -4,39% 

Ocorrências de Tráfico de Entorpecentes 49.346 48.322 -2,08% 

Ocorrências de Apreensão de Entorpecentes(1) 4.140 4.070 -1,69% 

Nº de Prisões Efetuadas 175.957 177.344 0,79% 

Nº de Pessoas Presas por Mandado 74.297 80.149 7,88% 

Fonte: Dados estatísticos do Estado de São Paulo, Produtividade Policial - 2018.  

Disponível em <http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx>, acesso em 08/02/2019. 
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Secretaria dos Transportes Metropolitanos 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

37000 - Secretaria dos Transportes Metropolitanos 

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

3.871.929.122,00 3.833.963.190,00 3.690.861.071,10 62.743.221,70 3.753.604.292,80 3.860.947.200,60 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

881.744.296,00 881.402.015,00 879.561.948,50 0,00 879.561.948,50 887.101.827,90 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

2.990.184.826,00 2.952.561.175,00 2.811.299.122,60 62.743.221,70 2.874.042.344,30 2.973.845.372,70 

Despesas de 
Capital 

5.416.235.237,00 5.540.602.798,00 2.946.495.679,70 81.306.157,70 3.027.801.837,40 3.725.844.810,10 

Investimentos 2.090.069.790,00 1.968.483.437,00 1.044.145.890,90 81.306.157,70 1.125.452.048,60 1.547.873.755,70 

Inversões 
Financeiras 

3.326.165.447,00 3.572.119.361,00 1.902.349.788,80 0,00 1.902.349.788,80 2.177.971.054,40 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 9.288.164.359,00 9.374.565.988,00 6.637.356.750,80 144.049.379,40 6.781.406.130,20 7.586.792.010,70 
Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

 

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

37000 - Secretaria dos Transportes Metropolitanos 

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

0001 - 
Participação 
Societária 

2.630.365.377,
00 

2.898.119.291,00 1.902.349.788,81 0,00 1.902.349.788,81 2.177.971.054,36 

Despesas de 
Capital 

2.630.365.377,
00 

2.898.119.291,00 1.902.349.788,81 0,00 1.902.349.788,81 2.177.971.054,36 

0102 - Obrigações 
Previdenciárias 
em 
Complementação 

5.476.223,00 5.312.693,00 5.309.070,97 0,00 5.309.070,97 5.326.569,58 

Despesas 
Correntes 

5.476.223,00 5.312.693,00 5.309.070,97 0,00 5.309.070,97 5.326.569,58 

2826 - 
Comunicação 
Social 

600.000,00 600.000,00 69.177,79 0,00 69.177,79 69.177,79 

Despesas 
Correntes 

600.000,00 600.000,00 69.177,79 0,00 69.177,79 69.177,79 

3703 - 
Planejamento, 
Gestão 
Estratégica e 
Modernização do 
Transp. Metrop. - 
PITU VIVO 

1.002.059.019,
00 

1.016.633.489,00 584.129.903,54 0,00 584.129.903,54 504.853.937,19 

Despesas 
Correntes 

108.761.024,00 304.031.873,00 303.943.015,45 0,00 303.943.015,45 305.097.635,74 

Despesas de 
Capital 

893.297.995,00 712.601.616,00 280.186.888,09 0,00 280.186.888,09 199.756.301,45 
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3706 - Expansão 
e Gestão do 
Transporte de 
Baixa e Média 
Capacidade - 
PITU EM 
MARCHA 

273.337.825,00 254.950.000,00 254.949.999,72 0,00 254.949.999,72 249.842.976,61 

Despesas 
Correntes 

273.337.825,00 254.950.000,00 254.949.999,72 0,00 254.949.999,72 249.842.976,61 

3707 - 
Expansão, 
Modernização e 
Operação do 
Transporte 
Sobre Trilhos - 
PITU EM 
MARCHA 

3.743.172.868,00 3.785.787.556,00 3.155.993.812,74 144.049.379,36 3.300.043.192,10 3.307.893.230,23 

Despesas 
Correntes 

2.554.068.873,00 2.532.978.133,00 2.393.305.183,94 62.743.221,67 2.456.048.405,61 2.442.089.432,88 

Despesas de 
Capital 

1.189.103.995,00 1.252.809.423,00 762.688.628,80 81.306.157,69 843.994.786,49 865.803.797,35 

3708 - 
Expansão, 
Modernização e 
Operação do 
Transporte 
Metroviário - 
PITU EM 
MARCHA 

1.607.858.878,00 1.392.254.644,00 718.254.573,97 0,00 718.254.573,97 837.771.712,21 

Despesas 
Correntes 

910.391.008,00 716.984.200,00 716.984.200,00 0,00 716.984.200,00 837.641.428,00 

Despesas de 
Capital 

697.467.870,00 675.270.444,00 1.270.373,97 0,00 1.270.373,97 130.284,21 

3709 - 
Renovação do 
Complexo 
Turístico EFCJ 

25.294.169,00 20.908.315,00 16.300.423,26 0,00 16.300.423,26 17.070.894,57 

Despesas 
Correntes 

19.294.169,00 19.106.291,00 16.300.423,26 0,00 16.300.423,26 16.503.288,63 

Despesas de 
Capital 

6.000.000,00 1.802.024,00 0,00 0,00 0,00 567.605,94 

3710 - 
Modernização 
do Transporte 
Metropolitano 
mediante 
aquisição de 
material rodante 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.992.458,16 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.376.691,41 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.615.766,75 

Despesa Total 9.288.164.359,00 9.374.565.988,00 6.637.356.750,80 144.049.379,36 6.781.406.130,16 7.586.792.010,70 
Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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                 Participação Societária 

       em R$ 

  
  
  
  

Dotação 
Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Empenhado Pago 

Liquidado 
(A) 

Inscrit. 
em 

RPNP 
(B) 

Total (C = A 
+ B) 

% 
Pago + 

Pago RAP 
% 

1693 - SUBSCRIÇÃO DE 
AÇÕES DA EMTU 

347.000.000 208.695.650 88.331.136 - 88.331.136 25,5% 122.542.393 138,7% 

1469 - Implantação do Sist. 
Integrado Metropolitano - SIM da 
Baixada Santista 

79.278.000 47.000.000 - - - 0,0% 32.079.000,00 0,0% 

1486 - Sist.de Baixa e Média 
Capacidade - Expansão nas 
Regiões Metropolitanas 

7.124.000 1.068.600 1.068.600 - 1.068.600 15,0% 2.961.913 277,2% 

1505 - Melhoramentos na 
Infraestrutura de Corredores 

1.000 650 - - - 0,0% - 0,0% 

1827 - Transporte Público 
Metropolitano Vinculado à EMTU 
- Gestão Corporativa 

1.000 650 650 - 650 65,0% 650 100,0% 

1876 - Programa Conexões 
Metropolitanas 

1.000 650,00 650,00 - 650,00 65,0% 561.701,00 
86415,5

% 

1938 - Corredor Vereador Biléo 
Soares - Estrut. do Transp. na 
RM de Campinas 

115.437.000 70.034.050 70.034.050 - 70.034.050 60,7% 50.915.298 72,7% 

1939 - Corredor Guarulhos - SP - 
Estrut. do Transp. na Região 
Nordeste da RMSP 

6.457.000 4.390.760 4.390.760 - 4.390.760 68,0% 1.102.760 25,1% 

1967 - Redução de Poluição e 
Desenvolvimento de Tecnologias 

- - - - - 0,0% - 0,0% 

2287 - Corredor Metropolitano 
Itapevi-SP - Estrutura. Transp. na 
Reg. Oeste da RMSP 

128.528.000 83.587.840 10.223.976 - 10.223.976 8,0% 34.106.262 333,6% 

2540 - Estruturação do 
Transporte na Região 
Metropolitana de Sorocaba 

10.173.000,00 2.612.450,00 2.612.450,00 - 2.612.450,00 25,7% 814.809 31,2% 

1695 - SUBSCRIÇÃO DE 
AÇÕES DO METRÔ 

2.283.365.377 2.689.423.641 1.814.018.652 - 1.814.018.652 79,4% 2.055.428.660 113,3% 

1483 - Linha 5 - Lilás - Trecho 
Largo 13 - Chácara Klabin 

364.287.357 587.760.001 574.450.006 - 574.450.006 
157,7

% 
652.786.929 113,6% 

1491 - Elaboração de Projetos 
para Expansão da Rede 
Metroviária 

10.000.000,00 7.556.000,00 7.555.998 - 7.555.998 75,6% 7.555.998 100,0% 

2131 - Linha 1 - Azul - 
Recapacitação e Modernização 

86.722.000 273.038.489 273.038.489 - 273.038.489 
314,8

% 
365.267.572 133,8% 

2132 - Linha 2 - Verde - 
Recapacitação e Modernização 

6.808.000 26.721.312 26.721.310 - 26.721.310 
392,5

% 
27.062.311 101,3% 

2133 - Linha 3 - Vermelha - 
Recapacitação e Modernização 

106.620.000 207.950.463 207.950.461 - 207.950.461 
195,0

% 
207.950.461 100,0% 

2134 - Linha 4 - Amarela - Vila 
Sônia - Luz - Fase II 

487.166.000 481.465.000 113.319.802 - 113.319.802 23,3% 113.319.802 100,0% 

2135 - Linha 5 - Lilás - 
Recapacitação e Modernização 

5.397.000 4.488.000 4.487.998 - 4.487.998 83,2% 4.487.998 100,0% 

2171 - Operação das Linhas 
Metroviárias 

109.484.000 109.235.000 109.234.998 - 109.234.998 99,8% 109.234.998 100,0% 

2282 - Linha 17 - Ouro - 
Jabaquara - São Paulo - Morumbi 

717.713.010 613.074.366 119.124.593 - 119.124.593 16,6% 179.124.593 150,4% 

2288 - Linha 2 - Verde - Vila 
Prudente - Dutra 

10.168.000 7.912.000 7.911.998 - 7.911.998 77,8% 8.414.999 106,4% 

2289 - Linha 15 - Prata - Ipiranga 
- Cidade Tiradentes 

379.000.010 370.223.010 370.222.998 - 370.222.998 97,7% 380.222.998 102,7% 

Total Participação Societária 2.630.365.377 2.898.119.291 1.902.349.788 - 
 

72,3% 2.177.971.054 114,5% 
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Programa 3703 - Planejamento, Gestão Estratégica e Modernização do 
Transporte Metropolitano – PITU  
 
Tem como objetivo elaborar o planejamento e coordenar a gestão estratégica e modernização do 
transporte metropolitano de passageiros com o objetivo de ampliar a mobilidade da população, 
estabelecer uma política tarifária equilibrada, reduzir os tempos de viagens dos usuários, ampliar o 
predomínio do transporte público sobre o individual e promover a integração entre transporte, uso do 
solo e meio ambiente. 
 

Ação 2296 - Modernização do Sistema Metroferroviário Metropolitano – BID 
 

O material rodante adquirido, no total de 8 novos trens para a linha 9 - Esmeralda da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, bem como as peças sobressalentes previstas para a 
manutenção dos trens, foram entregues em exercícios anteriores. Ao longo do exercício de 2018 não 
ocorreram pagamentos, sendo previstos ainda a Emissão dos Certificados de Recebimento 
Definitivos que aguardam a retirada de pendências técnicas.  
 

Ação 2297 - Modernização do Material Rodante do Sistema Ferroviário Metropolitano - 
BIRD/JBIC 
 

O material rodante adquirido, no total de 9 novos trens para a linha 11 - Coral da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos – CPTM, foram totalmente entregues nos exercícios anteriores, inclusive as 
peças sobressalentes previstas para a manutenção dos trens. Ao longo do exercício de 2018 não 
ocorreram pagamentos, sendo previstos ainda a Emissão dos Certificados de Recebimento 
Definitivos que aguardam a retirada de pendências técnicas.   
 

Ação 2298 - Modernização dos Sistemas Metroviário e Ferroviário - BIRD/JBIC 
 

Estão contemplados a modernização dos sistemas de sinalização, controle, telecomunicações e 
energia das linhas 7 - Rubi e 12 - Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e 
das linhas 1 - Azul, 2 - Verde e 3 - Vermelha da Companhia do Metropolitano de São Paulo – 
METRO. No caso do contrato de fornecimento de sistemas para a CPTM, o mesmo sofreu uma 
rescisão unilateral assinada em 05/06/2017 e se encontra em processo de arbitragem. No caso do 
Metrô, cujo novo cronograma contratual de execução, acordado em arbitragem, vai até 2021, o 
contrato está com a sua execução em andamento.  

A Ação envolve também 3 Contratos de obras de modernização de via permanente e rede aérea das 
linhas 7 - Rubi e 12 – Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM. Quanto ao 
Lote 1, o contrato foi encerrado, mediante supressão de escopo e consequente apuração de crédito a 
favor da Contratante. A Contratada Mendes Jr. Inconformada, apresentou recurso pretendendo 
reverter a decisão da Administração, cujo pedido e documentação apresentada estão em análise 
pelas áreas competentes. O Lote 2 obteve os serviços concluídos em sua totalidade. Já o Lote 3, a 
CPTM está preparando o encerramento do contrato com supressão parcial de escopo. 

Por fim, o material rodante adquirido, no total de 57 novos trens, já foram entregues na totalidade em 
exercícios passados, porém ainda resta pendente os pagamentos dos CRDs – Certificados de 
Recebimento Definitivos que aguardam a retirada de pendências técnicas. 
 

Ação 2318 - Modernização do Material Rodante do Sistema Metroviário Metropolitano - 
BIRD 
 

Nesta ação está contemplada a aquisição de 26 novos trens para a Companhia do Metropolitano de 
São Paulo – METRO, que serão incorporados à frota da linha 5 – Lilás, necessários para a operação 
da linha após a sua extensão até a estação Chácara Klabin. O 26º trem da frota (P25) teve sua 
fabricação e testes de fábrica concluídos e foi entregue no Pátio Capão Redondo em 30/11/2017. 
Todos os 26 (vinte e seis) trens já se encontram liberados para a operação comercial. A 
concessionária Via Mobilidade assumiu completamente a operação da Linha 5 no dia 04/08/2018 e é 
agora a encarregada pela disponibilização dos trens para a operação comercial junto com a CAF 
 

Ação 2464 - Modernização do Material Rodante do Sistema Metropolitano de 
Transporte 
Nesta ação estão contemplados: 1) a aquisição de 73 novos trens para a Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos – CPTM e 2) o fornecimento de 22 veículos leves sobre trilhos – VLT para a 
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Baixada Santista. A aquisição dos 73 contemplam 3 contratos: (i) Aquisição de 35 Trens CAF: 34 
trens entregues e liberados para operação. O último trem restante está previsto para ser entregue na 
CPTM em março de 2019, com entrada em operação prevista para maio de 2019. (ii) Aquisição de 30 
Trens Hyundai: 28 trens entregues, sendo que 24 já foram liberados para operação. Os demais trens 
estão previstos para operação no primeiro semestre de 2019. (iii) Aquisição de 08 Trens – Consórcio 
Temoinsa-Sifang: todos os trens estão com entregas previstas para 2019.  
Quanto ao Contrato de 22 veículos leves sobre trilhos – VLT todos os trens já foram entregues.  
 

Ação 4286 - Monitoramento da Qualidade e dos Custos dos Serviços de Transporte 
Metropolitano 
 

No ano de 2018 realizou análise de 688 recursos administrativos em segundo grau, interpostos em 
razão de multa por infração a legislação dos transportes metropolitanos; 43 Informações Técnicas 
para subsídios à Assessoria Parlamentar sobre Projetos de Leis, Indicações e Ofícios dos Deputados, 
Prefeitos e Vereadores; 9 Informações Técnicas para subsídios aos Mandados de Segurança; 
aprovação de 400 estudos técnicos para alteração de caraterísticas operacionais de linhas 
intermunicipais, pertencentes às Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo, além de relatórios 
de acompanhamento da demanda dos sistemas vinculados à Pasta; aplicação de 30.000 multas por 
infração a legislação dos transportes metropolitanos nas Regiões Metropolitanas do Estado de São 
Paulo; 12 Reuniões da Comissão de Transporte Coletivo Regular de Passageiros, por ônibus e  12 
Reuniões da Comissão de Transporte Coletivo de Passageiros, de Interesse Metropolitano, sob 
Regime de Fretamento; elaboração de 64 resoluções entre outras atividades.  
No ano de 2018 foi inaugurado o Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso – Km 21, em Osasco, que 
possibilitou a implantação da primeira fase do plano de troncalização das linhas metropolitanas de 
ônibus da região Oeste da RMSP, plano esse que faz parte da nova estrutura de operação do 
Corredor Metropolitano Itapevi-Osasco, com novas  integrações com toda a rede alimentadora de 
transporte, oferecendo maior opção de transporte aos usuários dos municípios de Pirapora do Bom 
Jesus, Santana de Parnaíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e Osasco.  

 

Ação 4288 - Planejamento, Gestão e Execução de Ações do Sistema de Transporte 
Metropolitano 
 

Coordenadoria de Planejamento e Gestão - Em 2018 foi feito o acompanhamento da implantação 
dos empreendimentos prioritários da Secretaria dos Transportes Metropolitanos realizado através de 
coleta de informações referente às obras junto às empresas coligadas, resultando no relatório 
“Caderno de Empreendimentos da STM”, que é atualizado mensalmente e distribuído ao Governo do 
Estado e aos cargos executivos da Secretaria e das Empresas.  
Semestralmente são coletados dados das realizações e dados operacionais das empresas coligadas 
resultando no “Relatório Síntese de Realizações da STM”. 
Realizada a consolidação mensal das informações de andamento das obras inseridas pelas 
empresas coligadas no Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos Prioritários – 
SIGA. 
Foi dada continuidade a cooperação técnica com entidades francesas, entre a AFD e a Secretaria 
dos Transportes Metropolitanos, para o desenvolvimento de um estudo de pré-viabilidade para 
Modernização e Reestruturação da estação Palmeiras-Barra Funda e do seu entorno, concluído em 
Dezembro de 2018. Foram realizadas em São Paulo 4 workshops com a presença de consultores 
franceses e técnicos da STM e empresas coligadas, abordando os seguintes temas prioritários: 
experiência francesa sobre receitas acessórias (não-tarifárias); sistema VLT nas cidades e sua 
inserção urbana; e Politica tarifária, bilhetagem e arrecadação. Também foi realizada uma visita 
técnica à França para aprofundar os assuntos apresentados nos workshops.  
Participação como representante setorial da STM na elaboração do PDUI – Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado e no PAM-TL – Plano de Ação da Macrometrópole Transporte e 
Logística. 
Recriação e coordenação dos trabalhos de CDTI – Comitê de Desenvolvimento de Transporte 
Integrado e de suas quatro Câmaras Temáticas. 
 

Ação 5089 - Comunicação e Articulação Institucional sobre Transportes Metropolitano 
Coordenadoria de Relações Institucionais  
 

Foi desenvolvido em 2018 trabalhos em seis áreas, conforme suas atribuições legais: articulação 
institucional, comunicação, sistemas de informação, acessibilidade, estudo do meio ambiente e 
pesquisas. Recepção e acompanhamento às empresas nacionais e multinacionais, interessadas na 
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área de transporte público, dando atendimento nos assuntos técnicos, novos negócios e 
investimentos. Articular o relacionamento da STM e suas empresas vinculadas, com as demais 
Secretarias de Estado, apresentando propostas e ações com relação a assuntos e projetos ligados ao 
transporte público. Participação na organização de eventos de início de obras, vistoria e entrega de 
linhas do Metrô e CPTM, corredor e terminal metropolitano pela EMTU. Também, em eventos de 
entrega de novos trens da CPTM. Coordenou Campanha Institucional Contra o Abuso Sexual nos 
Transportes Públicos, envolvendo 19 instituições do poder judiciário, executivo estadual e municipal 
de São Paulo, bem como as empresas coligadas da STM. 

Organizou palestra sobre diversidade sexual para funcionário das empresas coligadas, CPTM, 
METRÔ e EMTU. Participação na OD RMSP, executada pelo Metrô, na articulação política das 
autorizações para execução dos trabalhos, junto às prefeituras e os órgãos da Polícia Militar e 
Federal. Participações nas reuniões de Planejamento, Comunicação Visual Temporária, Mobilidade e 
Segurança, em diversos programas do Governo do Estado de São Paulo e grandes, eventos que 
envolveram a CPTM, EFCJ, EMTU e o METRÔ, entre eles: Lollapalooza; "Arena N1"- Copa do 
Mundo 2018;  Fórmula 1; Villa Mix; Carnaval; Virada Inclusiva; Virada Cultural; Marcha para Jesus; 
Parada do Orgulho LGBT; ARSESP Cidadania (estação Brás); Caminhada pelo Autismo 2018;  3º 
Feirão de Imóveis - Seu Sonho, Nosso Compromisso; São Paulo Fest Show 2018; e a Pedal Anchieta 
2018 (descida de bicicleta do planalto de São Paulo até o litoral de Santos). A Coordenadoria de 
Relações Institucionais também está presente em 20 representações entre Conselhos, Câmaras 
Temáticas, Comitês e Grupos de estudos, com a função de formular e controlar a execução das 
políticas públicas envolvendo áreas de transportes. 
 
Assessoria Parlamentar - Durante 2018 a Secretaria através da Assessoria Parlamentar, 
recepcionou 150 encontros entre deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores e outros 
segmentos. A secretaria também teve participação efetiva junto às Comissões Permanentes na 
ALESP no acompanhamento das discussões dos projetos de Lei, convocações, entre outros. 
Respondeu a 125 demandas, prestando informações ao executivo estadual e municipal, bem como 
ao legislativo.  
 
SIC: O Serviço de Informação ao Cidadão, respondeu a 261 pedidos de informação de cidadão sobre 
assuntos relativos ao transporte. 
 
Ouvidoria: No ano de 2018, a Ouvidoria STM e EFCJ realizou o atendimento de 808 (oitocentos e 
oito) manifestações dos cidadãos no Sistema das Ouvidorias (sistema integrado à Ouvidoria Geral do 
Estado de São Paulo).  

Desse total, 507 foram reclamações; 205 solicitações de informações; 54 sugestões; 04 denúncias; 
10 elogios e 28 classificados como outros. 

Forma de Contato 

Tipo de 
Manifestação 

Presencial Telefone Email Correspondência 

Sistema 
das 

Ouvidorias 

Outros Total 

Elogio 0 0 10 0 0 0 10 

Outros 0 0 28 0 0 0 28 

Reclamação 0 90 261 0 154 2 507 

Solicitação de 

Informação 
1 46 150 1 7 0 205 

Sugestão 0 10 30 0 13 1 54 

Denúncia 0 0 02 1 1 0 04 

Total 1 146 481 2 175 3 808 

 
No “Sistema de Demandas” que pertence ao Grupo de Relacionamento com a Sociedade Civil/Setor 
Privado, Município e Terceiro Setor - Casa Civil, responsável pelo atendimento das manifestações 
encaminhadas para o Governo do Estado de SP, por meio deste sistema, a Ouvidoria STM e EFCJ 
realizou 81 (oitenta e um) atendimentos. 
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Programa 3706 - Expansão e Gestão do Transporte de Baixa e Média 
Capacidade - Pitu em Marcha  
 
Tem por objetivo ampliar o transporte público metropolitano e a sua participação na divisão modal das 
viagens motorizadas das regiões metropolitanas, por meio da estruturação da rede de média 
capacidade, racionalização, integração e ampliação das áreas atendidas e da capacidade instalada. 
Oferecer serviços de melhor qualidade, maior acessibilidade e oportunidade de inclusão social, 
especialmente de baixa renda.   
 

Ação 1469 – Implantação do Sistema Integrado Metropolitano/ SIM da Baixada 
Santista - VLT 
 

O SIM da Baixada Santista é uma rede de transporte metropolitana estruturada,  por meio de uma 
linha principal (troncal), de média capacidade de transporte, operada por VLT (Veículo Leve sobre 
Trilhos) e linhas de ônibus metropolitanas que atendem os nove municípios da RMBS. Em Setembro 
(11/09/18) foi publicado decreto no Diário Oficial do Estado que batizou o SIM/VLT de Complexo 
Geraldo Volpe. 
 
Trecho São Vicente (Barreiros) – Porto (Santos) – 11,5 km. Atualmente encontra-se em operação 
o trecho do VLT da Baixada Santista entre Barreiros, em São Vicente, e o Porto de Santos, incluindo 
15 estações construídas ao longo de 11,5 km de via permanente. De janeiro a setembro de 2018 o 
VLT transportou mais de 5,1 milhões de passageiros, uma média de mais de 567 mil passageiros por 
mês. O trecho conta com um pátio de estacionamento e manobras para seis VLTs localizado no 
Terminal Barreiros para apoio à circulação dos VLTs no sentido Barreiros-Porto, um bicicletário com 
capacidade para 100 bicicletas; edifício de apoio de 164 m² de área que possui sala administrativa e 
banheiros para o uso dos condutores. 
O horário de operação é das 5h30 às 23h30, porém em 2018 o intervalo entre partidas foi reduzido de 
10 para 8 minutos, aumentando assim a oferta de lugares. 
 
Material Rodante – Em 2018 os últimos 2 VLTs foram entregues ainda no 1º bimestre totalizando 22 
VLT’s disponíveis para operação.   
 
Sistemas de Portas de Plataforma – Em março de 2018 foi concluída a instalação dos 
equipamentos nas 5 estações restantes do trecho Barreiros-Porto. As estações que receberam os 
equipamentos foram: Itararé, João Ribeiro, N.S. Lourdes, Pinheiro Machado e Terminal Porto, 
completando as 15 estações do trecho Barreiros-Porto. 
 
Pátio Porto – Localizada na região do Porto de Santos, o pátio de manutenção e estacionamento 
com capacidade para 33 VLTs, conta com oficina, almoxarifado, subestação de energia própria, 
equipamento de lavagem dos veículos entre outros itens. Essa área abriga ainda o Centro de 
Controle de Operações do VLT, instalado em prédio de 3.050 m

2 
e que conta com nove consoles e 

um painel sinóptico de 9,5 m de comprimento e 2 m de altura para o controle da operação, sistemas 
de energia, movimentação eletrônica dos passageiros, segurança das estações e vias.  
 
Trecho Conselheiro Nébias – Valongo – (Santos) – 8 km – Em dezembro/18 foi republicado o 
edital de contratação das obras do trecho Conselheiro Nébias – Valongo, em Santos. A sessão 
pública para a entrega das propostas está marcada para o dia 05/02/2019. Essa ligação terá 8 km de 
extensão e 14 estações de embarque. A estimativa é de que com a construção desse trecho o 
SIM/VLT passe a transportar 70 mil passageiros por dia. Os sistemas e subestações de fornecimento 
de energia já estão contratados para esta ligação e os veículos já estão disponíveis para a futura 
operação.  
 
Trecho Barreiros-Samaritá – 7,5 km –Os projetos básicos do trecho Barreiros – Samaritá foram 
concluídos em novembro/18. Está prevista a publicação do Edital de contratação dos projetos 
executivos para o primeiro trimestre de 2019. Esse trecho terá 7,5km de extensão, 4 (quatro) 
estações de embarque e o pátio Samaritá.  
Os projetos de recuperação e ampliação da Ponte A Tribuna, que pertencerá ao trecho Barreiros – 
Samaritá foram contratados em outubro/18. Os estudos a serem desenvolvidos pela empresa 
contratada começaram em dezembro/18 e deverão ser concluídos em oito meses.  
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BRT Metropolitano Litoral Sul – O Projeto Funcional de ligação de 30,4 km do BRT Litoral Praia 
Grande (Caiçara) – Estação São Vicente do VLT, na área insular deste município, está concluído. O 
empreendimento aguarda fontes de financiamento.  

 
Ação 1486 – Sistemas de Baixa e Média Capacidade – Expansão nas Regiões 
Metropolitanas 
 

 Corredor Metropolitano BRT – Alto do Tietê (Arujá – Itaquaquecetuba – Ferraz de 
Vasconcelos)  

O Corredor Metropolitano terá 20,2 km de extensão ligando Arujá a Ferraz de Vasconcelos, passando 
por Itaquaquecetuba e Poá. Inclui a construção de 25 estações de embarque, dois terminais, duas 
Estações de Transferência, além da reforma do terminal Cidade, dos viadutos em Arujá e Ferraz de 
Vasconcelos e novo viário de 0,8 Km. A estimativa é de que com a construção desse Corredor  passe  
a transportar 82,5 mil passageiros por dia O empreendimento foi dividido em três trechos:  
 
Trecho 1 – em Arujá: 2,0 km de extensão e inclui a construção do Terminal Arujá  
Projeto Básico concluído em dezembro 2017; 
Projeto Executivo com previsão de conclusão em 2019.  
 
Trecho 2  - Arujá – Itaquaquecetuba: 10,7 km de extensão e inclui a construção da Estação de 
Transferência Estrada do Corredor (trecho compartilhado com execução de obras do DER – Rodovia 
SP 056)  
Projeto Básico concluído em dezembro de 2018;  
Projeto Executivo com previsão de conclusão em 2019.  
 
Trecho 3 – Itaquaquecetuba – Poá – Ferraz de Vasconcelos: de 7,5 km, inclui a construção da 
Estação Monte Belo, Terminal Kemel (reforma) e Terminal Ferraz de Vasconcelos:  
Projeto Básico está previsto para março de 2019; 
Projeto Executivo está previsto para ser contratado no segundo semestre de 2019. 
Entre janeiro e fevereiro de 2018 foram realizadas audiências públicas em Itaquaquecetuba, Ferraz 
de Vasconcelos, Poá e Arujá, programadas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, sobre o 
Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA do 
empreendimento. 
 

 BRT Metropolitano Perimetral Leste (Jacu Pêssego) 
O Projeto Básico do BRT Metropolitano Perimetral Leste foi concluído em novembro de 2017 e foi 
dividido em dois trechos:  
 
Trecho 1, em Guarulhos - 7,7 km: Inclui a ampliação do Terminal CECAP, adequação viária entre a 
Avenida Monteiro Lobato, em Guarulhos, e a Rodovia Ayrton Senna e seis Estações de Embarque / 
Desembarque. 
 
Trecho 2, em São Paulo - 14,4 km:  Corredor exclusivo na Avenida Jacu Pêssego, na zona leste da 
capital, inclui uma Estação de Transferência (Dom Bosco) com integração à Linha 11 Coral da CPTM 
e 15 Estações de Embarque / Desembarque. 
Será interligado ao corredor planejado pela SPTrans, previsto para seguir até o Terminal 
Metropolitano São Mateus. Com isso, será concluído um novo eixo de conexão perimetral entre 
Guarulhos e o ABC paulista. A demanda prevista para esse sistema de transporte é de 175 mil 
passageiros por dia.  
O projeto Básico do empreendimento está concluído. A licitação para contratação do projeto 
executivo foi revogada em junho/18 até equacionamento das desapropriações, adequação de ciclovia 
e compatibilização dos sistemas operacionais do metropolitano e do municipal, além da definição de 
recursos orçamentários. 
 

Ação 1505 - Melhoramentos na Infraestrutura dos Corredores 
 

Foi iniciado internamente com recursos próprios, Estudo de Viabilidade Técnica e análise operacional 
para requalificação da infraestrutura do trecho Diadema-Brooklin do Corredor ABD, visando à 
proposição de nova integração com SPTrans e CPTM, ampliação da capacidade e da eficiência 
desse trecho e reestruturação das linhas que passam pela região.  
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Ação 1827 - Gestão Corporativa  
 
Nesta ação foram gastos com recursos próprios um total de R$ 466.450,00 com máquinas e 
equipamentos e TI. Com recursos do Tesouro foram pagos R$ 8.000,00 referente ao AVCB do 
Edifício Canadá. 
 

Ação 1876 - Conexões Metropolitanas  
Projeto Básico e Executivo do Terminal Suzano – Valor R$ 285.571,00  
 

Ação 1938 - Corredor Vereador Biléo Soares (Noroeste) – Estruturação do Transporte 
da RM de Campinas 
 

Atualmente com as obras parcialmente entregues em 2018, o corredor possui extensão total de 
31,7 km de extensão de viário exclusivo, ligando os municípios de Campinas, Hortolândia, Sumaré, 
Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara D´Oeste. Desse total 20,9 km já concluídos são de faixa 
exclusiva para ônibus.  Em Campinas conta com 3,8 km de faixa exclusiva, o Terminal Metropolitano 
Magalhães Teixeira, uma Estação de Transferência e mais duas paradas com elevador, Paradas 
Alberto Sarmento e Balão do Tavares. Em Hortolândia há 3,5 km de faixa exclusiva, o Terminal 
Hortolândia e mais uma Estação de Transferência Pinheiros. Em Sumaré a população conta com uma 
Estação de Transferência km 101 – Maria Antônia, próximo à rodovia Anhanguera, portanto fora do 
eixo do corredor, porém importante para organizar as linhas da região. Em Nova Odessa há 5,7 km 
de faixa exclusiva e uma Estação de Transferência Nova Odessa. Em Americana há 1,7 km de faixa 
exclusiva, o Terminal Metropolitano de Americana e uma Estação de Transferência Amizade. Em 
Santa Bárbara D´Oeste, a população conta com o Rodoterminal Santa Bárbara D’Oeste, a Estação 
de Transferência Pinheiro e 6,2 km de faixa exclusiva.  
 
Trecho Nova Odessa – Americana - Santa Bárbara D´Oeste (24,3 km) - A extensão do Corredor 
Metropolitano Biléo Soares foi concluída em dezembro de 2018 e envolve a implantação de 13,6 km 
de faixas exclusivas, adequações e melhoramentos em 10,7 km no viário, além de equipamentos de 
transporte e “obras de arte” (pontes, viadutos, galerias, passarelas). Em dezembro/18 foi concluída a 
construção de 7,9 km de viário exclusivo para ônibus entre Americana e Santa Bárbara D´Oeste, as 
Estações de Transferência Amizade e São Paulo, que envolvem o prolongamento da Av. São Paulo e 
Av. Laura Santos em Santa Bárbara D´Oeste, incluindo ciclovia, pontos de parada, serviços de 
infraestrutura hidráulica, drenagem e sinalização viária. Além disso, foi feita a adequação do sistema 
viário nas Avenidas Pérola Byington, Floriano Peixoto e Tiradentes; Paradas Ribeirão dos Toledos, 
Prefeito Isaias e Tivoli, Ponte sobre o Ribeirão dos Toledos e em Nova Odessa o Complexo Viário do 
Viaduto Jean Nicolini. 
 
Trecho Hortolândia - Sumaré - Campinas (5,4 km) – Extensão do corredor da Av. Olívio 
Franceschini (Hortolândia). A extensão do corredor da Av. Olívio Franceschini em Hortolândia 
encontra-se com as obras em andamento. Nesse trecho já operam a Estação de Transferência 
Pinheiros e as Paradas Parque Hortolândia, Remanso Campineiro, Parque Gabriel e Emancipação, 
ambas em Hortolândia e Estação km 110 - Maria Antônia (Rodovia Anhanguera) em Sumaré. 
As obras remanescentes foram iniciadas em março de 2018. Serão entregues duas alças de acesso à 
SP-101 sobre a ferrovia, além da estação de Transferência Rosolém e Peron, ambas em Hortolândia, 
Estação Parada II em Campinas e cinco estações de embarque e desembarque, respectivamente 
Conjunto Habitacional, Panaino, Novo Ângulo, Nova América e Ataliba Nogueira.  
Variante Sumaré-Hortolândia (7,7 km) - Ligação das Avenidas Rebouças em Sumaré e Olívio 
Franceschini em Hortolândia ; prevê a construção de quatro pontes e de um viaduto sobre a linha 
férrea e sobre o Ribeirão Quilombo, além da construção do Terminal Multimodal de Sumaré. O 
próximo passo para esse trecho seria a contratação de empresa para a continuidade do Projeto 
Executivo e Licenciamento Ambiental além de aguardar a definição de fonte de recursos financeiros.  

 
Ação 1939 - Corredor Guarulhos-São Paulo (Tucuruvi) Estruturação do Transporte na 
Região Nordeste da RMSP 
 

O Corredor Guarulhos – São Paulo (Tucuruvi) foi concebido para reestruturar o transporte 
metropolitano na região. Atualmente está em operação o trecho de 12,3km entre os bairros Taboão e 
Vila Galvão, em Guarulhos, sendo 9,6km de faixa exclusiva para ônibus.   
 
Trecho Vila Endres/Tiquatira/Penha (4,08km) – Este trecho está com o Projeto Executivo 
concluído, no qual foram consideradas apenas as desapropriações pontuais nas áreas onde serão 
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construídas as estações de embarque e desembarque. A estratégia de implantação desse trecho 
depende de aprovação da administração municipal de Guarulhos.  
 
Trecho Vila Galvão/Estação Tucuruvi do Metrô (4,5 km) - O Projeto Executivo para esse trecho 
passará por revisão para adequação ao Plano de Mobilidade de São Paulo, com a inclusão de 
ciclovia ao longo do traçado. A previsão de continuidade depende de definição estratégica entre 
estado e município 

 
Ação 2484 – Apoio à PPP Operação e Construção Trechos do VLT – SIM da Baixada 
Santista - Consórcio BR Mobilidade da Baixada Santista  
 

Responsável pela operação do SIM/VLT - Sistema Integrado Metropolitano iniciou a operação 
comercial do VLT em 31 de janeiro de 2016 entre as nove estações no trecho entre Santos e São 
Vicente. A operação do SIM envolve o Modo ônibus e o VLT em toda a RMBS. Há um sistema de 
bilhetagem metropolitano unificado moderno, sistema de reconhecimento facial e um cartão único 
denominado BR Card, onde o usuário pode utilizar o sistema metropolitano integrado e a integração 
com os sistemas municipais de Santos e Praia Grande. Atualmente o sistema transporta em média 
200 mil passageiros nos dias úteis, destes, em média 25 mil no VLT. 
Contraprestação - Em 2017 foram pagos ao Consórcio BR Mobilidade os seguintes valores: R$ 
30,84 milhões a título de contraprestação por estações operacionais, referente ao período de 
31/12/17 a 31/12/18, e R$ 27,22 milhões a título de gratuidade, período de 31/12/17 a 31/12/18.  
 

Ação 2287 - Implantação do Corredor Metropolitano Itapevi - São Paulo - Estruturação 
do Transporte na Região Oeste da RMSP 
 

O traçado do Corredor Metropolitano Itapevi - São Paulo, de 23,6 km, começa junto à  Estação de 
Transferência Itapevi, da CPTM,  passando por Jandira, Barueri, Carapicuíba terminando na divisa 
entre Osasco e São Paulo. Futuramente haverá integração com os ônibus municipais de São Paulo 
no Terminal Amador Bueno (Vila Yara). O projeto foi dividido nos seguintes trechos:  
 
Trecho Itapevi – Jandira (5 km) - foram entregues em março 5 km de viário compartilhado, 
promovendo maior mobilidade aos usuários das linhas intermunicipais e alternativa para evitar os 
congestionamentos na região oeste da RMSP. Nessa ligação também foi construída uma passarela e 
ampliada outra. Essas estruturas eliminaram uma passagem em nível da Linha 8 – Diamante da 
CPTM, propiciando mais segurança aos passageiros. Esse trecho do corredor possui sete paradas 
entre as Estações de Transferência Itapevi e Jandira são elas: Benedito de Abreu, Conjunto 
Habitacional Cardoso, Ameríndia, Antônio Cardoso Fonseca, Rosa Maria, Mariana, Prestes Maia. 
Inclui-se ainda a construção do viaduto sobre a Rua Ameríndia. 
 
Trecho Jandira – Terminal Carapicuíba (8,8 km) – as obras desse trecho foram retomadas em 
março/18. Serão construídos a cobertura do Terminal Carapicuíba, a Estação de Transferência de 
Barueri, além das estações de embarque e desembarque: Secretaria Municipal de Saúde, Exercito 
Brasileiro, Jardim Belval, Arsenal de Guerra, Antônio João, Vitório Fornazaro, Santa Terezinha e 
Presidente Vargas. A previsão é que o trecho seja concluído até março de 2019. 
 
Trecho Terminal Carapicuíba – Osasco km 21 (2,2 km) – esse trecho já conta com Terminal 
Metropolitano Luiz Bortolosso (km 21 Osasco) em plena operação, para atender 250 mil passageiros 
por dia. As obras remanescentes dessa ligação foram contratadas em julho e aguardam a Licença 
Ambiental de Instalação emitida pela Cetesb,  para ser dada ordem de início afeta à liberação de área 
ocupada às margens da ferrovia da linha 8 da CPTM para construção do viaduto em Carapicuíba, 
alças de acesso e 2 paradas. Previsão de entrega para 2020.  
 
Trecho km 21 Osasco – Terminal Vila Yara - Osasco - (7,6 km) - As obras de reforma e ampliação 
do terminal Amador Aguiar (Vila Yara) começaram em março de 2018. Para a construção do viário e 
10 estações de embarque e desembarque o trecho já conta com os projetos Básico e Executivo e 
Licença Ambiental Prévia. A EMTU aguarda disponibilidade financeira para o empreendimento em 
relação a desapropriações.  
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Ação 2540 – Estruturação do Transporte nas Regiões Metropolitanas 
 RMVPLN – TRIVALE 
 
Projeto Funcional Concluído. Em 2016, foi concluído o Projeto Funcional do Transporte Rápido 
Intermunicipal da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – TRIVALE. Em 
continuidade a esse projeto, durante 2017 foi desenvolvido o Termo de Referência para consolidação 
do Funcional, uma vez que ocorreram alterações de traçado no município de São José dos Campos 
após acerto com a nova administração da cidade e a EMTU estar negociando com a prefeitura de 
Jacareí o traçado originalmente acordado. A contratação para esta consolidação e para execução dos 
Projetos Básico e Executivo do trecho de BRT entre Jacareí e São José dos Campos, não foi 
efetivada no ano de 2018. 
 

 RMS – Pesquisa Origem e Destino - OD 
Em 2018 foi dada continuidade ao planejamento da Pesquisa OD na Região Metropolitana de 
Sorocaba realizando levantamentos, caracterização, zoneamento, dimensionamento e preparação de 
material para realização da pesquisa OD – Domiciliar e de Linha de Contorno. A etapa de 
Planejamento foi concluída em 2018 bem como a elaboração do TR para contratação de Sistemas e 
Execução da Pesquisa em campo, que deverá ocorrer ainda no 1º semestre de 2019. 
 

 RMRP - Pesquisa Origem e Destino - OD 
Criação da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Em 2018, não ocorreu a transferência oficial das 
linhas metropolitanas para a EMTU, conforme esperado, para que se desse inicio ao planejamento da 
Pesquisa OD na região. 
 

Programa 3707 - Expansão, Modernização e Operação do Transporte sobre 
Trilhos - Pitu em Marcha (CPTM) 
 

Tem como objetivo ampliar a utilidade da malha de transporte de passageiros sobre trilhos nas 
Regiões Metropolitanas e Aglomerados Urbanos de São Paulo, expandindo e modernizando seus 
serviços, adequando-se às exigências de mobilidade e ao volume de demanda, integrada à rede 
existente e com novos padrões de qualidade e de inserção urbana. 
 

Ação 2091 - Estudos e Projetos para Expansão e Modernização da Rede de Transporte 
sobre Trilhos 
 

Para fornecer alternativas de transporte ferroviário rápido, seguro, confortável e confiável, a CPTM 
executa constantemente atividades de planejamento de transporte, com estudos e projetos 
desenvolvidos visando ampliar a oferta de viagens, com a elevação dos padrões de qualidade de 
serviço, de acordo com o crescimento da região e o aumento da conectividade dos sistemas de 
transporte de alta, média e baixa capacidade. Dessa maneira, esses estudos e projetos melhoram as 
condições de mobilidade urbana e racionalizam o uso dos recursos disponíveis. 
Em 2018 estiveram em andamento um conjunto de atividades, destacando-se: 
Implantação do processo de verificação de conformidade, pela ABNT, da adaptação das estações 
aos requisitos das normas técnicas de acessibilidade; 
Conclusão da coordenação da análise dos estudos referentes à concessão das linhas 8 – Diamante e 
9 – Esmeralda, pretensão originária de uma MIP - Manifestação de Interesse Privado, apresentada 
em 2015 pela empresa Triunfo Participações ao Governo do Estado de São Paulo. Em 2017 houve 
Edital de Chamamento Público para a apresentação de estudos para a referida concessão. As 
empresas proponentes e autorizadas pelo governo (Grupo CAF/Acciona/BRT, CCR Participações e 
Grupo Metropolitano 89) entregaram estudos pautados na modalidade Parcerias Público-Privadas do 
tipo patrocinada, em que foram apresentados projetos de melhoria da infraestrutura e sistemas, além 
da operação e manutenção de ambas as linhas por um prazo de 30 anos. Após análise dos estudos, 
a CPTM apresentou em 2018 ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas um modelo final 
para prosseguimento do processo, que se encontra paralisado desde então. 
Conclusão dos estudos de viabilidade técnica e financeira e elaboração da documentação necessária 
para contratação de novo sistema de bilhetagem baseado na tecnologia QRCodes, na perspectiva de 
modernização do atual sistema de bilhetagem por meio da substituição dos bilhetes “Edmonson”. 
Essa nova solução tecnológica, além de representar diminuição de custos, resultará em melhorias no 
controle e gestão das informações de bilhetagem e propiciará agilidade aos processos de 
comercialização e validação do direito de viagem, resultados que beneficiam os usuários. Os novos 
bilhetes foram testados em seis estações, sendo uma em cada linha, com resultados determinantes 
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para confirmação da escolha tecnológica, demonstrando flexibilidade e confiabilidade condizentes 
com as necessidades operacionais.                                                                                                                                                                                                   
  

As ações 2092, 2093, 2172, 2094, 2095 e 2173 voltadas à modernização da rede atual, 
apresentaram as seguintes realizações significativas no ano de 2018: 

Ação 2092 Linha 7 - Rubi - Luz - Jundiaí - Modernização e Expansão da Oferta 

Ação 2093 Linha 8 - Diamante - Júlio Prestes - Amador Bueno – Modernização 

Ação 2172 Linha 9 - Esmeralda - Osasco - Grajaú - Modernização e Expansão da Oferta 

Ação 2094 Linha 10 - Turquesa - Luz - Rio Grande da Serra – Modernização 

Ação 2095 Linha 11 - Coral - Luz - Estudantes - Modernização e Expansão do Expresso Leste 

Ação 2173 Linha 12 - Safira - Brás - Calmon Viana - Modernização e Expansão da Oferta 

 
Modernização da Rede: Nas seis linhas 7 - Rubi (Luz - Francisco Morato - Jundiaí), 8 - Diamante 
(Júlio Prestes – Itapevi - Amador Bueno), 9 - Esmeralda (Osasco - Grajaú), 10 - Turquesa (Luz - Rio 
Grande da Serra), 11 - Coral (Luz - Estudantes), 12 - Safira (Brás - Calmon Viana), em 2018 
prosseguiram-se as obras de infraestrutura, contemplando sinalização, telecomunicações, energia, 
rede aérea e via permanente, além da modernização de estações e expansão do sistema. 
 
Estações Acessíveis: Finalizadas as obras de readequação das estações Jardim Belval e Jardim 
Silveira (Linha 8-Diamante). Na Linha 7-Rubi, prosseguiram as obras de arquitetura e restauro na 
estação Luz, incluindo a instalação de elementos de comunicação visual, mobiliário e sonorização, 
como também, as obras de reconstrução da estação Francisco Morato. Tiveram início as obras civis e 
de sistemas da segunda fase da estação Suzano (Linha 11-Coral). Esta obra possibilitará a 
operacionalização integral da estação e contempla a execução do novo terminal do Expresso Leste 
em Suzano. Concluídas as obras para adequação de acessibilidade das estações Estudantes e Brás 
Cubas (Linha 11-Coral). Nas estações Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra (Linha 10-Turquesa) e 
Mogi das Cruzes (Linha 11-Coral) os serviços de acessibilidade encontram-se em fase final de 
execução. Prosseguem as obras de acessibilidade em Guapituba (Linha 10-Turquesa). 
 
Obras de Arte: Concluídos os serviços de drenagem e galerias do Viaduto Caieiras, lados norte e 
sul. 
 
Via Permanente e Rede Aérea: Na linha 7-Rubi, foram finalizadas as obras de instalação de via 
permanente e sistema de energia catenária de tração e do pátio do estacionamento de trens de 
Francisco Morato. 
 
Energia: Em 2018 foram entregues as subestações de energia de Jaraguá (Linha 7-Rubi) e de 
Engenheiro São Paulo (Linha 11-Coral); além das cabines seccionadoras da Lapa (Linha 8-
Diamante), do Brás (Linha 11-Coral) e de Itaim Paulista (Linha 12-Safira). Prosseguem as obras de 
implantação de Telecomando de Energia em todas as linhas e as intervenções voltadas à 
readequação e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração na linha 11 - Coral. 
 
Sinalização: Na Linha 7-Rubi, a licitação para contratação dos serviços de implantação de Sistema 
de Controle de Tráfego - SCT para os domínios das estações Franco da Rocha e Francisco Morato e 
a adequação do Sistema de Controle Centralizado - SCC para os domínios das estações Francisco 
Morato, Franco da Rocha e Jaraguá estão em fase final e serão assinados em 2019. 
Trens novos: Prossegue a fabricação do lote de 65 novos trens que deverão ser incorporados à da 
frota da CPTM, dos quais 57 já estão em operação comercial e 05 trens em testes estáticos e 
dinâmicos. Na fábrica há 03 trens em testes para liberação. Todos são equipados com tecnologia de 
ponta como ar-condicionado, câmeras de vigilância, sistema de informação audiovisual (monitores de 
vídeo e displays). Os trens são totalmente acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. 
 

Ação 2331 – Linha 13 – Jade - Trem de Guarulhos – Implantação 
 

Implantada em março de 2018, corresponde a 12,2 km de nova via para a linha de trem metropolitano 
que liga os municípios de São Paulo e Guarulhos, incluindo acesso ao Aeroporto Internacional 
Governador André Franco Montoro. Atualmente, as obras encontram-se em operação assistida e com 
retirada de pendências. A operação, em fase de testes, do trecho Eng° Goulart e Aeroporto iniciou em 
março de 2018 e a operação comercial em junho de 2018. Os serviços Connect (partidas do Brás à 
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Estação Aeroporto, com paradas, somente nos horários de pico) e Airport Express (partidas da 
estação da Luz à Estação Aeroporto, sem paradas) iniciaram seus serviços em outubro de 2018. 
Também teve início a fabricação dos 8 novos trens adquiridos da China para essa linha, com previsão 
de chegada do primeiro trem para março de 2019. Além da equipagem moderna, padrão dos trens 
novos, estes trens virão com bagageiros de forma a atender a demanda de passageiros para o 
Aeroporto de Guarulhos. 
 

Ação 2323 - Extensão da Linha 9 - Esmeralda até Varginha 
 

Prolongamento com 4,5 km de extensão entre Grajaú e Varginha, com previsão de construção das 
estações Mendes-Vila Natal e Varginha, de viadutos ferroviários, viário e de pátio de estacionamento 
de trens. As obras dos sistemas de sinalização e rede aérea estão em andamento. Contratadas as 
obras civis dos Viadutos Rodoviários Lote 1 (Viadutos Micronésia e Jacopo Torriti) e Lotes 2 
(Viadutos Leste/Oeste e Paulo Guilguer Reimberg), que farão a transposição da via férrea, o sistema 
de energia e a complementação de obras civis do Lote 1 (finalização da estação Mendes-Vila Natal, 
equipamentos e parte das vias). Em licitação a contratação de complementação de obras civis do 
Lote 2 (finalização da estação Varginha, equipamentos, parte das vias e o pátio de estacionamento 
de trens – Pátio Varginha). As obras complementares do Lote 1 estão em fase de emissão da Ordem 
de Serviço. As obras complementares do Lote 2 tiveram seu edital publicado no início de dezembro. 
Ambas as obras possuem prazo de 18 meses de conclusão 
 

Ação 4627 - Operação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM 
 

Em 2018 a CPTM transportou 863,3 milhões de passageiros, numa média de 2,9 milhões de usuários 
por dia útil, sendo comum ultrapassar a marca diária de 3 milhões de passageiros. 
 

Ação 5928 – Ressarcimento de subsidio aos usuários estudantes - CPTM 
 
Em 2018 foram transportados na rede da CPTM 39,6 milhões de passageiros estudantes 
subsidiados. 
 

Ação 5929 – Ressarcimento de gratuidades aos usuários - CPTM 
 

Em 2018 foram transportados na rede da CPTM 45,2 milhões de passageiros gratuitamente. 
 

Programa 3708 - Expansão, Modernização e Operação do Transporte 
Metroviário - Pitu em Marcha (METRÔ) 
 
Tem como objetivo ampliar o sistema metroviário e sua participação no transporte coletivo da Região 
Metropolitana de São Paulo, oferecendo serviços de qualidade, maior acessibilidade e oportunidade 
de inclusão social à população, incluindo a recapacitação e modernização do sistema, por meio de 
adequada operação e manutenção, com altos níveis de segurança e regularidade. 
 

Acessibilidade das Linhas Metroviárias 
O Metrô de São Paulo possui todas as estações adaptadas para o acesso das Pessoas com 
Deficiência – PCD dispondo de elevadores ou rampas, piso tátil, sanitários acessíveis, comunicação 
visual adequada, bloqueios (catracas) ou cancelas para acesso às plataformas acessíveis, 
comunicação sonora e tátil, redutores de vão entre o trem e a plataforma. Além disso, as estações 
também contam com telefones públicos acessíveis, inclusive para pessoas surdas. 
Em 2018, foram monitoradas 248 mil pessoas com deficiência, sendo que para cada monitoramento 
são deslocados, no mínimo, dois empregados - um que auxilia o embarque na estação de origem e 
outro o desembarque na estação de destino. 
Para prestar auxílio às pessoas que utilizam cadeiras de rodas, foram capacitados e reciclados 1.492 
empregados operativos. Além desses empregados, foram treinados também 357 Jovens Cidadãos e 
149 Aprendizes para a condução de deficientes visuais. 
Por ocasião das comemorações do 50º aniversário do Metrô foram realizados eventos em algumas 
estações com a participação de integrantes de variadas instituições lindeiras. Foram 7 apresentações 
com um total de 230 integrantes. Instituições participantes: AACD, CADEVI – Centro de Apoio ao 
Deficiente Visual, Centro de Referência do Idoso da Zona Norte – AAPS, Associação dos 
Aposentados e Pensionistas da Sabesp, Paróquia Santa Cecília e Grupo de Teatro Nova Vida. 
Em 03 de dezembro de 2018, para comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o 
Metrô realizou evento na Estação Tatuapé, fazendo parte da Virada Inclusiva, com diversos órgãos 
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públicos e instituições de assistência à pessoa com deficiência, com intuito de confraternizar e 
esclarecer dúvidas da população. 
Na ocasião estiveram presentes representantes e assistidos da IMREA – Instituto de Medicina e 
Reabilitação – Rede Lucy Montoro, Escola Especial São Judas, Associação Amigos Metroviários dos 
Excepcionais - AME, AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente, CENHA – Centro 
Social Nossa Senhora da Penha, Associação G14 de Apoio aos Pacientes de Poliomielite e Síndrome 
Pós-Polio, Associação Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, entre outros.  
Alguns trouxeram atrações musicais, de dança e interpretação que animaram o encontro, que 
também contou com a participação do Gabriel Vicalvi, proprietário de cão guia, que esclareceu 
dúvidas sobre como lidar com o cão. O evento foi finalizado com um show especial da Banda dos 
Seguranças do Metrô. 
No dia 07 de novembro de 2018 o Metrô participou de um evento, transmitido ao vivo pela internet, 
promovido pelo Departamento de Cultura e Eventos da OAB-SP e pela Comissão Especial de Direitos 
a Pessoas Idosas no Salão Nobre da sede da OAB-SP. 
O Metrô de São Paulo foi certificado com o “Selo de Direitos Humanos e Diversidade” pela Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Trata-se de uma certificação dada às empresas 
públicas, privadas e do terceiro setor, pela adoção de boas práticas no atendimento ao seu cliente. O 
Metrô foi reconhecido pelas iniciativas voltadas à valorização e à garantia dos direitos das pessoas 
idosas e pelas ações desenvolvidas para o atendimento como o Programa de Visitas “Experiente 
Cidadão”, as Campanhas de Prevenção de Quedas, de Cidadania e as Estratégias no Embarque 
Preferencial. 
 

As ações 2131, 2132, 2133 apresentaram as seguintes realizações significativas no 
ano de 2018: 

Ação 2131 Linha 1 – Azul: Recapacitação e Modernização 

Ação 2132 Linha 2 – Verde: Recapacitação e Modernização 

Ação 2133 Linha 3 – Vermelha: Recapacitação e Modernização 

 
Modernização do sistema de Sinalização e Controle  
O novo sistema CBTC “Communications-Based Train Control” está em implantação nas Linhas 1 - 
Azul, 2 - Verde e 3 - Vermelha do Metrô. A implantação do sistema possibilitará o aumento do número 
de trens e consequentemente a redução dos intervalos entre trens, com aumento da oferta de 
lugares, diminuição do tempo de viagem devido ao aumento da velocidade média, redução da 
energia consumida em virtude do controle mais efetivo da movimentação dos trens, viabilidade de 
comunicações áudio visuais em tempo real e maior eficiência e segurança nas comunicações de 
dados para todos os outros sistemas interconectados. 
 
Evolução do sistema 
Em 2018, foram implementadas novas funcionalidades no sistema CBTC da Linha 2 – Verde, ainda 
em versão intermediária do software. A versão final do software encontra-se em fase de testes de 
fábrica.  
As conclusões das implantações, com as versões finais dos softwares, incorporando todas as 
funcionalidades, estão previstas para as seguintes datas: Linha 2 - Verde - outubro/2019; Linha 1 - 
Azul - agosto/2020; Linha 3 - Vermelha - julho/2021. 
 
Modernização da Frota de Trens 
A modernização dos trens contempla: 
Sistema de ar-condicionado, câmeras de vigilância internas e externas, sistema de proteção contra 
incêndio, sistema de informação audiovisual, sistema de freios com controle de patinagem e 
deslizamento (melhora o desempenho em condições de baixa aderência, como na chuva), sistema de 
tração em corrente alternada, monitoramento contínuo dos equipamentos pelo operador, substituição 
do sistema de portas e inspeção, revisão e reparos na estrutura e nos truques dos trens.  
Melhora na ergonomia com o rearranjo interno e a substituição da iluminação. 
 
Evolução da Modernização 
Foram modernizados e entregues ao Metrô todos os 98 trens: 
8 trens iniciaram a operação comercial em 2011, 5 trens em 2012, 11 trens em 2013, 22 trens em 
2014, 11 trens em 2015, 17 trens em 2016, 12 trens em 2017, 8 trens em 2018 e os 4 trens restantes 
estão em testes/implantação do CBTC para início da operação comercial. 
A conclusão da Modernização dos Trens ocorreu em agosto de 2018. 
 



635 
 

A ação 2134 apresentou as seguintes realizações significativas no ano de 2018: 

Ação 2134 Linha 4 – Amarela:  Trecho Luz-Vila Sônia - Fase 2 

 
O empreendimento Trecho Luz – Vila Sônia está projetado para uma extensão de 14,4 km, com 11 
estações, 1 Pátio de Manutenção e 29 trens. 
A implantação da Linha foi planejada em duas fases: 
 
Fase 1: concluída em 2011, com 12,8 km de extensão (8,9 km operacionais), com 6 estações em 
operação: Butantã, Pinheiros (integração com a Linha 9 da CPTM), Faria Lima, Paulista (integração 
com a Linha 2), República (integração com a Linha 3) e Luz (integração com a Linha 1 e com linhas 7, 
10 e 11 da CPTM) além da entrega parcial de 1 Pátio de manutenção (Vila Sônia) e 14 trens. 
 
Fase 2: Estação Fradique Coutinho concluída e em operação desde 2014; Estação Higienópolis-
Mackenzie concluída e em operação desde Janeiro/2018; Estação Oscar Freire concluída e está 
operando, desde Abril 2018, apenas com o acesso Jardins. O Acesso Clínicas está em fase de 
execução da obra civil; Estação São Paulo-Morumbi concluída e em operação desde outubro de 
2018. O terminal de ônibus junto à estação passou a operar em dezembro 2018; Em execução as 
obras de complementação do Pátio Vila Sônia, construção de uma nova estação (Estação Vila 
Sônia), implantação do Terminal de Ônibus Vila Sônia e prolongamento de 1,5 km de túnel. 
 
Evolução do empreendimento: 
Para garantir a continuidade dos serviços e cumprimento das metas parciais e meta final, foram 
ajustados os contratos para implantação dos Sistemas de Alimentação Elétrica, Auxiliares (escadas 
rolantes, elevadores, ventilação principal, etc), Telecomunicações, Portas de Plataforma (PSD), 
Bloqueios e Sistema de Transmissão de Dados (STD) das estações e da linha. 
 
Metas de conclusão das Estações no Trecho Luz – Vila Sônia e entrega à Concessionária CVQ: 
Oscar Freire (Total – com Acesso Clínicas): junho de 2019; Vila Sônia: 2020; Pátio Vila Sônia 
(Complementação): abril de 2019. 
 A demanda estimada para operação comercial da Linha 4-Amarela é de 893.520 passageiros por dia 
útil. 
 

As ações 2135 e 1483 apresentaram as seguintes realizações significativas no ano de 
2018 

Ação 2135 Linha 5 – Lilás: Recapacitação e Modernização 

Ação 1483 Linha 5 – Lilás: Trecho Largo 13 - Chácara Klabin 

 
Linha 5 – Lilás: Trecho Capão Redondo-Chácara Klabin 
O trecho previamente existente da Linha 5-Lilás, a partir do Largo Treze até Capão Redondo, conta 
com 8,4 km, 6 estações (Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo 
Amaro e Largo Treze), 1 Pátio de Manutenção (Capão Redondo) e 8 trens. 
O empreendimento Trecho Largo Treze – Chácara Klabin está projetado para uma extensão de 
11,5km, com 11 estações, 1 Pátio de Manutenção e 26 trens adicionais.  
 
O Trecho Largo Treze – Chácara Klabin está sendo implantado como segue: 
Trecho Largo Treze-Estação Adolfo Pinheiro (0,64km) em operação comercial desde agosto de 2014. 
Trecho Adolfo Pinheiro (exclusive)-Brooklin (3,7 km), com 3 estações, Alto da Boa Vista, Borba Gato 
e Brooklin, está em operação comercial desde 27/11/17. 
Trecho Brooklin (exclusive) – Chácara Klabin (exceto estação Campo Belo), com 7,2 km de extensão 
operacional: 
Trecho Brooklin – Estação Eucaliptos (exclusive Campo Belo) (2,05 km), com 01 estação, está em 
operação comercial desde 02/04/2018; 
Trecho Eucaliptos – Estação Moema (0,97 km), com 01 estação, está em operação comercial desde 
31/08/2018. 
Trecho Moema – Estação AACD-Servidor (1,31 km), com 01 estação, está em operação comercial 
desde 15/09/2018. 
Trecho AACD-Servidor – Estação Chácara Klabin (2,84 km), com 03 estações, Hospital São Paulo, 
Santa Cruz (interligação com a Linha 1–Azul) e Chácara Klabin (interligação com a Linha 2–Verde), 
está em operação comercial desde 13/10/2018; 
Viaduto Rodoviário Santo Amaro, junto à Estação Campo Belo, sobre a Av. Jornalista Roberto 
Marinho, no cruzamento com a Av. Santo Amaro, liberado para tráfego de veículos desde 18/12/2018. 
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Estação Campo Belo: previsão de operação em março 2019. 
Material Rodante: a entrega dos 26 trens CAF foi concluída em 30/11/2017. Instalados e testados os 
sistemas de Sinalização (CBTC) e o sistema de Telecomunicação (SCMVD) de bordo. O total de 26 
trens foi disponibilizado para a operação no Trecho Capão Redondo – Chácara Klabin desde 
07/05/2018. 
 
Evolução do empreendimento: 
Estação Campo Belo: Obra Civil - Acabamento e Cobertura metálica em execução. Sistemas - 
Alimentação elétrica (Painéis, Equipamentos Elétricos/Eletrônicos, Cabos), Auxiliares (Infraestrutura, 
Iluminação-Tomadas, Escadas Rolantes, Elevadores, Ventilação) e Telecomunicações estão em 
instalação; 
Pátio Guido Caloi - Edificações/Blocos: Obra Civil concluída. Os Sistemas-Auxiliares (bandejamento, 
Iluminação/Tomadas, Elevadores, DI, Pontes rolantes, ar condicionados), Alimentação Elétrica 
(Painéis, Equipamentos Elétricos/Eletrônicos, Cabos), Telecomunicações e Sinalização estão em 
instalação. Via Permanente: Obra Civil concluída. Sistemas em instalação; 
Viaduto Santo Amaro: As passarelas de pedestre estão em execução.  
 
Metas de conclusão do Trecho Brooklin (exclusive) – Chácara Klabin: 
Estação Eucaliptos, com início de operação tarifada em 02/04/2018; 
Estações, Moema, com início de operação tarifada em 18/08/18, AACD-Servidor com início de 
operação tarifada em 31/08/2018 e Hospital São Paulo, com início de operação tarifada em 
28/09/2018; 
Estações, Santa Cruz e Chácara Klabin, ambas com início de operação tarifada em 28/09/2018.  
Estação Campo Belo e Pátio Guido Caloi com operação prevista para março 2019. 
A demanda estimada para a operação comercial da Linha 5-Lilás em 2020 é de 855.420 passageiros 
por dia útil. 
 

Ações 2556 e 2557 - Concessão conjunta das linhas 5 – Lilás e Linha 17 - Ouro 
 

Contrato de concessão das Linha 5 – Lilás e Linha 17 – Ouro entre a Secretaria de Estado dos 
Transportes Metropolitanos – STM e o Consórcio ViaMobilidade (CCR S.A e RuasInvest 
Participações S.A) assinado em 05/04/2018 com a outorga de R$ 553.880.400,00. 
O Consórcio ViaMobilidade assumiu a operação do Trecho Capão Redondo - Estação Moema 
(exceto Estação Campo Belo) e do Pátio Capão Redondo em 04/08/2018, do Trecho Moema - 
Estação AACD-Servidor em 31/08/2018 e do Trecho AACD-Servidor – Estação Chácara Klabin em 
28/09/2018. 

Trata-se de CONCESSÂO onerosa de prestação do serviço público de transporte de passageiros das 
Linhas 5 - Lilás e 17 - Ouro da Rede Metroviária de São Paulo, compreendendo as atividades e 
encargos, relativas à:  
Operação Comercial das Linhas; 
Manutenção e conservação de todos os Bens Integrantes da Concessão;  
Implantação de melhorias nos Bens Integrantes da Concessão, visando manter seus níveis de 
qualidade, cumprir os Indicadores de Desempenho, garantir sua permanente atualidade e 
modernidade; 
Requalificação e adequação da infraestrutura concernente ao Serviço Concedido, visando 
compatibilizá-la com a demanda e com o atendimento de exigências técnico-operacionais e de 
segurança; 
Realização de Investimentos Adicionais, considerados necessários; 
Continuidade da funcionalidade, da qualidade, da segurança e da expansão do Serviço concedido; 
Operação e manutenção de eventual expansão do Serviço Concedido em trechos que se 
caracterizem como prolongamento das LINHAS objeto da CONCESSÃO.  
 
Fases da Concessão: 
Fase I - Fase da Concessão, remunerada mediante o pagamento da Tarifa de Remuneração ou da 
Tarifa de Remuneração Contingente, na qual a Concessionária assumirá a Operação Comercial da 
Linha 5, bem como outras atividades previstas no Contrato, qualificando o Termo Inicial do prazo de 
vigência da Concessão.  
 
Fase II - Fase da Concessão na qual ocorrerá a Operação Plena da Linha 5, pela Concessionária, do 
trecho entre as Estações Capão Redondo e Chácara Klabin, com inclusão da estação Campo Belo.  
Fase III - Fase da Concessão na qual ocorrerá a Operação, pela Concessionária, da LINHA 17, entre 
as Estações Congonhas/Jardim Aeroporto e Morumbi.  
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Operação: A partir de 04/08/2018 o trecho em operação pelo Metrô e os demais trechos a seguir, nas 
respectivas datas de inauguração, passaram a ser operados pela Concessionária ViaMobilidade e a 
Estação Campo Belo e o Pátio Guido Caloi, com previsão para março de 2019. 

Trecho Capão Redondo – Eucaliptos (Estações Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, 
Giovani Gronchi, Santo Amaro, Largo Treze, Adolfo Pinheiro, Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklin, 
(Campo Belo exclusive) e Eucaliptos) operado pelo Metrô, transferido em 04/08/18; 
 
Material Rodante (26 trens) – Instalados e testados o sistema de CBTC nos 26 trens, transferidos em 
04/08/18.  
 
Trecho Eucaliptos (exclusive) - Estação Moema, inaugurada em 18/08/18; 
 
Trecho Moema (exclusive) - Estação AACD-Servidor, inaugurada em 31/08/18; 
 
Trecho AACD-Servidor (exclusive) – Chácara Klabin, (Estações Hospital São Paulo – Santa Cruz 
e Chácara Klabin), inauguradas em 28/09/18; 
 
Pátio Guido Caloi; Edificações/Blocos: Obra Civil-Acabamento e Sistemas-Bandejamento, 
Iluminação/Tomadas, Painéis, Equipamentos Elétricos/Eletrônicos, Cabos em execução. Via 
Permanente do estacionamento-Fase II: Infraestrutura, superestrutura e passarela de serviço em 
execução. Operação prevista para março /2019;  
 
Estação Campo Belo: Com operação prevista para março/2019. 
 
Viaduto Rodoviário Santo Amaro; Também faz parte do empreendimento à entrega de um viaduto 
rodoviário Santo Amaro, sobre a Av. Jornalista Roberto Marinho, no cruzamento com a Av. Santo 
Amaro. Já entregue.  
A demanda estimada para a operação comercial da Linha 5-Lilás em 2020 é de 855.420 passageiros 
por dia útil. 

 

Ação 2171 - Operação das Linhas Metroviárias 
 

Em 2018, a demanda de passageiros transportados (entradas + transferências) pelas linhas 
metroviárias alcançou 1,36 bilhões de usuários. Em 2018, a demanda média anual registrada nos 
dias úteis foi de 4,61 milhões de passageiros transportados. Durante o mês de novembro de 2018, a 
demanda alcançou uma média nos dias úteis de 5,06 milhões de passageiros em todas as linhas 
metroviárias.  

 

Ação 4624 – Linhas Metroviárias – Ressarcimento de gratuidades a usuários 
 

Em 2018 foram transportados na rede metroviária 94.982.308 passageiros gratuitamente. 
 

Ação 5565 – Linhas Metroviárias – Ressarcimento de subsidio aos usuários 
estudantes 
Em 2018 foram transportados na rede metroviária 75.080.091 passageiros subsidiados (estudantes). 
 

Ação 2289 – Linha 15 – Prata:  Trecho Vila Prudente - Jardim Colonial 
 

O empreendimento Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial (antiga Estação Iguatemi) está projetado 
para uma extensão de 15,3 km, 11 estações, 1 pátio de estacionamento e manutenção e 27 trens, 
utilizando tecnologia monotrilho.  
O sistema monotrilho é um transporte de média capacidade, que opera sobre pneus, em via elevada 
(entre 12 e 15 metros de altura, dependendo do trecho) e utiliza tecnologia “driverless” (operação 
automática sem a presença de condutor). Os veículos são equipados com câmeras no interior dos 
carros, gravação de imagens, passagem livre entre os carros e ar condicionado.  
A Linha 15-Prata interliga com a Linha 2 na Estação Vila Prudente e interligará com o Corredor 
Intermodal ABCD na Estação São Mateus.  
A implantação da linha está sendo realizada em duas etapas: 
 
 
 
 



638 
 

A primeira etapa de implantação está dividida em dois trechos: 
Trecho Vila Prudente - Oratório, com 2,9 km de extensão, duas estações e um pátio de 
manutenção e estacionamento, em operação comercial desde 10 de agosto de 2015 (horário parcial) 
e operação em horário pleno (das 4h40min às 0h) desde 26 de outubro de 2016.  
 
Trecho Oratório (exclusive) - São Mateus, com 10,1 km de extensão e oito estações, sendo que 
quatro estações — São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União — iniciaram a operação 
assistida em 6 de abril de 2018 (horário parcial) e a operação comercial tarifada em horário restrito 
(das 6h às 20h) em 1 de dezembro de 2018. As demais quatro estações — Jardim Planalto, 
Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus estão previstas para operar em 2019. 
A segunda etapa de implantação compreende o Trecho São Mateus (exclusive) – Jardim Colonial 
(antiga Estação Iguatemi), com 2,3 km de extensão e uma estação, com previsão de entrega em 
2021. 

Evolução do empreendimento 
Terminal de Ônibus Vila Prudente: em andamento o processo de transferência à SPTrans. 
 
Concluídos a obra civil e o paisagismo da Subestação Primária São Lucas; sistemas em finalização 
de implantação. 
As estações do Trecho Jardim Planalto – São Mateus encontram-se em execução, conforme segue: 
 
Implantação dos Sistemas de Alimentação Elétrica, Auxiliares, Escadas Rolantes, Elevadores, 
Sinalização e Controle e Telecomunicações. Em andamento os testes integrados trem-via. 
 
Processo de recontratação da obra civil das quatro estações restantes — Jardim Planalto, 
Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus — e da ciclovia e canteiro central. 
 
Material Rodante: entregues os 27 trens previstos para o trecho, dos quais 26 trens estão disponíveis 
para a operação. 
 
Metas de conclusão e operação 
Trecho Jardim Planalto - São Mateus (4 estações): 
Estação Jardim Planalto — previsão de entrega em outubro 2019. 
Estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus — previsão de entrega em dezembro 2019. 
 
Trecho São Mateus (exclusive) – Jardim Colonial (1 estação) — previsão de entrega em 2021. 
A demanda estimada para a operação comercial do Trecho Vila Prudente – Jardim Colonial é de 
405.460 passageiros por dia útil, para o cenário 2021. 
O Processo de concessão da Linha 15-Prata encontra-se em licitação, cuja abertura das propostas 
está prevista para março 2019. 
 

Ação 2282 - Linha 17 – Ouro: Trecho Jardim Aeroporto – Congonhas – Morumbi 
(CPTM) 
 

O empreendimento Trecho Jardim Aeroporto – Congonhas – Morumbi (CPTM) está projetado para 
uma extensão de 7,7 km, 1 pátio de estacionamento e manutenção, 8 estações e 14 trens, utilizando 
tecnologia monotrilho.  
 
O Trecho Jd. Aeroporto - Congonhas – Morumbi (CPTM) terá interligação com a com a Linha 9 - 
Esmeralda da CPTM na estação Morumbi, com a Linha 5 – Lilás do Metrô na Estação Campo Belo e 
com o Aeroporto de Congonhas na estação Congonhas. A previsão de entrega deste trecho está em 
reprogramação. 
 
Evolução do empreendimento 
As estações estão com a obra bruta concluída (exceto Morumbi/CPTM) e em instalação as estruturas 
metálicas de cobertura e passarelas de acesso às estações, obras de acabamento, instalações 
hidráulicas e bandejamento de cabos. 
No Pátio Água Espraiada encontram-se em andamento as obras civis da laje de cobertura sobre o 
piscinão, estrutura e cobertura metálica do bloco A (Oficina), estrutura do Bloco B (Administração) e 
lajes dos “track-switches” (aparelhos de mudança de via). 
As obras da estação Morumbi/CPTM foram recontratadas em dezembro/2017 e iniciadas em 
janeiro/2018. Em execução as fundações, pilares da estação até o nível do mezanino e 
estaqueamento no acesso da estação. 
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Num único contrato estão contempladas as implantações das obras civis nas vias elevadas e, entre 
os principais itens de sistemas, a fabricação, entrega e testes da frota de trens, do sistema de 
sinalização, do Centro de Controle Operacional – CCO, do sistema de captação de energia e das 
portas de plataforma. Este contrato encontra-se paralisado, em negociação junto à contratada, 
embora a Justiça tenha determinado a retomada das obras. 
 
Material Rodante: fabricação dos trens interrompida pela SCOMI caracterizando descumprimento do 
contrato. 
 
O prazo de entrega para a concessionária deve ser reprogramado, considerando também a 
aprovação em 2019, de financiamento através da Corporação Andina de Fomento – CAF. Em 04 de 
dezembro de 2018, foi aprovado o Acordo de Empréstimo na Diretoria do Banco, aguardando 
autorização por parte do Senado Federal, previsão de assinatura do Contrato no mês de maio de 
2019. 
A demanda estimada para a operação comercial do trecho é de 184.710 passageiros por dia útil. 
Contrato de concessão das Linha 5 – Lilás e Linha 17 – Ouro entre a Secretaria de Estado dos 
Transportes Metropolitanos – STM e o Consórcio ViaMobilidade (CCR S.A e RuasInvest 
Participações S.A) assinado em 05/04/2018 com a outorga de R$ 553.880.400,00. 
 

Ação 2288 – Linha 2 – Verde:  Trecho Vila Prudente – Dutra (suspensa) 
 

O empreendimento Trecho Vila Prudente – Dutra está projetado para uma extensão de 14,4 km de 
extensão, 1 Pátio de Manutenção, 13 estações e 36 trens adicionais, e ligará a estação Vila Prudente 
do Metrô ao município de Guarulhos e atenderá aos moradores dos bairros Jardim Anália Franco, Vila 
Formosa, Vila Manchester, Aricanduva, Penha e Tiquatira em São Paulo e Ponte Grande e Vila 
Augusta em Guarulhos.  
São previstas conexões com a Linha 3 – Vermelha (Estação Penha) do Metrô, com as Linhas 12 – 
Safira e 13 – Jade da CPTM (Estação Tiquatira) e a futura Linha 19 – Celeste do Metrô (Estação 
Dutra).  
 
Evolução do empreendimento: 
Continuam os serviços de demolições e manutenção nas áreas que já possuem Imissão na Posse 
com regularização desses imóveis nos órgãos competentes. 
Os contratos de Projeto Executivo Civil e Obra Civil dos Lotes 1 a 8 deste empreendimento continuam 
suspensos até 31/03/2019 devido à restrição orçamentária do Governo. 
A demanda estimada para a operação comercial do trecho é de 1.679.790 passageiros por dia útil, 
incluindo o trecho operacional Vila Madalena – Vila Prudente. 

 

Ação 1491 – Elaboração de Projetos para Expansão da Rede Metroviária      

Orientados pelos estudos da Rede Básica do Metrô, são previstos os projetos funcionais e projetos 
básicos de futuras linhas e trechos de ampliação da rede Metroviária. 
 

Linha 4 Fase 3 - Vila Sônia – Paulo Ayres - Elaboração do Projeto Funcional Avançado, 
Licenciamento Ambiental e Projetos Básicos de Obra Civil e Sistemas. 
 
Linha 5 Lilás - Jardim Ângela – Capão Redondo - Execução de Sondagens complementares e 
ensaios geotécnicos, elaboração de Projetos Básicos de Civil e de Sistemas. 
 
Linha 5 Lilás - Chácara Klabin – Ipiranga - Elaboração do Projeto Funcional Avançado, 
Licenciamento, Sondagens e Ensaios Geotécnicos, Projetos Básicos de Civil e de Sistemas. 
 
Linha 15 Prata - Jardim Colonial – Pátio Ragueb Chohfi - Obtenção do Licenciamento Ambiental, 
elaboração da Revisão dos Projetos Básicos Civis Estações, Alteamento e Projeto Básico da 
duplicação da Av. Ragueb Chohfi. 
 
Linha 15 - Prata - Vila Prudente - Ipiranga - Elaboração dos Projetos Básicos Civis da Estação 
Ipiranga e Sistemas e Estudo de Alteamento. 
 
Linha 16 - Oscar Freire - Jardim Brasília - Elaboração do Projeto Funcional Avançado, 
Licenciamento Ambiental, Sondagens e Ensaios Geotécnicos e Projetos Básicos de Obra Civil e 
Sistemas. 
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Linha 17 – Morumbi (CPTM) - Américo Maurano - Licenciamento Ambiental, Projetos Básicos Civis 
das Estações. 
 
Linha 19 – Campo Belo – Bosque Maia (Guarulhos) - Elaboração do projeto Funcional Avançado, 
Licenciamento Ambiental, Sondagens e Ensaios Geotécnicos e Projetos Básicos de Civil e Sistemas. 
 
Linha 20 – Lapa – Moema - ABC - Elaboração do projeto Funcional Avançado, Licenciamento 
Ambiental, Sondagens e Ensaios Geotécnicos e Projetos Básicos de Civil e Sistemas. 
 
Linha 21 – Apoio Leste Oeste (Celso Garcia) - Elaboração do projeto Funcional Avançado, 
Licenciamento Ambiental, Sondagens e Ensaios Geotécnicos e Projetos Básicos de Civil e Sistemas. 
 
Linha 22 – São Paulo – Granja Viana – Cotia - Elaboração do projeto Funcional Avançado, 
Licenciamento Ambiental, Sondagens e Ensaios Geotécnicos e Projetos Básicos de Civil e Sistemas. 
 
Linha 23 – Arco Norte - Elaboração do projeto Funcional Avançado, Licenciamento Ambiental, 
Sondagens e Ensaios Geotécnicos e Projetos Básicos de Civil e Sistemas. 
 
Linha X – Ligação São Paulo - Diadema - Elaboração do projeto Funcional Avançado, 
Licenciamento Ambiental, Sondagens e Ensaios Geotécnicos e Projetos Básicos de Civil e Sistemas. 
 

Ação 2474 – Concessão da Linha 18 – Bronze - Tamanduateí /Djalma Dutra – 
Monotrilho 
 

O Governo do Estado de São Paulo – GESP, por meio da Secretaria de Estado dos Transportes 
Metropolitanos – STM formalizou o Contrato de Concessão Patrocinada - STM nº 011/2014, com a 
Empresa Concessionária do Monotrilho da Linha 18 Bronze S.A. O prazo da PPP da Linha 18 - 
Bronze é de 25 anos, dos quais 4 anos para projetos, licenciamentos e obras, e 21 anos para 
operação e manutenção. O empreendimento da Linha 18 - Bronze da rede metroviária de São Paulo 
consiste na implantação e operação de 15,45 km de monotrilho, com 13 estações e 1 pátio de 
manutenção e estacionamento. A Linha 18 - Bronze estabelecerá a ligação entre a Região do ABC 
com o sistema metroferroviário, na cidade de São Paulo, na estação Tamanduateí (Linha 2 - Verde 
do Metrô e Linha 10 - Turquesa da CPTM). Concebido como um sistema de média capacidade – 
Monotrilho - atenderá importantes polos industriais, de serviços e educacionais da RMSP, servindo 
diretamente os municípios de Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e São 
Paulo. 
O valor total do empreendimento gira em torno de R$ 4,7 bilhões (base Julho/2014). O Plano de 
Financiamento da Linha 18 - Bronze inclui recursos aprovados pelo Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC 2 – Mobilidade Grandes Cidades, no montante de R$ 400 milhões pelo 
Orçamento Geral da União – OGU e R$ 1,276 bilhões via financiamento junto ao BNDES.  
 
O GESP aguarda a autorização da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, coordenada 
pela Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN, do Ministério do Planejamento, para contratação 
do financiamento (operação de crédito externa) dos recursos necessários para o pagamento das 
desapropriações. A COFIEX alega que devido a classificação fiscal do GESP, apurada pelo Ministério 
da Fazenda, o pleito vem sendo retirado das pautas das reuniões da comissão. Informa que o pleito 
será considerado quando superada esta restrição. 
A ausência desse recurso produz efeito cascata no andamento do processo da Linha 18 - Bronze, na 
medida em que sem o recurso para fazer frente ao pagamento das desapropriações não haverá 
imissão na posse e consequentemente as áreas não serão liberadas e todo o cronograma de 
implantação ficará comprometido.  
Nesse contexto e diante do cenário econômico que sofreu forte alteração nos últimos anos, 
culminando com a não conclusão das operações de crédito, foi necessária a formulação de cinco 
Termos Aditivos de Prazo ao contrato de concessão patrocinada para a efetiva conclusão das 
obrigações do Poder Concedente, previstas na Etapa Preliminar – item 4.1.2, da Cláusula Quarta. 
Conforme análise econômica - financeira do projeto feita pela FIPE, por solicitação da CMCP, quanto 
a vantagem econômica da manutenção do contrato, essa mostrou que a extensão da Etapa 
Preliminar, visando alcançar a viabilização dos elementos necessários ao início da vigência do 
Contrato de PPP da Linha 18 - Bronze é vantajosa para a Administração Pública, motivo pelo qual 
encontra-se em tratamento a elaboração do sexto aditivo. 
Não obstante a não conclusão da Etapa Preliminar e a consequente não emissão da “declaração de 
início do prazo de vigência da concessão”  diante da não obtenção até o momento do crédito, 
destinados as desapropriações, o BNDES, considerando a baixa perspectiva de obtenção do mesmo, 
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cancelou a operação de financiamento em favor do Estado de São Paulo destinado a implantar a 
Linha 18 - Bronze (Carta AST/DEMOB nº 067/17 de 25/07/2017). 
Em função do cancelamento do financiamento pelo BNDES, a STM enviou o Ofício GSA/STM nº 
010/2017 de 13/09/17 ao Ministério das Cidades solicitando verificação da disponibilidade da 
operação de financiamento, em favor do Poder Concedente, ser enquadrada no Programa de 
Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana - Pró-Transporte, do Ministério das Cidades. No 
aguardo de manifestação do referido Ministério. 
Quanto às desapropriações, apesar de o Poder Concedente não haver logrado êxito em sua 
Estruturação Financeira até o presente momento, por razões alheias a sua gestão (COFIEX - rating 
“C”), objetivando ampliar as possibilidades de obtenção dos recursos para o financiamento das 
desapropriações e obras da Linha 18 - Bronze, o Senhor Governador do Estado, instado pela STM, 
encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado, Mensagem Aditiva A-64/2018 propondo aditamento 
ao Projeto de Lei 82/2018, para adequação das autorizações orçamentárias, aprovadas pela ALESP, 
através das Leis de nº 14.777/2011 e nº 15.696/2015. 
 

Ação 2475 – Concessão da Linha 6 – Laranja - Brasilândia / São Joaquim 
 

O contrato da concessão patrocinada para a prestação dos serviços públicos de transporte de 
passageiros da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo, contemplando implantação, operação e 
manutenção, foi assinado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Concessionária Move São 
Paulo em 18/12/2013. Este contrato de 25 anos, que entrou em vigência em 20/05/2014, prevê 
R$ 9,9 bilhões em investimentos. 
As obras de implantação da Linha 6 tiveram início em janeiro de 2015. Foram aportados pelo 
Governo do Estado até o momento R$ 694,7 milhões para pagamento de eventos de aporte e 
R$ 983,99 milhões para pagamento das desapropriações de 370 imóveis privados. O início da 
operação comercial da linha estava prevista para o ano de 2021 e se encontra sem previsão com a 
paralisação das obras. 
Por decisão unilateral a Concessionária Move São Paulo, responsável pela implantação da Linha 6, 
informou, no dia 02/09/2016, ter paralisado as obras em andamento. A Concessionária alega 
dificuldades na obtenção de seu financiamento de longo prazo junto ao BNDES, uma 
responsabilidade exclusiva do parceiro privado definida pelo contrato de concessão. A Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos vem notificando a Concessionária para que retome as obras sob pena de 
multas e penalidades. Cabe ressaltar que neste momento não há pendências do Governo do Estado 
junto a Concessionária que impeçam a retomada das obras. 
Por fim, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos em 12/12/18, através do Decreto Nº 63.915, 
declarou a caducidade da parceria público-privada, contratada pelo Estado de São Paulo, por 
intermédio da STM com a Concessionária Move São Paulo S.A. objeto do Contrato de Concessão 
Patrocinada nº 015/2013 – Linha 6 – Laranja. 
A caducidade produzirá efeito a partir de 13 de agosto de 2019, permanecendo até essa data, a 
Concessionária Move São Paulo S.A. responsável pelo cumprimento de todas as obrigações 
assumidas no contrato, em especial as necessárias à preservação da segurança dos imóveis 
vinculados à concessão e a estabilidades das obras neles realizadas. 
 

Características da Linha 
Trecho de 15,3 km de extensão, integralmente subterrâneos, um pátio de estacionamento e 
manutenção, 22 trens com 6 carros cada e 15 estações com integrações com as linhas 1 – Azul do 
Metrô na Estação São Joaquim e 7 – Rubi da CPTM na Estação Água Branca, ambas em operação, 
4 – Amarela do Metrô na Estação Higienópolis-Mackenzie, em obras, 8 – Rubi e 9 – Esmeralda da 
CPTM na Estação Água Branca e 19 – Celeste do Metrô na Estação Bela Vista, todas essas em 
projeto.  
A linha ligará a região noroeste do Município de São Paulo ao centro expandido fazendo articulação 
de linhas de ônibus das regiões atendidas e propiciando uma organização mais eficiente do 
transporte coletivo. Além disso, deverá reduzir a saturação de eixos de transporte existentes, 
ampliando as conexões com a rede metroferroviária. Passará por grandes centros educacionais, 
como UNIP (Universidade Paulista), PUC (Pontifícia Universidade Católica), FAAP (Fundação 
Armando Álvares Penteado), Mackenzie, FGV (Fundação Getúlio Vargas) e FMU (Faculdade 
Metropolitanas Unidas). A demanda prevista para o trecho Brasilândia-São Joaquim é de 633 mil 
passageiros/dia em seu primeiro ano de operação.  

Desapropriações de áreas privadas: das 370 ações envolvidas, 369 ações já foram concluídas até 
2017. Os recursos envolvidos até o momento foram disponibilizados R$ 987,7 milhões e 
desembolsados R$ 983,99 milhões.  
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Liberação de áreas públicas: foi firmado convênio com a Prefeitura de São Paulo, em 22 de 
fevereiro de 2016, para transferência das 22 áreas públicas municipais necessárias à implantação da 
linha, já liberadas.  
 

Estação Vila Cardoso: o processo de adequação entre os projetos da Estação Vila Cardoso e 
Hospital Brasilândia requer a desapropriação de mais 23 imóveis com um custo estimado de R$ 14,3 
milhões. Em providência a documentação para a emissão da respectiva DUP. Aguardas ainda a 
liberação de Área, por parte da Prefeitura de São Paulo para transferência do Sacolão, ora instalado 
na Área de Vila Cardoso.  
 

Vulneráveis: Para o atendimento das famílias que se enquadram na condição de vulneráveis foi 
firmado convênio entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), em 11 de junho de 2015, no valor total a cargo do 
Estado de R$ 17,9 milhões, dos quais só foram repassados R$ 9,52 milhões até dezembro/2016, que 
estão sendo aplicados conforme regra do convênio. No exercício 2018 não houve repasse. 
 

Arqueologia: O Poder Concedente delegou à Concessionária Move São Paulo os serviços de 
Prospecção e Resgate Arqueológico e do Programa de Educação Patrimonial. A Concessionária 
contratou a empresa ALasca para a prospecção arqueológica, atividade critica para continuidade dos 
serviços de construção. Em janeiro de 2015 a Concessionária obteve a portaria do IPHAN que 
concede a ALasca a permissão de pesquisa arqueológica nas áreas de intervenção da Linha 6.  
Pesquisa suspensa em função da paralisação das obras. 
 

Projetos e obras: Projetos de Engenharia – os     projetos básicos civis e sistemas estão concluídos. 
Os projetos executivos civis e de sistemas serão desenvolvidos ao longo do período de implantação. 
 

Tuneladoras: As duas Tuneladoras que irão escavar o túnel de via foram fabricadas na China. Duas 
já se encontram desmontadas no VSE Tietê em razão da paralisação das obras. Segundo relatório de 
acompanhamento semanal da Certificadora de Implantação, não consta ainda o recebimento das 
correias transportadoras para os materiais escavados A fábrica de aduelas (segmentos de concreto 
que compõem os anéis e que serão utilizados na construção do túnel de via) encontra-se paralisada, 
assim como todas as unidades construtivas. Foram fabricados, até o momento, cerca de 16% de 
todos anéis. 
 

Material Rodante: Fornecimento de responsabilidade da Concessionária, que deverão estar 
disponíveis no início da Operação Comercial. 
 

Ação 2544 – Apoio à PPP Operação da Linha 4 – Amarela – Indenizações e 
Restituições 
 

Dada a celebração em 27 de outubro de 2016, do Acordo entre o Estado de São Paulo e a 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, visando o repasse de recursos financeiros para 
recomposição da receita tarifária. No exercício 2018, no período de janeiro a dezembro, foi pago ao 
Metrô o valor total de R$ 198,1 milhões.  
 

Programa 3709 - Nos Trilhos do Desenvolvimento - EFCJ 
 
A Estrada de Ferro Campos do Jordão – EFCJ, Administração Direta vinculada à Secretaria de 
Estado dos Transportes Metropolitanos, é um complexo de natureza turística e transporte, cuja 
operação contempla uma gama de serviços, compreendendo transporte ferroviário e turístico, bem 
como parques, centro de memória, teleférico e pedalinho. 
 
No tocante ao exercício em pauta, elenca-se as principais realizações desenvolvidas no Programa de 
responsabilidade da UGE/UD, voltadas a manutenção e modernização dos serviços prestados pela 
EFCJ: 
 

Ação 2338 – Modernização e Expansão do Complexo Turístico da EFCJ   
 

Recapacitação e Modernização da Estrada de Ferro de Campos do Jordão  
Investimentos: na consecução dos investimentos realizados pela Unidade, destaca-se a conclusão 
da implementação dos servidores “proxy”, utilizados no sistema interno de banco de dados, 
notadamente para distribuição de IP e controle de conteúdo de tráfego. 
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Foram instalados 03 novos servidores na sede da Unidade em Pindamonhangaba/SP, que detém em 
seu hardware processadores “Quad Core” com capacidade de 3.3 GHz, memória RAM de 8GB e 
sistema operacional “Linux Endian Firewall”. Ressalta-se que dois desses servidores serão utilizados 
para armazenamento de arquivos, cujo espaço para armazenamento é de 1 TB, minimizando, por 
conseguinte, a possibilidade de perda de dados. 
No que concerne ao tráfego de dados na rede mundial de computadores, informa-se que está sendo 
utilizado disco rígido de 250 GB. 
No ano de 2018, foi dado continuidade ao processo de instalação de “Rail Bond” (equipamento 
acoplado na junção dos trilhos, para fins de melhoria da condução de energia, melhorando o 
desempenho energético, reduzindo perda de energia) adquiridos em 2017. Em 2018 foram instaladas 
570  unidades de “Rail Bond” na via permanente da Estrada de Ferro Campos do Jordão - EFCJ. 
Estavam previstas contratações de obras para contenção de encostas e drenagem na via 
permanente da EFCJ, bem como obras de modernização das coberturas do depósito e vestiários em 
Santo Antônio do Pinhal/SP, oficinas e instalações no prédio sede em Pindamonhangaba/SP.  
A obra de modernização dos telhados tinha previsão para execução com recursos de 2018 e 2019. 
Todavia, não houve aprovação pela então Secretaria de Planejamento e Gestão - SPG desse recurso 
para 2019, conforme consta do Projeto de Lei nº 615/2018, razão pela qual a contratação dos 
serviços em 2018 ficou prejudicada, vez que não seria possível a continuidade no respectivo 
processo. 
No tocante a obra na via permanente, a concorrência pública foi publicada em setembro/2018, e 
pelos prazos legais o certame seria realizado em outubro/18. Entretanto, após questionamentos 
encaminhados à Administração, foi necessário realizar adequações de natureza técnica no edital. 
Dessa forma, foi necessário publicar novamente o certame com devolução de prazo, ficando a sessão 
pública agendada para 21.11.2018. Contudo, com a publicação do Decreto que estabeleceu as 
diretrizes para o encerramento da execução orçamentária e financeira de 2018,  não haveria prazo 
hábil para realizar o certame e tampouco assinar o contrato antes do fechamento do sistema, razão 
pela qual o certame foi revogado “sine die”. 
Conquanto a frustração dessas contratações por motivos financeiros, a Diretoria Ferroviária retomou 
outros processos prioritários relacionados a investimentos, qual seja,  a aquisição de uma Locomotiva 
a Vapor e equipamentos de manutenção.  
Para tanto, foi aberto expediente para reprogramação entre elementos, por meio do Sistema de 
Alterações Orçamentárias (SAO), da então SPG, para possibilitar a contratação desses processos. 
Todavia, após a aprovação do referido expediente, não foi possível concluir a instrução processual 
em sua fase interna, tendo em vista os prazos contábeis estabelecidos no Decreto nº 63.777, de 31 
de outubro de 2018. 
 

Ação 5819 – Operação da Estrada de Ferro de Campos do Jordão 
 

Serviços Operacionais: no exercício, a Unidade transportou 529.013 usuários, que compreende um 
aumento de 0,69% em comparação com o ano anterior, sendo: i) 148.304 - Bonde Turístico; ii) 9.810 - 
Bonde Turístico Urbano; iii) 54.564 - Pedalinho; iv) 263.124 - Teleférico; v) 43.400 - Trem Subúrbio 
(Pindamonhangaba); vi) 3.385 - Trem Turístico Piracuama; vii) 2.065 - Parque Reino das Águas 
Claras; viii) 1.196 - Trens Fretados; e ix) 3.165 - Centro de Memória, cabendo destacar o que se 
segue: 
No mês de novembro houve um aumento de 69,90% de usuários transportados em comparação com 
o mesmo período do ano anterior, sendo 31.259 usuários em 2018, contra 18.399 usuários em 2017; 
 
O serviço de “Bonde Turístico” em Campos do Jordão transportou 148.304 usuários em 2018, o que 
corresponde a um percentual de 2,3% maior que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2017, quando foram transportados 144.966 usuários; 
 
O serviço de “Bonde Turístico Urbano” transportou 9.810 usuários em 2018, compreendendo 
aumento de 93,75% em relação a 2017, quando foram transportados 5.063 usuários; 
 
O serviço “Teleférico” transportou 263.124 usuários em 2018, o que corresponde a um aumento de 
1,01% em comparação ao ano anterior, quando foram transportados 239.074 usuários; 
 
O serviço “Trem Turístico de Piracuama” transportou 3.385 usuários em 2018, superando em 32,64% 
o mesmo período do exercício anterior, quando foram transportados 2.552 usuários; 
 
Neste exercício, foi dada continuidade aos serviços de Trens Temáticos em datas e períodos 
específicos, fomentando o turismo na região. 
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Frota: Continuidade na restauração do “Bonde A6” pela equipe de carpintaria da EFCJ, ressaltando 
que este bonde foi fabricado pela empresa alemã Siemens-Schuckert/MAN em 1930 e efetivada a 
aquisição pela Unidade no ano de 1956. 
Foram restauradas também as “Classes de Passageiros” (vagão em madeira utilizado no transporte 
de passageiros) CPE-5 e CPE-6. Neste serviço de manutenção foram realizadas benfeitorias 
relacionadas à lixação, aplicação de verniz, instalação de manta térmica e lona. 
A equipe de manutenção da EFCJ também realizou serviços de manutenção preventivas nos “Bondes 
A5, A7 e V1”, em especial nos truques, motores elétricos e aplicação de liquido penetrante para 
aferição da existência de fissuras no equipamento, bem como a realização de outros testes 
mecânicos e elétricos. 
Ainda dos serviços executados pela equipe ferroviária, foi realizada a recuperação de um “Troller 
Metálico”, que consiste em pequeno veículo utilizado para manutenção da via permanente, pelo 
transporte de pequenas cargas. Realizou-se ainda, reforma de uma “prancha ferroviária”, utilizada 
também no transporte de cargas para realização de reparos ao longo da via permanente da Unidade. 
 
Faixa Ferroviária: Considerando o retorno da operação da “Gondola G2” (automotriz utilizada 
exclusivamente para a manutenção da faixa ferroviária, sendo o único meio de acesso a alguns 
pontos da via permanente, notadamente nos trechos de serra), foram realizados serviços de 
manutenção do trecho ferroviário, senão vejamos: 
Instalação de 1.066 unidades de placas de fixação de trilhos; 
 
Instalação de 10.295 unidades de “Tirefons”, em substituição ao modelo antigo de fixação de trilhos 
(pregos); 
 
Substituição de 2.514 unidades de dormentes. 

 
Planejamento e Projetos: no exercício, foi entregue o projeto básico e executivo da via permanente, 
compreendendo o trecho entre os quilômetros 28 e 36 da faixa ferroviária. Este projeto foi elaborado 
pela equipe de engenharia da EFCJ. Também foi entregue o projeto de prevenção e combate a 
incêndio das oficinas de Pindamonhangaba/SP e Campos do Jordão/SP. 
Foram expedidos ainda os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB dos Parques do 
Capivari (Campos do Jordão/SP) e Reino das Águas Claras (Pindamonhangaba/SP), bem como 
Certificado de Liberação do Corpo de Bombeiros – CLCB das Estações Expedicionária, Piracuama e 
Sede Administrativa, ambas em Pindamonhangaba/SP. Estas medidas possibilitaram a regularização 
das edificações às normas de segurança vigentes. 
Encontra-se em fase final os estudos para realização do Plano Diretor para Ocupação do Parque 
Reino das Águas Claras – PRAC, localizado às margens do Rio Piracuama, cujo intuito é a 
recuperação de relevante centro de lazer turístico de Pindamonhangaba/SP. 
 
Ações de Comunicação, Marketing E Turismo: foi dada continuidade no programa “Trilhos 
Pedagógicos: História e Cidadania” (parceria realizada juntamente com a Secretaria de Educação do 
Município de Pindamonhangaba/SP).  
O programa contempla programação cultural a alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede 
pública de ensino, com visita ao PRAC, utilizando-se das viagens com os históricos trens da EFCJ. 
São apresentadas informações históricas da Ferrovia, bem como sua relação com o meio ambiente e 
região do Vale do Paraíba. Em 2018, foram realizadas 47 (quarenta e sete) viagens, atendendo a 
1.761 alunos de 39 (trinta e nove) escolas da rede municipal de ensino. 
Para fins de divulgação, comunicação e interação entre a EFCJ, seus usuários, bem como 
colaboradores e entusiastas ferroviários do planeta, e em observância as novas tendências 
tecnológicas mundiais, em abril/18, a EFCJ criou perfis nas principais redes sociais “on-line”, sendo 
elas: “Facebook”, “Instagram”, “Twitter” e “Pinterest”, nos quais são destacados todos os serviços 
oferecidos pela EFCJ, com postagens semanais. Já no primeiro ano de implantação, essas redes 
agregaram quase 500 (quinhentos) seguidores, e apresenta uma taxa de resposta dos comentários 
de 100%. 
 
Resultados: no que concerne aos indicadores constantes da Lei Orçamentária Anual – LOA do 
exercício de 2018, em especial “Usuários Transportados”, informa-se que este indicador foi superado 
em 5%. 
O indicador “Modernização e Expansão do Complexo Turístico da EFCJ” não foi alcançado em 
virtude das intempéries destacadas no Item Investimentos da Ação 2338 – Recapacitação e 
Modernização da Estrada de Ferro de Campos do Jordão - EFCJ. 
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Considerações Gerais 
 

Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ 
Em 2018 foram totalizados 868,8 milhões de entradas de usuários na rede do Metrô de São Paulo. A 
média atingiu 3,0 milhões de entradas nos dias úteis. 
 
Indicadores 2018 
Índice geral de avaliação 
Foram avaliados os seguintes atributos: conforto, rapidez, segurança contra acidentes, confiabilidade, 
segurança pública, utilidade, preço, integração, acessibilidade, atendimento e informações ao 
usuário. 
 

Rede Linha 1-Azul Linha 2-Verde Linha 3-Vermelha Linha 5-Lilás 

60% 64% 73% 51% 72% 

 
Serviços Complementares 

Atendimentos em Primeiros Socorros em 2018 

Mal-estar 10.048 

Acidentes 2.439 

Outros¹ 2.039 

Total de atendimentos 14.526 

 
Inclui ocorrências de segurança pública, de auxílio público e contratados: 

Atendimentos aos usuários com deficiência ou restrição de mobilidade.  
Total de embarques no sistema utilizando Bilhete Especial (gratuidade) 

Idosos 60.927.902 

Pessoas com deficiência 14.887.454 

    Monitoração das pessoas com deficiência e restrição de mobilidade 247.755 

SMS-Denúncia 97333-2252 

Mensagens recebidas via celular  61.070 

Metrô Conecta (App) 

Mensagens recebidas via aplicativo 28.164 

Segurança Pública: Quantidade média mensal 

Delitos na rede 
Total de ocorrências no ano: 908 
Média mensal: 75,7 
Ocorrências por milhão de entradas na rede: 1,05 

Roubos esclarecidos à bilheteria 
Após a blindagem das bilheterias, não foi registrada nenhuma ocorrência de 
roubo nas bilheterias operadas pelo Metrô de São Paulo. 

Ocorrências com autoria conhecida 
Total de ocorrências com autoria conhecida: 488 
Flagrantes registrados pela autoridade policial: 117 
Média mensal: 40,7 (efetividade de 54%) 

 
Receita Tarifária Bruta: Os dados preliminares da Receita Tarifária Bruta do Metrô, no exercício de 
2018, demonstram um acréscimo da ordem de 9%, se comparados com os dados de 2017. 
Em 2018 a Receita Tarifária Bruta atingiu o valor de R$ 2.023.755 mil. A Receita Tarifária Bruta de 
2017 apresentou o valor de R$ 1.856.740 mil. 
 
Receitas Não Tarifárias: A receita não tarifária em 2018 apontou queda de aproximadamente 6% em 
relação ao ano de 2017: R$ 233.597 mil que, excluindo-se as receitas de concessão de passagem 
para cabeamento de fibra ótica e incorporação patrimonial (remuneração complementar), monta R$ 
229.051mil, distribuídos de acordo com o gráfico abaixo.  
É válido mencionar que no ano de 2017 deu-se o pagamento da outorga relativa à concessão de 
Publicidade, no valor de R$ 51 milhões, o que fez com que o resultado do ano ficasse bastante acima 
dos anos anteriores e também do ano de 2018, o que justifica a variação negativa na receita em 
relação ao ano anterior.  
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Composição da Receita por Segmento – 2018 -  Não tarifárias    
 
 
 
 
 
Fonte: Relatórios Contábeis atualizados até 15/01/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empreendimentos em Imóveis 
Concessão de uso para exploração comercial de terrenos de propriedade da Cia do Metrô: 
estacionamentos, comércio varejista entre outras. Em 2018 a receita gerada foi de R$ 4.960 mil. 
A exploração comercial dos Terminais Rodoviários Tietê e Jabaquara, 2018 receita de R$ 34.977 mil 
que se compõe de taxas de utilização de terminais, estacionamentos, locação de lojas, quiosques, 
sanitários, guarda-volumes e publicidade. 
Shopping Centers: Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Boulevard Tatuapé, Metrô Corinthians-Itaquera, 
Metrô Tucuruvi e o Centro Comercial São Bento, geraram receita R$ 62.292 mil. 
Bilhete Único: Receita de Termo de Permissão de Serviço do Bilhete Único (venda de bilhetes). A 
receita gerada em 2018 foi de R$ 13.339 mil. 
O valor do IPTU 2018 referente às Linhas1-Azul, Linha2-Verde, Linha 3-Vermelha, Extensão Leste, 
Linha 4-Amarela e Terminais Rodoviários foi de R$ 57.040 mil. 
O valor cobrado referente ao ressarcimento devido pelos empreendimentos, incluindo a Concessão 
da Linha 4-Amarela, foi de R$ 30.889mil. 
 

 
 

 
*Resultado Contábil Receitas Exclusivas- Total Geral, excluídas receitas de Termo de Permissão 

de Serviços do Bilhete Único, concessão de passagem para cabeamento de fibra ótica e 

incorporação patrimonial. 
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Comunicação com a Sociedade 
Em 2018, o Sistema Corporativo de Atendimento ao Cliente (CRM-Sugar) registrou 18.389 
manifestações dos cidadãos, representando um aumento de 25% no total em comparação ao ano de 
2017, envolvendo reclamações (12.094), demanda que sinalizou um acréscimo na casa dos 59%, 
solicitações de informações (4.014), elogios (1.186), sugestões (951), agradecimentos (106) e 
denúncias (38). 
O aumento significativo no número de manifestações, em sua maioria, refere-se às demandas 
relacionadas ao “som ambiente nas estações e trens”, ora de insatisfação, ora de elogio.  
Na tipologia “elogio”, que apresentou um acréscimo de 135% em relação ao ano anterior, além do 
representativo número de manifestações com relação ao “som ambiente nas estações e trens”, 
merece destaque os direcionados ao atendimento de empregados, tanto de segurança quanto de 
bloqueios. 
Quanto à queda apresentada na demanda relacionada às denúncias (85%), refere-se à 
reclassificação da maioria das manifestações comuns, por não se enquadrar nas premissas de uma 
denúncia. 
 
Resumo da Demanda Total – Tabela Comparativa – Total 2017 / 2018 

 

  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

TIPO DE 
MANIFESTAÇÃO 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

  

RECLAMAÇÃO 592 512 762 475 848 854 648 670 556 661 433 642 

INFORMAÇÃO 298 383 555 257 700 475 504 432 619 376 408 360 

SUGESTÃO 46 48 61 45 59 90 51 91 56 73 49 51 

ELOGIO 38 40 25 46 27 57 18 70 32 55 22 66 

DENÚNCIA 27 2 23 5 31 1 26 3 20 6 41 0 

AGRADECIMENTO 6 6 9 4 11 5 4 20 9 9 3 6 

TOTAL 1.007 991 1.435 832 1.676 1.482 1.251 1.286 1.292 1.180 956 1.125 

 
            

  Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

TIPO DE 
MANIFESTAÇÃO 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 
RECLAMAÇÃO 485 2.323 698 2.013 650 1.309 682 1.109 667 772 568 754 

INFORMAÇÃO 288 303 622 348 412 312 487 291 405 255 241 222 

SUGESTÃO 61 166 72 121 85 67 78 78 51 62 46 59 

ELOGIO 57 360 68 175 67 94 51 89 52 54 47 80 

DENÚNCIA 22 3 17 2 12 6 21 6 2 2 6 2 

AGRADECIMENTO 9 22 9 13 15 10 12 2 1 5 1 4 

TOTAL 922 3.177 1.486 2.672 1.241 1.798 1.331 1.575 1.178 1.150 909 1.121 

Fonte: P/OVD 

 

TIPO DE MANIFESTAÇÃO 2017 2018 VARIAÇÃO 

RECLAMAÇÃO 7.589 12.094 59% 

INFORMAÇÃO 5.539 4.014 -28% 

SUGESTÃO 715 951 33% 

ELOGIO 504 1.186 135% 

DENÚNCIA 248 38 -85% 

AGRADECIMENTO 89 106 19% 

TOTAL 14.684 18.389 25% 

Sistema CRM Sugar de Atendimento ao Cliente – atualizado em 08/01/2019 – 10:35 

 
O SIC – Serviço de Informação ao Cidadão é um canal de atendimento que permite à população 
acessar os dados da Companhia do Metrô de forma rápida, prática e transparente. A atuação do SIC 
acontece em duas frentes: por meio da transparência passiva, quando o serviço recebe a solicitação 
do público e também por meio da transparência ativa, quando de forma espontânea o Metrô divulga 
seus dados por meio de página na Internet. 
Desde a implantação desse novo canal de comunicação em 06/07/2012, todos os anos subsequentes 
apresentaram um aumento no número de solicitações. Passamos de 190 pedidos no ano de 2012 
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para 1.789 demandas em 2018. Com base neste crescimento expressivo, podemos concluir que os 
usuários do Metrô e o público em geral assimilaram e consolidaram a existência dessa nova forma de 
contato.   
Ao longo desses sete anos de atuação do SIC, foram respondidas 7.291 manifestações. Nota-se um 
aumento contínuo das demandas ano após ano. Na comparação com outras empresas e autarquias 
do governo estadual, o Metrô está na segunda posição entre os SIC´s mais demandados do Governo 
do Estado de São Paulo.  
 
Portal da Transparência completa um ano 
Em 2018, o “Portal da Transparência do Metrô”: https://transparencia.metrosp.com.br/ completou um 
ano no “ar”. O crescimento de bases de dados disponíveis foi expressivo. No ano de 2017, estavam 
disponíveis para consulta 418 conjuntos de dados. Já em 2018, o conteúdo saltou para 858, 
representando uma alta de 105% nas informações postadas.  
 
De janeiro até dezembro, registramos aproximadamente 35 mil visitas, sendo uma média de 115 
visitantes/dia. As páginas mais consultadas são: “Relatório de Empreendimentos e Obras”, “Relação 
de Remuneração Mensal”, “Desapropriações” e “Pesquisa Origem e Destino”. O ano de 2018 se 
encerra com mais de 200 mil páginas visualizadas.  
 
Solicitações ao SIC crescem a cada ano: De janeiro a dezembro de 2018, tivemos 1.789 
manifestações e ao longo de 2017 foram 1.498, o que resultou em um crescimento de 8,4 % de um 
ano para o outro. 
Reafirmando uma característica que aconteceu em anos anteriores, as Concessionárias Públicas e as 
Imobiliárias/Incorporadoras foram as duas categorias de solicitantes que mais buscaram informações 
junto ao SIC Metrô-SP. Os assuntos mais demandados, portanto, foram “Obras/Interferências”, 
“Desapropriações” e “Projetos Civis”. Esses temas representam mais de 44% de todas as solicitações 
recebidas pelo SIC. 
 
Gráfico de manifestações – 2018 

 
 

Histórico das solicitações 2012 – 2018 
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Central de Informações – CIN 
CIN (0800 770 7722) oferece serviço gratuito aos usuários.  

Assuntos Total 

Bilhetes e tarifas 13.272 

Funcionamento do sistema 30.241 

Integração e arredores 17.473 

Assuntos diversos¹ 23.782 

Achados e Perdidos 12.525 

Não classificados 7.775 

Metrôs e Secretarias 4.955 

Total 110.023 
(1) As qualificações usadas para totalizar “Assuntos Diversos” foram as usadas em “Serviços Complementares”, excluindo “Achados e Perdidos”. 

 
Central de Achados e Perdidos 

Tipo de Serviço Quantidade 

Consultas ao sistema (guichê + central de informações + estações + site) 121.621 

Contatos com o usuário 2.523 

Documentos e objetos encontrados¹ 91.371 

Documentos e objetos devolvidos 21.263 
Obs.: Para registro de objetos achados e perdidos são considerados os conteúdos (por exemplo: a  bolsa e todos os objetos encontrados dentro dela) 

 
Programa de visitas e relacionamento 
 
Visitas monitoradas 
O Programa conta com roteiros específicos para atendimento de diferentes públicos, sendo 
estudantes do ensino fundamental, médio e cursos técnico-universitários, idosos, além de empresas 
ou instituições ligadas a diversos setores. São visitas institucionais e técnicas divulgadas no site do 
Metrô de São Paulo, onde os interessados podem se inscrever. Em 2018 foram 5.175 participantes. 
 
Mais do Metrô  
Este programa foi criado, neste ano, para atender usuários com dificuldade de deslocamento, mais 
distantes, com horários e datas incompatíveis com a agenda das visitas monitoradas. Por isso, para 
atendê-los, levamos nossa equipe até as empresas, associações, escolas disseminando as boas 
práticas de uso do metrô, aumentando a segurança e melhorando a mobilidade de todos. Nessas 
visitas apresentamos a história do Metropolitano de São Paulo, a sua operação, a segurança para 
Pessoas com Deficiência e idosos, curiosidades, campanhas, exposições e obras de arte sempre 
direcionadas para o perfil do público que será atendido. Foram atendidas 1.016 pessoas no ano de 
2018. 
 
Visitas especiais  
Em setembro houve a recepção, no Pátio Jabaquara, de 31 alunos sul africanos que vieram a São 
Paulo receber a formação técnica nas áreas de manutenção automotiva oferecida pelo SENAI. 
Também fomos contatados por diversas famílias e entidades de autistas que nos solicitaram apoio 
para a realização de campanhas de conscientização dos usuários sobre essa deficiência. 
Concomitantemente foram realizados os outros roteiros já existentes no Programa de Visitas, Fóruns 
e reuniões com foco em acessibilidade e prevenção de quedas. 
 
Programa Ação Cultural 2018 
Tem por objetivo levar ao público usuário do Metrô, gratuitamente, atrações artístico-culturais de 
diversas linguagens, em diversas estações. Desde 1986, a Coordenadoria de Ação Cultural realiza, 
sistematicamente, ações continuadas para a promoção de diferentes formas de expressões artísticas: 
exposições, música, dança e teatro. Tais atividades acabam por humanizar e ativar espaços de modo 
que a estação de metrô deixa de ser um espaço de passagem para se tornar um lugar de lazer, 
convivência e conhecimento. Em 2018, foram realizadas 722 ações culturais. 
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Programa - Linha da Cultura 
O projeto estabelece um compromisso de atuação na vida cultural da cidade. Transforma o espaço 
das estações e proporciona inúmeras possibilidades de contato com as diversas formas de 
expressões artística-culturais. Oferece uma agenda que abarca diversas linguagens artísticas com 
abordagem de conteúdos de interesse social e educativo, proporcionando a troca e interação da 
empresa com seus usuários por meio da arte. Realiza uma curadoria educativa no ato de oportunizar 
o contato com as obras de diferentes épocas, lugares, etnias e e culturas.  
 
Em 2018, destaca-se o Projeto SP Cultura no Metrô (Levando Cultura, Transportando Emoções), 
realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, dentro do qual foram desenvolvidas 
três ações: Arte e Cultura nas Estações, com 253 atrações nas estações de Metrô; Músicos de Rua, 
que presenteou o público com apresentações de músicos profissionais e amadores e; Museu 
Subterrâneo, que consistiu na elaboração de quatro roteiros para visitação de 28 obras do acervo de 
Arte Contemporânea do Metrô, pelo valor de um bilhete, com a finalidade de difundir o patrimônio 
museológico do Estado e democratizar o acesso do público aos bens culturais. As visitas foram 
orientadas por arte-educadores da Pinacoteca do Estado discorrendo sobre todos os aspectos das 
obras levando em consideração os contextos históricos, biográficos e artísticos. 
 
Mais três ações merecem ser destacadas em 2018. O Metrô recebeu em sua primeira visita à cidade 
de São Paulo a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Após a celebração de missa solene 
na Catedral da Sé, com a apresentação da cantora Fafá de Belém, a imagem foi conduzida por cerca 
de 100 homens de sua Guarda oficial à estação Sé, onde embarcou no trem na Linha 1-Azul até a 
estação Tiradentes para ser conduzida ao Museu de Arte Sacra. Na Estação Vila Prudente aconteceu 
a ação “Caça aos Livros | ElesPorElas | HeForShe”. Inspirada no clube de leitura “Nossa Estante 
Compartilhada” (do inglês, “Our Shared Shelf”), criado pela Embaixadora da Boa Vontade da ONU 
Mulheres, Emma Watson. Foi uma ação de engajamento de jovens entre 13 e 32 anos, de todos os 
gêneros, com o objetivo de incentivar a leitura de livros em prol do movimento global pela igualdade 
de gênero, raça e etnia.  
 
Por fim, ainda em 2018, firmou-se o convênio nº 10000435501 entre Metrô e a Fundação Memorial da 
América Latina, com o objetivo ceder espaço na Estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô para o uso 
da vitrine instalada no Mezanino Nível B – acesso norte, para que obras ou réplicas pertencentes ao 
acervo da Fundação e também obras de artistas convidados pela curadoria do museu possam estar 
disponíveis para observação do público e dos usuários do Metrô. 
 
Projeto - Arte no Metrô  
O Projeto Arte no Metrô tem como objetivo a composição do acervo de obras de arte pública e a 
manutenção, restauro e conservação do acervo existente ao longo das estações. O projeto promove 
a fusão de Arte e Arquitetura e enriquece o espaço público, proporcionando ao cidadão o convívio 
direto com expressivos artistas plásticos do cenário brasileiro e internacional. Atualmente, o Metrô 
possui um acervo de 87 obras de arte, composto de murais, instalações, pinturas e esculturas. Por 
meio de uma parceria entre a Secretaria de Cultura de São Paulo e Pinacoteca do Estado, foram 
restauradas 14 obras de artes localizadas nas estações Japão-Liberdade, Ana Rosa e Santuário 
Nossa Senhora de Fátima-Sumaré.  
 
Eventos 
Na área de eventos, responsável pelo cerimonial em eventos ligados à Secretaria de Transportes 
Metropolitanos, realização de eventos institucionais para o público interno e externo, ou como apoio 
em sua realização (fornecimento de coffee break, sonorização, informática, áudio visual), destaque 
para o CoMet - Comunidade de metrôs, que é um grupo de trabalho permanente que tem por objetivo 
auxiliar seus integrantes na identificação e implementação das melhores práticas em seus processos 
e sistemas (Benchmarking entre metrôs). No período de 5 a 9 de novembro, no ano em que o Metrô 
completou 50 anos de fundação, foi realizado em São Paulo a reunião anual desse comitê, com a 
participação dos CEO’s dos metrôs onde foram divulgados, em plenário fechado, os resultados 
obtidos dos estudos de casos e da análise dos indicadores de desempenho. 
Em 2018, foram realizados 105 eventos, sendo 7 inaugurações, 55 eventos institucionais, 32 
apresentações musicais e 11 visitas técnicas 
 
Campanhas Institucionais 
Ao longo de 2018, os 50 anos de realizações marcadas pelo pioneirismo, pela inovação e qualidade 
na prestação do serviço de transporte público foram homenageados pela Companhia em diferentes 
ações as quais puderam contar com o apoio do Departamento de Marketing Corporativo do Metrô. 
Uma campanha foi desenvolvida e houve um grande comprometimento para que tudo fosse feito da 
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melhor forma. Os esforços não foram em vão e os 50 anos da empresa foram comemorados de 
maneira digna. 
 
No total foram 15 campanhas veiculadas em 2018: Conheça as Tarifas do Metrô; Vinhetas com 
Pauta Positiva; Novas Máquinas e Novos Bilhetes; Novas estações Linha 5 – Lilás;  Novas estações 
Linha 15 – Prata;  50 anos - Fundação do Metrô de São Paulo; SP Cultura no Metrô; Nossas Histórias 
se Conectam; Músicos de Rua; Museu Subterrâneo; CoMet 2018; Remoção das esteiras rolantes - 
Consolação / Paulista; Estação Memória; Campanha Abuso Sexual; Vinheta Dia Internacional PCD. 
 
Campanhas de Endomarketing 
Em 2018, a Coordenadoria de Marketing e Comunicação do Metrô deu apoio institucional para a 
campanha interna da Gerência de Meio Ambiente para divulgação do evento sustentabilidade + 
Trilhos 2018, cujo tema foi: “A construção civil sustentável em obras públicas”. 
 
No total foram 12 campanhas de endomarketing veiculadas em 2018: Calendário 2018; Logo 
Metrô Digital; Canal de Denúncia e Comitê de Ética; Sistema de Gestão da Qualidade – OHSAS; 
Sustentabilidade + Trilhos 2018; Dia Mundial do Meio Ambiente; 4ª Feira de Profissões do Metrô; 10 
anos do Sistema de Gestão Ambiental; 2º Encontro de Inovação Interinstitucional; Logo SIRLA – 
PMO; Musical de Final de Ano 2018; Meditação Sahaja Yoga – GJU. 
 
Projetos Especiais 
Em 2018, foram criadas peças para a campanha de divulgação do concurso de fotografia amadora: 
“Metrô SP - 50 anos no coração da cidade de São Paulo: fotografe a sua estação de metrô preferida”, 
que contou com a participação de metroviários e usuários do sistema. 
 
No total foram 5 projetos especiais desenvolvidos: Licitação das Linhas 5-Lilás, 15-Prata e 17-
Ouro; Relatório Integrado 2017 – RIM 2017; Concurso de Fotografia Amadora 2018; Novo portal do 
Departamento de Marketing Corporativo – CMC; Divulgação dos Resultados da Pesquisa Origem e 
Destino – OD 2017. 
 
Projetos Sociais 
Ações de marketing social desenvolvidas em parceria com outras instituições, órgãos ou empresas, 
beneficiando o usuário e a população. 
Em 2018, foram realizados 46 projetos sociais. As principais ações foram: Dia Mundial de 
Prevenção à Queda de Idoso; Setembro Amarelo; Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; 
Outubro Rosa; Dia Nacional de Combate ao Fumo; Dia Nacional de Prevenção e Combate à 
Hipertensão Arterial; Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite; Prevenção da Violência 
Contra a Mulher; Novembro Azul; Semana da Hepatite Zero; Dia do Desafio; Campanha do Agasalho 
(mais de 28 mil kg arrecadados); Mutirão do AVC; Alimentação Saudável e Mudança no Estilo de 
Vida; Dia Mundial de Combate à AIDS; Campanha de Mobilização Contra a Dengue; Virada 
Inclusiva; Doação de Sangue; Vacinação contra a Febre Amarela; Dia Mundial do Alzheimer; Feira 
das Profissões; Empoderamento do Coração.  
 
Ações de Relacionamento com as Comunidades Lindeiras às Obras Civis do Metrô 

Atendimentos à população junto às áreas de expansão do Metrô de São Paulo 

Indicador Atendimentos 

Linhas em 
expansão 

Linha 2-Verde 

334 

Linha 4-Amarela  

Linha 5 – Lilás  

Linha 6-Laranja  

Linha 15-Prata  

Linha 17-Ouro  

Rede 

Contatos 
Foram efetuados pessoalmente, na CAC, em domicílio, ou reuniões com a comunidade,; através dos 
telefones da Coordenadoria de Atendimento à Comunidade – CAC, ou ainda por intermédio de e-mail 
ou do site, no link “Fale Conosco”. 
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Programa de Visitas às Obras 
O Programa de Visitas às Obras tem o objetivo de mostrar ao público o estágio das obras do Metrô, 
reforçar o relacionamento do Metrô com a comunidade, e investir cada vez mais na parceria das 
comunidades com a empresa. 
As visitas têm sido realizadas nas Linhas 5-Lilás, Estações Chácara Klabin, Santa Cruz, Campo Belo 
e Pátio Guido Caloi; na Linha 4-Amarela, Estação São Paulo-Morumbi e Vila Sônia/túnel Valter Seng; 
contemplando um total de 477 visitantes no período de fevereiro a dezembro/2018. 
 
Visita de Pré-abertura da Estação Hospital São Paulo 
Realizou-se, em 24/08/2018, visita pré-inauguração da Estação Hospital São Paulo. Esta ação teve 
como objetivo principal levar comunidades que sofreram diretamente os impactos das obras civis do 
Metrô, bem como cidadãos que tiveram contato com o Metrô, para conhecerem as estações prontas, 
pouco antes de sua inauguração. Para este evento, compareceram 52 convidados, entre moradores 
da região e integrantes da UNIFESP.  
Após a recepção aos visitantes, houve a abertura do evento pela CAC e, logo após, iniciou-se a visita 
propriamente dita, monitorada por um engenheiro da GE5, quando os visitantes puderam conhecer e 
esclarecer dúvidas sobre todos os aspectos da implantação do empreendimento. Nessa visitação, 
além das áreas comuns, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer as salas técnicas da 
estação, ventilação e outros lugares que o público em geral não terá acesso após a inauguração. 
Todos se mostraram impressionados com a tecnologia e magnitude da construção. 
 
Estratégias de Comunicação Social e Impacto de Obra 
Em 2018, foram emitidos 111 comunicados orientando a comunidade sobre atividades de execução 
de obras que interferem na rotina das regiões lindeiras à expansão do Metrô, tais como desvios de 
tráfego, trabalhos noturnos, concretagens, içamento de vigas, montagem de estruturas metálicas, 
reurbanização entre outras. Nos casos de execução de serviços críticos e com potencial de gerar 
dúvidas, impactos ou conflitos com os moradores e /ou comércios lindeiros, realizam-se reuniões com 
apresentação do projeto e detalhamento de sua execução, quando os lindeiros podem esclarecer 
dúvidas e fornecer ‘feedbacks’ que auxiliam na atuação preventiva do Metrô no processo. Foram 
realizadas 77 reuniões com a comunidade. 
Faz parte dos serviços de implantação de uma linha de metrô o acompanhamento de todos os 
imóveis localizados na área de influência da obra civil, durante e após o período de execução das 
obras. Para tanto, o Metrô de São Paulo contrata empresas para a realização das atividades de 
monitoração e controle dos imóveis. Para essa atividade, envia-se aos imóveis cartas informando 
sobre os processos e responsáveis. Emitiu-se o seguinte total de cartas: 89 de vistoria cautelar, 95 de 
instrumentação, 3 de medição de ruídos e vibrações e 7 de homologação de vias. 
Para gestão das manifestações referentes aos danos aos imóveis, a Coordenadoria de Atendimento 
à Comunidade faz o acompanhamento permanente dessas ocorrências por intermédio de visitas 
técnicas e ainda faz a mediação entre a comunidade impactada e a Gerência do Empreendimento. 
Foram realizadas 216 visitas técnicas aos imóveis impactados. 
Desapropriação 
Em 01/08/2018, foi publicado o Decreto de Utilidade Pública nº 63.618, para extensão da Linha 15-
Prata, abrangendo os imóveis necessários à implantação de track switch à oeste da Estação Vila 
Prudente. A entrega de cartas e cadastramento dos ocupantes ocorreu através de visitas nos dias 07, 
08 e 30 de agosto de 2018. Nestes momentos, a CAC comunicou e esclareceu sobre os aspectos das 
desapropriações, através de informações transparentes e precisas, criando um canal de 
relacionamento permanente com a população destas áreas. 
Na comunicação entregue, a CAC informa o motivo e finalidade da publicação do Decreto, informa os 
procedimentos a serem adotados pelo Metrô para executar a desapropriação e informa os canais de 
contato permanentes para informações. 
Cartas complementares aos ocupantes ausentes e proprietários não ocupantes foram enviadas 
através dos correios. Contatos telefônicos foram realizados com os proprietários, previamente ao 
envio das correspondências. Constatou-se o seguinte panorama: 
 

Total de imóveis (Decreto de Utilidade Pública) 18 

Total de ocupações verificadas 30 

Residências 13 

Comércio, Serviços e Outros 11 

Total de Cadastros realizados 21 
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Observa-se um número de ocupações maior que o número de imóveis, uma vez que diversos lotes 
são divididos e transformados em edificações independentes, inclusive com uso misto (residência e 
comércio/serviços). Da mesma forma, alguns ocupantes utilizam-se de mais de um imóvel. 
 
Programa de Reassentamento de Comunidades Vulneráveis 
O Metrô de São Paulo trata a questão de famílias e comunidades consideradas vulneráveis e que são 
desalojadas pelas desapropriações necessárias à implantação das linhas através do estabelecimento 
de um plano de reassentamento. 
O plano de reassentamento é implementado por meio de convênio com a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, em consonância com o Regulamento de 
Reassentamento de Famílias Vulneráveis Atingidas pelas Obras de Expansão.  
As atividades de reassentamento da Linha 17 - Ouro que envolveram as comunidades do 
“Comando”, “Buraco Quente”, “Buté” e áreas esparsas, tiveram início em janeiro/2012. O arrolamento 
abrangeu um universo de 423 edificações localizadas em toda a área que será afetada pelas obras 
de implantação do Monotrilho. Até dezembro/2017, 497 famílias/indivíduos aceitaram a proposta, 
sendo que 336 optaram por indenização ao direito à moradia e 125 optaram pela inclusão no 
programa habitacional da CDHU, com recebimento de uma Unidade Habitacional. Há ainda um grupo 
de 27 edificações que foram atendidas diretamente pelo Metrô por tratar-se de casos que não 
estavam contemplados pelo Convênio, como comércio e entidades associativas, as quais receberam 
indenização pela benfeitoria, conforme legislação civil. Houve, também, 3 casos que recusaram o 
atendimento.  O reassentamento das famílias que optaram por Unidades Habitacionais será realizado 
em Condomínios Habitacionais a serem construídos nas áreas anteriormente ocupadas pelas favelas, 
que não serão usadas para a implantação do monotrilho, cujos projetos encontram-se em fase de 
aprovação pela Prefeitura. A população será reassentada na própria região, mas em Unidades 
Habitacionais verticais regulares, promovendo-se assim a requalificação da área e a melhoria da 
qualidade de vida.   
Todas as edificações necessárias foram demolidas e não há mais atendimentos a serem feitos na 
área referente ao Trecho 1 da Linha 17 - Ouro, estando o reassentamento concluído.  
No trecho em implantação Oratório – Jardim Colonial da Linha 15 - Prata o atendimento às famílias 
vulneráveis pelo plano de reassentamento teve início em janeiro/2015, sendo concluído em 
setembro/2015. Um indivíduo em situação de vulnerabilidade foi atendido extemporaneamente em 
novembro/2016, resultando em 20 famílias atendidas. Em 2017, optou-se pela suspensão da 
construção do empreendimento na região da Vila Prudente, por falta de viabilidade econômico 
financeira. Às famílias em atendimento foram oferecidas, alternativamente, as Unidades Habitacionais 
disponíveis no empreendimento Campo Belo A/B, situado na região de mesmo nome, ou a 
modalidade indenização pelo direito à moradia. 
Desta maneira. consolidou-se a seguinte situação: 13 famílias optaram pela indenização ao direito à 
moradia 5 optaram pela inclusão no programa habitacional da CDHU, com recebimento de uma 
Unidade Habitacional e 2 famílias optaram por carta de crédito. Ambas as famílias optantes por carta 
de crédito tiveram o reassentamento definitivo efetuado em 2018, com a aquisição de imóveis à sua 
escolha. As famílias optantes por Unidade Habitacional recebem, mensalmente, auxílio moradia.  
 

 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM 
 
Relacionamento com os Usuários 

Transportes (em milhões) 

Indicador 2017 2018 2018/2017 

Total de Passageiros Transportados 827,7 863,3 + 4,3 % 

Média de Passageiros Transportados / dias úteis 2,75 2,88 + 4,7 % 
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Serviços de Atendimento aos Usuários 

Central de Atendimento 

Tipo de manifestação / % 

Reclamações 4,54% 

Informações 89,14% 

Solicitações 5,79% 

Sugestões e elogios 0,53% 

Canal de comunicação / número de atendimentos 

Correio eletrônico 10.519 

Telefone 315.604 

Pessoalmente 544.290 

Carta 3 

Credenciamento de Gratuidade 

Número de atendimentos 
Usuário desempregado 63.520 

Usuário c/ deficiência 16.800 

Posto Bilhete Escolar 

Número de atendimentos 16.153 

Suporte ao Usuário Pós-ocorrência 

Número de atendimentos 1.639 

Programa Usuário do Amanhã 

Número de atendimentos 280 

Programa Visita à CPTM 

Número de atendimentos 630 

Central de Achados e Perdidos 

Número de atendimentos 

Pessoalmente 13.364 

Por telefone 21.980 

Por carta 0 

Itens perdidos 

Recebidos 88.653 

Devolvidos 31.596 

Taxa de devolução 36% 

Avaliação dos Serviços 

% de manifestações reclamatórias por categoria 

Tempo de viagem 33,6% 

Trem 12,1% 

Sistema de informação 8,2% 

% de manifestações reclamatórias por categoria 

Empregados 9,0% 

Fiscalização 8,1% 

Expectativa do serviço 8,9% 

Estação 5,4% 

Fluxo de passageiros 6,4% 

Procedimentos 4,3% 

Canais de interação 1,4% 

Acessibilidade 1,8% 

Faixa de domínio 1,4% 

Custo 1,0% 

Integrações 0,3% 
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Indicador de insatisfação 

Indicador de insatisfação, em nº de reclamações / nº de usuários transportados x 
1.000.000. 

Linha 7 47,4 

Linha 8 24,2 

Linha 9 22,2 

Linha 10 43,9 

Linha 11 25,2 

Linha 12 97,1 

 
Relações Comunitárias – Ouvidoria 

Indicador 

Manifestações Recebidas 3764 

Origem: pessoas físicas ou jurídicas, usuárias ou não da CPTM 2891 

Média por pessoa 1,30 

Tipo de manifestação 

Reclamações 80,35% 

Informações 8,82% 

Sugestões e elogios 3,11% 

Canal de comunicação 

Contato eletrônico 87,14% 

Telefone 10,68% 

Fale conosco 0,53% 

Pessoalmente 0,42% 

Outros - fax e carta 1,22% 

 
Aumento da Receita Própria  

 Os dados apurados da receita operacional da CPTM, no exercício de 2018, no montante de R$ 
1.477,8 milhões, apontam um leve aumento de sua receita própria em relação ao ano de 2017. Este 
aumento em relação ao total arrecadado em 2017 (R$ 1.337,9 milhões) – variação de 10,5% – resulta 
do reajuste das tarifas de transporte público, o que acarretou um incremento de 13,6% na 
arrecadação das receitas tarifárias neste ano; 

 Do total apurado, a receita tarifária do transporte de passageiros metropolitanos representou 
92,4% da receita própria (R$ 1.365,4 milhões), ficando os restantes 7,6% por conta das demais 
receitas operacionais; 

 As receitas não ligadas à atividade de transporte, tais como exploração comercial do patrimônio, 
permissão de uso, arrendamento e outras, contribuíram com R$ 112,5 milhões para o total da receita 
própria, tendo experimentado uma redução de 17% em comparação com o valor auferido em 2017; 

 A receita tarifária com o Expresso Turístico totalizou R$ 0,52 milhão, um pouco inferior ao total 
arrecado em 2017 (R$ 0,55 milhão); 

 Acrescentando-se à receita própria o valor da subvenção econômica concedida pelo Tesouro do 
Estado no montante de R$ 958,9 milhões, verifica-se que a receita operacional da CPTM atingiu o 
patamar de R$ 2.436,7 milhões em 2018, o que corresponde a uma variação negativa de 1,7% ou 
redução de R$ 42,8 milhões em termos absolutos. 
Expresso Turístico - Com saídas aos sábados, domingos e feriados da Estação da Luz para os 
destinos Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba, o transporte ferroviário de turismo regional 
iniciou-se em abril/2009, com a primeira viagem para Jundiaí, seguiram-se Mogi das Cruzes 
(junho/2009) e Paranapiacaba (agosto/2010). Desde então, até dezembro/2018 foram realizadas 955 
viagens, que atenderam cerca de 142 mil turistas, representando a expressiva média anual de 86% 
de ocupação de lugares em cada viagem, com destaque para a média anual de 97% alcançada para 
o destino Paranapiacaba. 
 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU 
 

Inovações e Parcerias 
A EMTU está alinhada ao processo de inovação mundial e acredita que por meio de ideias criativas 
poderá contribuir ainda mais para a melhoria do Transporte Público Metropolitano. 
Seguindo esta premissa, promove hackatonas - com o apoio da União Internacional do Transporte 
Público (UITP), Fundação Youth for Public Transport (Y4PT) e da startups - dedicadas ao Transporte 
Público Metropolitano e focadas em sustentabilidade, acessibilidade e mobilidade intermodal. A 
empresa foi a primeira a realizar em 2017 uma hackatona de transporte metropolitano na América 
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Latina.  Em 2018 foram realizados mais dois eventos com a participação de renomadas universidades 
do País – Unicamp e Mackenzie, com o envolvimento de mais de 200 universitários e especialistas 
em transportes, urbanismo, estatística, ciência de dados e comunicação.  
Como exemplo a EMTU, a partir de setembro de 2018, formatou um novo aplicativo que permitirá 
junto com a Secretaria de Estado da Educação acompanhar a operação em tempo real de estudantes 
atendidos pelo Serviço Especial Conveniado – LIGADO. O aplicativo facilitará o dia-a-dia dos pais 
que poderão acompanhar a localização do veículo e comunicar as ausências dos alunos 
antecipadamente. 
 

Dados Abertos  
A EMTU/SP foi a segunda autoridade pública em transportes na América Latina em abrir seus dados 
por meio de tecnologia (Application Programming Interface – API). A empresa abriu os dados em 14 
de setembro de 2017 e pulou da 11ª para a 4ª colocação no ranking de empresas no Portal do 
Governo Aberto do Estado de São Paulo. Estão disponíveis informações das Regiões Metropolitanas 
atendidas pela EMTU/SP, como linhas e itinerários, tarifas praticadas, frota, concessionárias e 
permissionárias, placas, prefixos, atendimento do Serviço Ligado, ocorrências operacionais e Sistema 
de Bilhetagem Eletrônica (SBE), além de informações da Central de Atendimento ao Cliente (CAC). 
 
CAPEs – Centro de Atendimento ao Passageiro Especial - Atende pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida que buscam obter a gratuidade nas linhas metropolitanas, conforme a legislação 
em vigor. São áreas preparadas para prestar o atendimento adequado a estes usuários com todos os 
dispositivos de acessibilidade necessários, além de dispor de profissionais treinados, incluindo 
médicos e assistentes sociais. Entre setembro de 2017 a agosto de 2018 foram emitidos 
aproximadamente 76 mil benefícios nas várias regiões metropolitanas do Estado. 
 
LIGADO - Serviço Especial Conveniado (SEC): Transporte diferenciado (“porta a porta”) gratuito 
para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida severa. A frota atual é composta de 534 
veículos, sendo 97 na RMC e 437 na RMSP. Em 2018 foram realizados mais de 2.598.000 
atendimentos, com uma média de 199.915 atendimentos/mês, para 5.612 usuários cadastrados em 
média/mês. 
 
Neste mesmo ano foram atendidos 67.346 usuários e 1.035 unidades/instituições nas duas Regiões 
Metropolitanas. 
 
 

 

 
 
 
 
Além disso, outros 4.721 veículos são acessíveis ou adaptados para facilitar a movimentação dos 
portadores de deficiência nas Regiões Metropolitanas. 
 
Jovem Cidadão - Meu Primeiro Trabalho – Uma parceria com a Secretaria do Emprego e Relações 
do Trabalho que visa oferecer ao estudante de ensino médio a vivência das relações de mercado. 
Atualmente a EMTU possui 14 jovens cidadãos atuando em suas dependências. 
 
Acessa São Paulo – Parceria com a Secretaria de Estado da Gestão Pública, o programa tem o 
objetivo promover a inclusão digital, levando os recursos da internet à população e estimulando o 
desenvolvimento humano e social nos Terminais Metropolitanos de São Mateus, Santo André, 
Jabaquara, Cotia e Campinas. 

Designação Detalhamento 
Frota 
Total 

Frota 
Acessíveis 

Concessionárias 

Metra 

3.611 

170 

Intervias/Área 1 756 

Anhanguera/Área 2 1.180 

Internorte/Área 3 651 

Unileste/Área 4* 316 

Permissionárias 

S. Paulo/Área 5 

2.271 

461 

Baixada Santista - 
VLT 

466 

Campinas 280 

Vale Paraíba e LTN 139 

Sorocaba 100 

Outros 
RTO*/Ligado 

20.328 
0 

Fretamento 0 

Total Geral 26.210 4.519 

Região 
Metropolitana 

Serviço 
Especial 

Frota 

 
 

São Paulo 

Serviço Especial 
Conveniado – Ligado 

436 

Total São Paulo 436 

Campinas 

Orca 0 

Serviço Especial 
Conveniado - Ligado 

98 

Total Campinas 98 

Total Geral Total Geral 534 
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Campanhas - A empresa promove diversas campanhas sociais e ligadas à saúde nos Terminais 
Metropolitanos como divulgação e prevenção contra a AIDS, contra a Dengue e Hepatite C, de  
vacinação contra a Gripe A, Arrecadação de Agasalho, prevenção de acidentes, entre outras. 
Em 2018 foram realizadas 27 campanhas de saúde. Ainda em relação à saúde, em parceria com a 
prefeitura de São Paulo foi iniciada campanha de orientação sobre infecções sexualmente 
transmissíveis duas vezes por semana. Até hoje, já foram realizadas 10 dessas ações. Além dessas 
relacionadas à saúde, foram realizadas ainda quatro campanhas de Educação no Trânsito, duas 
promovendo a inclusão de jovens no mercado de trabalho, uma de alerta ao Abuso e exploração 
sexual contra crianças e adolescentes e uma campanha contra a homofobia e conscientização sobre 
as temáticas de diversidade sexual. 
 
Cultura e lazer – Com o programa Arte nos Terminais a EMTU/SP leva arte e cultura aos usuários do 
transporte metropolitanos. Os eventos incluem apresentações de bandas de diversos estilos musicais 
entre outras manifestações artísticas. Em 2018 foram realizados 7 eventos de Cultura e Lazer. 
Relacionamento com o Cliente 
A busca permanente pela satisfação dos clientes do transporte metropolitano por ônibus envolve a 
manutenção de diversos canais e programas na EMTU/SP voltados para esclarecimentos, orientação, 
registros de reclamações e sugestões dos clientes. 
 
Site - É um canal de comunicação em constante aprimoramento para disponibilizar aos clientes 
informações, para facilitar os deslocamentos na rede de transporte metropolitano, por meio da 
consulta de itinerários das linhas de ônibus e suas integrações com o sistema metroferroviário. Em 
2018 somam-se até o momento cerca de 2,3 milhões de acessos.  
Em relação ao aplicativo oficial da EMTU, já foram realizados cerca de 1 milhão de downloads, sendo 
300 mil apenas neste ano de 2018. 
 
Central de Atendimento ao Cliente - Possibilita acesso às informações sobre a operação das linhas 
de ônibus, empresas, opções de itinerários para o destino desejado, além de registrar sugestões e 
reclamações por meio de ligação telefônica gratuita (0800 724 0555) internet, fax, cartas e 
pessoalmente.  
 
Ouvidoria - Permite um eficiente fluxo de informações entre a instituição e os clientes por meio do 
site www.emtu.sp.gov.br. Em 2018, a Ouvidoria  e a Central de Atendimento ao Cliente, entre 
ligações telefônicas e outras formas de comunicação (cartas, internet, fax, etc), realizaram 146.708 
atendimentos e deste total, 87,15% estão relacionados a informações solicitadas pelos usuários, 
conforme tabela abaixo. 
 

Item Descrição Quantidade 
Participação em % no total de 

atendimento 

Informações 

Passe escolar 42.837 29,20 

Serviços das linhas intermunicipais 25.322 17,26 

Telefone de empresas e de outros órgãos 15.232 10,38 

Itinerário 13.956 9,51 

Outras* 30.512 20,80 

Subtotal 127.859 87,15 

Demandas 

Sugestões e Elogios 1.491 1,02 

Reclamações e/ou Denúncias 17.358 11,83 

Subtotal 18.849 12,85 

Total 146.708 100 

* Cart.Pass.Especial, endereço, greve, serviços, integração, isenção tarifária, passe desempregado, passe idoso e vale transporte). 

 
 
 

http://www.emtu.sp.gov.br/
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Redes Sociais - As redes sociais como Facebook, Twitter, YouTube Flickr são importantes para 
estreitar o relacionamento com os passageiros do transporte metropolitano. Com essas ferramentas a 
empresa esclarece dúvidas e divulga ações.  
 
Campanhas de divulgação - A empresa comunica mudanças de horários, novas linhas, itinerários, 
integrações e melhorias gerais no sistema, por meio de folhetos, cartazes, internet e divulgação à 
imprensa. 
 
Relação com as Comunidades – Trabalho de comunicação especial com as comunidades 
envolvidas nos projetos e obras, dos corredores Biléo Soares (RMC) e Itapevi-SP (RMSP), 
ressaltando os impactos das intervenções nas comunidades. Inclui ações envolveram como 
entrevistas, levantamento socioeconômico, orientação geral à população, principalmente àquela 
envolvida em desapropriações. 
 
Renovação da Frota e Acessibilidade: Em 2018, todas as regiões metropolitanas, com a exceção 
de Sorocaba, houve o aumento da frota acessível às pessoas com deficiência, conforme determina o 
Decreto Federal nº 5.296/2004.  
 

Região 
Idade Média da Frota 

(Setembro/18) 

Veículos com 
Acessibilidade  
(Setembro/18) 

Total da Frota  
(Setembro/18) 

 Regular Regular Regular 

RMSP 7,43 3.623 4.518 

RMBS 4,30 486 534 

RMC 7,95 282 425 

RMVPLN 5,77 159 394 

RMS 8,15 99 179 

TOTAL 7,10 4.649 6.050 

 
 
Inspeção da Frota, Fiscalização e Blitz e Apreensão: Nas cinco regiões metropolitanas, de janeiro 
até setembro de 2018 foram inspecionados mais de 35,9 mil veículos dos dois sistemas (Regular e 
Fretamento), sendo 18.943 na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, 1.948 na Região 
Metropolitana da Baixada Santista - RMBS, 8.774 na Região Metropolitana de Campinas - RMC, 
3.615 na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - RMVPLN e 2.660 na Região 
Metropolitana de Sorocaba - RMS. 
Em relação à fiscalização do serviço regular, no período de janeiro a setembro de 2018, foram 
realizadas 30.793 fiscalizações, sendo 19.341 realizadas em campo e outras 11.452 fiscalizações 
eletrônicas. Nesse período também foram realizadas 12.570 abordagens nas blitz realizadas, 
resultando em 977 apreensões de veículos. Todas essas e outras ações resultaram na emissão de 
22.721 multas em todos os sistemas nas cinco regiões metropolitanas. 
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Secretaria de Turismo 
 

 
Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

50000 - Secretaria de Turismo 

       

      
em R$ 

  
  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas 
Correntes 

42.984.673,00 46.273.418,00 38.599.191,81 626.825,12 39.226.016,93 36.278.580,13 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

5.478.450,00 5.282.450,00 5.186.889,83 0,00 5.186.889,83 5.121.150,32 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

37.506.223,00 40.990.968,00 33.412.301,98 626.825,12 34.039.127,10 31.157.429,81 

Despesas de 
Capital 

425.041.520,00 425.867.254,00 273.280.711,11 0,00 273.280.711,11 120.468.702,75 

Investimentos 425.041.520,00 425.867.254,00 273.280.711,11 0,00 273.280.711,11 120.468.702,75 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 468.026.193,00 472.140.672,00 311.879.902,92 626.825,12 312.506.728,04 156.747.282,88 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
 
 

 Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

50000 - Secretaria de Turismo 

       
 

     
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

2913 - 
Desenvolvimento 
Regional 
Integrado 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5001 - Incremento 
do Turismo 
Paulista 

34.357.969,00 39.829.028,00 24.253.286,56 626.825,12 24.880.111,68 24.698.126,45 

Despesas 
Correntes 

25.663.564,00 30.308.889,00 23.082.548,21 626.825,12 23.709.373,33 22.907.161,89 

Despesas de 
Capital 

8.694.405,00 9.520.139,00 1.170.738,35 0,00 1.170.738,35 1.790.964,56 

5002 - Melhoria da 
Infraestrutura dos 
Municípios 
Estancia e de 
Interesse 
Turístico 

433.668.224,00 432.311.644,00 287.626.616,36 0,00 287.626.616,36 132.049.156,43 

Despesas 
Correntes 

17.321.109,00 15.964.529,00 15.516.643,60 0,00 15.516.643,60 13.371.418,24 

Despesas de 
Capital 

416.347.115,00 416.347.115,00 272.109.972,76 0,00 272.109.972,76 118.677.738,19 

Despesa Total 468.026.193,00 472.140.672,00 311.879.902,92 626.825,12 312.506.728,04 156.747.282,88 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo foi criada no dia 1º de janeiro de 2011, pelo Decreto 
56.635 e se organiza pelo Decreto Nº 56.638/2011, com a alteração no inciso II do artigo 3º, pelo 
Decreto 57.748/2012. 

 
Tem como principais atribuições; 
- Promover o turismo como atividade econômica estratégica para a geração de emprego e renda e o 
desenvolvimento regional; 
 
- Planejar, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas de promoção do incremento ao 
turismo no Estado; formular diretrizes e promover o desenvolvimento de planos, programas, projetos 
e ações, inclusive mediante a execução de obras, relativos ao turismo no Estado; realizar estudos e 
pesquisas, e propor medidas para melhoria do turismo no Estado em todas as suas modalidades, 
como as de negócios, ecológico, rural, histórico, religioso e cultural, principalmente sob o enfoque de 
desenvolvimento econômico; 
 
- Promover a articulação, estadual e regional, das instituições de turismo, em especial por intermédio 
do Conselho Estadual de Turismo; apoiar as iniciativas particulares e estimular a criação de 
organizações públicas ou privadas que tenham por finalidade incrementar o turismo; 
 
- Organizar e manter permanentemente inventário sobre o potencial turístico do Estado; articular 
providências para o fortalecimento da infraestrutura turística do Estado; difundir, no País e no exterior, 
as realidades turísticas do Estado; 
 
- Incentivar a criação e o funcionamento de escolas e cursos destinados à formação e à capacitação 
de profissionais para o exercício de atividades necessárias ao desenvolvimento do turismo; organizar 
o calendário turístico do Estado; 
 
- Colaborar nos estudos para fixação de tarifas de serviços que interessem ao turismo e na 
fiscalização de sua cobrança. 

 
Estrutura Organizacional:  Gabinete do Secretario, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos - DADETUR, Coordenadoria de Turismo - COTUR, Conselho Estadual de 
Turismo e o Conselho do Turismo Regional. 
 
 Apresentamos abaixo a execução orçamentária das Unidades Gestoras Executoras durante o 
exercício de 2018. 

 

Programa 5001 – Incremento ao Turismo Paulista 

Proporcionar a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades. 

Ação - 4136 – Turismo Integrado Regional  

Roda SP 

Criado em 2011, o programa oferece um confortável passeio de ônibus a pontos turísticos do Estado 
que percorre diversas regiões do Estado, acompanhando fluxo de visitantes em festas, eventos e 
períodos de férias. 
 
Compreende uma frota de ônibus turísticos com double deckers, convencionais, micro ônibus e 
ônibus adaptados para cadeirantes que realizam roteiros de 1 dia organizados com atrações 
turísticas de uma mesma região, tendo acompanhamento de guia de turismo, devidamente certificado 
pelo Ministério do Turismo, durante todo o percurso e na visitação dos atrativos.  
 
Desde sua criação, o Roda SP:  
- Embarcou 336.405 passageiros;  
- Percorreu 167 cidades;  
- Visitou mais de 1.600 pontos turísticos, dentre museus, templos religiosos, praias, centros culturais, 
parques, opções gastronômicas, centros de compras, etc.  
 
Em 2018 
- 7ª edição Roda SP Litoral 2018 
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Cidades: Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão, Guarujá e 
Bertioga  
Período: 05/01 a 11/03 
Passageiros: 31.948 
 
- Roda SP Circuito das Águas 
Cidades: Amparo, Águas de Lindóia, Campinas, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, 
Pedreira, Serra Negra e Socorro.  
Período: 21/06 a 06/07 
Passageiros: 2.562 
 
- Roda SP Rota Mogiana 
Cidades: Altinópolis, Batatais, Brodowski, Dumont, Franca, Jaboticabal, Monte Alto, Pedregulho, 
Ribeirão Preto, Rifaina, Santo Antônio da Alegria, São Simão e Sertãozinho.  
Período: 10 a 25/11 
Passageiros: 3.976 
 
Além da operacionalização das ações descritas acima, prevendo a economicidade na gestão, a frota 
de veículos do programa atendeu também o Programa Melhor Viagem e o Turismo do Saber, bem 
como outras demandas da pasta e do turismo paulista.   
 
- Foram embarcados em 2018: 38.486 passageiros 
- Total de 32 cidades participantes  
 

Caminha SP 
 
Criado em 2011, consiste em rotas contemplativas e de peregrinação que podem ser realizadas a pé 
ou de bicicleta em cidades com potencial turístico. As rotas são sinalizadas e contam com pórticos 
eletrônicos no percurso. O caminhante pode baixar o aplicativo do programa para obter informações 
dos trajetos e também validar sua passagem pelos pórticos.  
 
Suas rotas são:  
 
O Passos dos Jesuítas, com 13 municípios do litoral paulista (Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia 
Grande, Cubatão, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e 
Ubatuba), percorre 370 km, e reconstrói o caminho feito pelos missionários jesuítas, principalmente o 
Padre José de Anchieta;   
  
A Rota Franciscana, com 31 municípios, é maior rota do programa, possui 818 km de percurso, e tem 
como tema o legado do primeiro santo e missionário brasileiro Frei Galvão. As cidades integrantes do 
roteiro são: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, 
Cruzeiro, Cunha, Guararema, Guaratinguetá, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Mogi das Cruzes, 
Monteiro Lobato, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Redenção da Serra, Roseira, Santa 
Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucai, São José do Barreiros, São José dos 
Campos, São Luiz do Paraitinga, São Paulo, Silveiras, Taubaté e Tremembé.  
  
A Rota da Luz, com 201 km, constitui-se uma jornada de fé, reflexão e meditação. Tem saída de Mogi 
das Cruzes com destino ao Santuário Nacional de Aparecida, percorrendo 9 cidades paulistas, sendo 
elas: Mogi das Cruzes, Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, 
Pindamonhangaba, Roseira e Aparecida.  
  
A Rota Bandeirante - Fernão Dias, é realizada em homenagem ao bandeirante que desbravou essa 
região, em 12 municípios paulistas: Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Bragança 
Paulista, Guarulhos, Joanópolis, Mairiporã, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Tuiuti e Vargem, 
totalizando-se 427 km de percurso.  
  
Em 2018 
- Foram registrados 9.201 caminhantes nas rotas em operação.  
- 65 municípios participantes do Caminha SP, que totalizam 1.909 km de rotas, com mais de 100 
pórticos eletrônicos instalados nos percursos.  
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Sabor de SP 
Criado em 2013, o Festival Gastronômico Sabor de São Paulo é uma iniciativa da Secretaria de 
Turismo e tem por objetivo fomentar, tornar público e perenizar os ingredientes, matérias-primas e 
pratos típicos do Estado, já que a gastronomia é um dos principais produtos associados ao Turismo.  
 
Reúne etapas regionais, interior e litoral do Estado, com inscrição e seleção de receitas que são 
apresentadas em um importante evento regional. As mais bem votadas receitas dessas etapas vão 
para a final, normalmente realizada na capital de São Paulo. 
 
Desde 2011 foram 313 mil participantes, 1.318 receitas e mais de 200 cidades envolvidas. 
Em 2018 
Foram realizadas 9 etapas regionais + 1 etapa final: 
 
Etapas 
A - Taubaté - 05 de abril - Senac Taubaté 
- 22 receitas inscritas 
- 370 participantes 
B - Presidente Prudente - 25 de abril - Senac  Presidente Prudente 
- 20 receitas inscritas 
- 320 participantes 
C - Santos - 09 de maio -  Senac Santos 
- 30 receitas inscritas 
- 510 participantes 
D - São José do Rio Preto - 23 de maio -  Senac São José do Rio Preto 
- 38 receitas inscritas 
- 410 participantes 
E - Campinas -  06 de junho -  Senac Campinas 
- 25 receitas inscritas 
- 420 participantes 
F - Bauru - 14 de junho - Senac Bauru- 30 receitas inscritas 
- 26 receitas 
- 400 participantes 
G - Franca - 20 de junho -  Senac Franca 
- 20 receitas inscritas 
- 310 participantes 
H - Sorocaba - 28 de junho -  Senac Sorocaba 
- 31 receitas inscritas 
- 380 participantes 
I - São Carlos - 04 de julho -  Senac São Carlos 
- 21 receitas inscritas 
- 450 participantes 
 
Final São Paulo - 10 e 11 de novembro – Memorial da América Latina 
- 28 finalistas 
- 45 mil pessoas 
 
Total de público nas edições regionais: 3.570 participantes 
Total de receitas inscritas nas edições regionais: 233 
Total geral de participantes em 2018: 48.570 participantes 
 
Regionalização do Turismo - Mapa do Turismo Brasileiro 
 
O Mapa do Turismo Brasileiro faz parte do Programa Nacional de Regionalização Turística e visa 
apoiar a gestão, estruturação e promoção do turismo no país. A estrutura do mapa é dividida por 
regiões, que reúnem um conjunto de municípios com características similares, com traços históricos, 
econômicos, ambientais e culturais em comum. 
 
Em 2018 
 
- O Mapa somou 432 municípios incluídos e 51 regiões turísticas estabelecidas.  
Integra Turismo SP 
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Diante do desafio de transversalidade para o desenvolvimento do turismo e da necessidade de 
agilizar a expansão deste mercado para fomentar a economia do Estado de São Paulo, a Secretaria 
de Turismo do Estado de São Paulo criou o evento INTEGRA TURISMO SP, em parceria com a 
Investe SP.  
 
No evento são realizadas palestras com diversos órgãos ligados ao tema, como Ministério do 
Turismo, Investe SP, Emplasa, IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Sebrae, Senac, Senar, 
dentre outros.  
 
Público-Alvo: Prefeitos, Secretários e Diretores relacionados a pasta de turismo, Conselheiros 
municipais, Empreendedores e gestores de empresas relacionadas ao turismo, investidores. 
 
1ª edição – ABAV Expo  
Dia 29/09 – Anhembi  
Público: 50 participantes 
 
2ª edição – Olímpia - SP 
Dia 25/10 – Thermas dos Laranjais 
Público: 60 participantes 
 
3ª edição – Sorocaba – SP 
Dia 29/11 – Hotel Golden Park 
Público: 90 participantes 
 
 

Ação 4739 – Certificação do Turismo  
 

Cadastur 
 
O CADASTUR é o Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor do 
turismo. Executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo nos 
26 Estados do Brasil e no Distrito Federal, permite o acesso a diferentes dados sobre os Prestadores 
de Serviços Turísticos cadastrados, que podem ser meios de hospedagem, restaurantes, 
acampamentos, agências de turismo, casas de espetáculo, organizadoras de eventos, guias e 
turismo, entre outros. 
 
Mudanças em 2018 
 
O Ministério do Turismo realizou a informatização do sistema do Cadastur, com diversas atividades 
que vão permitir que os profissionais da área façam o registro online, dentre elas: 
 
- Treinamentos da implantação da nova plataforma; 
- Fiscalização dos prestadores de serviço; 
- Possibilidade de alteração de dados no sistema; 
- Acesso a informação; 
- Chat online, entre outros. 
 
A ferramenta é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no turismo e permite 
que turistas tenham acesso a uma fonte de consulta segura dos estabelecimentos. Além disso, ele 
garante vantagens e oportunidades de negócios aos cadastrados. 
 
Portanto com a nova plataforma houve desburocratização no processo, agilizando tanto para os 
prestadores quanto para os servidores, soluções tecnológicas têm auxiliado com compartilhamento 
de informações vinculado ao banco de dados Receita Federal Brasileira, diminuindo a quantidade de 
documentações, agilizando o processo e aumentado à eficiência do Estado.  
 
Até o momento foram cadastrados 7.300 prestadores de serviços que estão em situação regular em 
São Paulo entre empreendimentos e guias de turismo.  
 

Ação 6063 – Inclusão no Turismo  
 

Nesta ação estão inclusos os programas ligados a grupos específicos como idosos e crianças. Tendo 
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em vista a realidade orçamentária os programas Melhor Viagem e Turismo do Saber ocorreram 
utilizando os veículos do outro programa (Roda São Paulo) nos períodos em que os veículos estavam 
ociosos. Desta forma houve apenas despesas de acompanhamentos das ações. 
 
Melhor Viagem SP 
 
Essa iniciativa faz parte do Programa Estadual São Paulo Amigo do Idoso, instituído pelo Decreto nº 
58.047, de 15 de maio de 2012, que dispõe da necessidade de implantação de projetos e ações pelos 
órgãos da Administração Direta ou Indireta, em beneficio desse público, que representa 11% da 
população paulista. 
  
A partir de 2016 o projeto passou a ser desenvolvido em nova proposta, com viagens de um dia 
(excursões) para destinos do Estado, com objetivo de conhecer os atrativos turísticos históricos, 
culturais e naturais dessas localidades, sendo uma experiência que possibilita o enriquecimento 
cultural, aprendizado e lazer.  
  
Ao todo, de 2012 até o momento, foram atendidos 23.075 idosos e percorridos 458 municípios. 
Em 2018 
 
O programa, contou com o evento de lançamento em Serra Negra, no Centro de Convenções, 
reunindo mais de 400 pessoas dia 13 de março de 2018. O programa é realizado com a utilização da 
frota de veículos do Roda SP. 
 
- Foram atendidos 4.327 idosos 
- 29 municípios anfitriões 
- 85 municípios emissivos 
 
Turismo do Saber 

 
Realizado em parceria com as prefeituras, trata-se do antigo “Caravanas do Conhecimento”, e 
objetiva levar crianças da rede pública a viagens por cidades paulistas. 
  
A partir de 2016 o projeto mudou de formato, com viagens de 'Estudo do Meio', realizadas em 1 dia, 
com objetivo de possibilitar as crianças uma nova experiência de vida por meio do Turismo Social, na 
qual cada participante tem contato através de atividades lúdicas, com diferentes paisagens, culturas, 
hábitos, agregando novos valores, ampliando horizontes e adquirindo conhecimento que será levado 
para a vida dos turistas mirins. 
 
Trata-se também de uma saída do ambiente escolar, a fim de aprofundar os conteúdos desenvolvidos 
na sala de aula por meio da visita a determinados atrativos turísticos.  
 
De 2011 até o momento foram atendidas 14.084 crianças de 329 municípios do estado de São Paulo. 
 
Em 2018 
 
O programa, contou com o evento de lançamento em Itu, reunindo mais de 400 pessoas dia 26 de 
março de 2018. É realizado com a utilização da frota de veículos do Roda SP. 
 
- Atendeu 4.501 crianças 
- Foram 24 municípios anfitriões 
- Total de 80 municípios participantes/ emissivos 
 
 

Ação 5502 – Incremento do Turismo Municipal 
Contrapartida contratos  oriundos de Emenda Federal (fonte 1) autores: Deputados Marcio França e 
Ubiali  
Contratos oriundos de Emenda Federal (fonte 5)  e Devoluções 
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Programa de Desenvolvimento do Regional do Turismo (PDTR) 
 
O Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional tem por objetivo principal o apoio a eventos a 
fim de estimular o deslocamento da população residente em cidades vizinhas ao município anfitrião, 
de modo a aumentar o consumo de bens e serviços, fortalecendo a economia.  
  
Ao mesmo tempo, busca consolidar um calendário de apoio a festas e eventos que efetivamente 
tenham cunho turístico e promovam o crescimento regional. A partir das solicitações enviadas pelos 
municípios, quando aprovados pelo Gabinete da Secretaria de Turismo, são celebrados Termos de 
Convênio com os municípios, que em geral cabe à Pasta a viabilização, por meio dos contratos (Ata 
de Registro de Preços) que já mantém, de infraestrutura física para os eventos e festas, tendo a 
contrapartida das Prefeituras na disponibilização das programações.  
 
Em 2018 
Foram atendidas 27 cidades, sendo elas: 

1. Adolfo 

2. Alvares Florence 

3. Alvares Machado 

4. Bady Bassit 

5. Bastos 

6. Cananéia 

7. Diadema 

8. Guarulhos 

9. Ilha Comprida 

10. Ilha Solteira 

11. Itaoca 

12. José Bonifácio 

13. Maua 

14. Nhandeara 

15. Palestina 

16. Pedranópolis 

17. Pereira Barreto 

18. Peruíbe 

19. Piquerobi 

20. Porto Feliz  

21. Presidente Wenceslau 

22. Registro  

23. Rinópolis 

24. São Bento do Sapucaí 

25. São José do Rio Pardo 

26. São Vicente 

27. Teodoro Sampaio 
 

Ação 6059 – Promoção do Turismo 
 

Feiras e Eventos 
 
O Estado de São Paulo participa de importantes feiras do segmento de turismo e áreas relacionadas 
com estande promocional, visando a divulgação dos seus destinos, circuitos e produtos turísticos. 
Abaixo as feiras com participação da Secretaria Estadual de Turismo em 2018: 
  

 A World Trade Market Latin América 2018, feira de porte internacional, que atraiu mais de 10 mil 
pessoas, principalmente profissionais da área de turismo. A participação da Secretaria de Turismo foi 
em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia. O estande da 
pasta foi de 170 m², contou com a presença de 44 circuitos turísticos e entidades paulistas, com a 
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degustação do tradicional sanduíche de mortadela, de estúdio fotográfico com fotos de cenários 
paulistas, de degustação de café gourmet, de apresentações artísticas, da exposição e realização de 
oficinas de artesanato da Sutaco, dentre outras atividades. Em 2018, a feira foi realizada de 03 a 05 
de abril no Expo Center Norte, em São Paulo-SP. 
 

 A AVIESP - Expo de Negócios em Turismo, feira nacional que atraiu mais de 3.500 profissionais 
da área de turismo. Nessa edição, que foi retomada depois de 2017 sem a realização do evento, foi 
uma oportunidade para divulgar os destinos e produtos do estado na região de Campinas, importante 
polo de turismo do estado. A pasta participou com um estande de 60m², que contou com degustação 
de sanduíche de mortadela, degustação de sucos e vinhos da região de São Roque e a participação 
de 18 circuitos turísticos paulistas. O evento ocorreu dias 12 e 13 de abril no Expo Dom Pedro, em 
Campinas-SP. 
 

 A AVISTAR BRASIL 2018 – Feira Nacional de Observação de Aves é a feira mais importante de 
observação da natureza de toda América Latina. Realizada desde 2006, recebe anualmente 
expositores de todo Brasil, dentre destinos turísticos, secretarias de turismo, Ongs, editoras, 
empresas de vestuário, de equipamento fotográfico, guias, entre outros interessados. O evento atraiu 
um público de em média 10.000 pessoas, composto por birdwatchers, fotógrafos, ornitólogos, guias, 
além dos visitantes do Instituto Butantan. A pasta participou com um estande de 36m² com cenografia 
dedicada a promoção dos parques estaduais e das aves encontradas no território paulista. A pasta 
contou com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente na divulgação dos parques estaduais, por 
intermédio da Fundação Florestal, Instituto Botânica e Instituto Florestal, bem como a presença de 8 
circuitos turísticos. O evento ocorreu de 18 a 20 de maio de 2018 no Instituto Butatan - SP.  
 

 A BNT Mercosul – Bolsa de Negócios Turísticos – é um evento que integra os países do Mercosul, 
com promoção dos destinos e sessões de capacitação voltado para profissionais da área. A pasta 
participou no estande do Ministério do Turismo, com a exposição de seus destinos e produtos e 
também com a realização de sessões de capacitação do destino São Paulo aos agentes de viagens e 
profissionais da área. O evento ocorreu dias 25 e 26 de maio de 2018 no Centreventos Itajaí – SC.  
 

 O Salão São Paulo de Turismo - feira destinada a promoção dos destinos de turismo estaduais, 
destinada ao público de visitantes e profissionais da área. Promovida pela Amitur - Associação dos 
Municípios de Interesse Turístico e pela empresa Conteúdo Brasil. A pasta contou com um estande 
de 54m², que teve o objetivo promover as ações institucionais da pasta e seus destinos turísticos. 
Teve participação da Sutaco, com exposição e comercialização do artesanato paulista e com a 
divulgação dos parques estaduais pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Fundação Florestal. O 
evento foi de 19 a 21 de junho no Centro de Eventos São Luis-SP. 
 

 A AVIRRP – Encontro Nacional de Agências de Viagem  - feira destinada ao público de agentes 
de viagem e profissionais da área de turismo, recebe diversas caravanas de agentes de todo o país e 
conta além da feira, com rodadas de negócios e palestras ao público. A Secretaria de Turismo contou 
com um estande de 60m² e a participação de 19 circuitos turísticos, além da degustação do 
tradicional sanduíche de mortadela, de cachaças do circuito entre Serras e Águas e de brigadeiro 
gourmet do João Brigadeiro (finalista da edição de 2013 do Sabor de SP). Foi realizada no Centro de 
Eventos Taiwan, em Ribeirão Preto - SP, dias 3 e 4 de agosto.  

 

 Hiper Feirão de Viagens Flytour - outlet de viagens, com promoção de destinos e comercialização 
de roteiros, passagens aéreas, diárias de hotel, etc, teve participação da pasta com o 
desenvolvimento de roteiros turísticos de São Paulo, ações de capacitação e participação nas duas 
edições do feirão. Foram desenvolvidos 15 produtos turísticos de 13 circuitos e regiões do Estado de 
São Paulo, uma ação inovadora com produtos formatados e organizados incluindo opções de 
alimentação, hospedagem, passeios e atrativos. A pasta participou com a realização de ação de 
capacitação em Santos; presença na edição de Santos do evento que ocorreu de 31/08 a 02/09 no 
Mendes Convention Center e que atraiu em média 30 mil visitantes, com estande de 40m²; duas 
ações de capacitação em Campinas; e presença no evento de 14 a 16/09 no Expo Dom Pedro, 
também com estande de 40m², que atraiu em média 45 mil visitantes. Dentre as atividades da pasta 
nos estandes estava degustação de produtos, como café, chocolates, doces, sucos, vinhos, etc. e 
também apresentações artísticas no palco do evento, com orquestra de violeiros, banda municipal, 
grupos de carnaval, entre outros.  
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 Revelando São Paulo – maior evento da cultura paulista, promovido pela Secretaria da Cultura 
destinada a público final, reúne apresentações artísticas, área de gastronomia e de artesanato. Em 
parceria com a Secretaria de Turismo contou com a área “Revelando Turismo”, com a promoção de 
destinos, produtos e experiências do turismo paulista. Em uma área de em média 450m², contou com 
apresentações musicais, área de promoção de destinos com 10 circuitos paulistas e área de 
exposição, degustação e venda de produtos de 7 circuitos do estado. Ocorreu de 19 a 23 de 
setembro no Parque do Trote / Expo Martch. 
 

 ABAV EXPO 2018 – uma das maiores feiras do setor, atrai mais de 30 mil pessoas, dentre 
imprensa, agentes de viagem, profissionais da área, entre outros públicos. É promovida pela ABAV – 
Associação Brasileira das Agências de Viagem. A pasta contou com um estande de 130m² e a 
presença de 30 circuitos e entidades paulistas. Além disso, teve degustação de sanduíche de 
mortadela que faz referência ao lanche do Mercado Municipal, de estúdio fotográfico com tag de 
bagagem de cenários de São Paulo e degustação de vinhos e sucos do Roteiro dos Bandeirantes. 
Teve também a presença da Emilia do Sitio do Pica Pau Amarelo. Foram organizadas pela pasta 
seções de capacitação no espaço Experiência do estande do Ministério do Turismo sobre 
Observação de Aves e Cicloturismo, bem como duas palestras – Integra Turismo e Investe Turismo 
SP, destinadas a gestores públicos e profissionais da área. A feira ocorreu no Anhembi, em São 
Paulo – SP, de 27 a 29 de setembro.  
 

 São Paulo Boat Show - considerado o maior salão náutico indoor da América Latina e uma das 
mais tradicionais feiras do turismo náutico do país, em sua 21ª edição a feira reuniu expositores 
nacionais e internacionais, possibilitando networking, negócios e novas propostas e ações de 
desenvolvimento do turismo no estado. Recebeu cerca de 35 mil visitantes. A pasta contou com um 
estande de 30 m² e 5 circuitos turísticos participantes. Foi realizada de 27 de setembro a 02 de 
outubro de 2018, no São Paulo Expo, em São Paulo - SP. 
 

  Adventure Sports Fair - Feira de turismo de aventura, ecoturismo e práticas esportivas, atrai 
público de visitantes interessados em destinos desses temas. A feira recebeu em média 25 mil 
visitantes. A Secretaria de Turismo participou com um estande de 180 m², participação de 23 circuitos 
turísticos voltados a esse segmento, degustação do tradicional sanduíche de mortadela paulista e de 
sucos e vinhos do Roteiro dos Bandeirantes. O espaço de São Paulo contou também com uma área 
exclusiva para divulgação dos parques do estado, sendo aqueles administrados pela Fundação 
Florestal e o Parque Nacional da Serra da Bocaina. A feira ocorreu no São Paulo Expo, de 27 a 29 de 
outubro de 2018.  
 

 11ª Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras - Participação em conjunto com a Sutaco, teve 
espaço para divulgação dos destinos paulistas. Evento é destinado a promoção do artesanato 
nacional. Contou com um balcão para divulgação dos destinos paulistas e ações da pasta.  Foi 
realizado de 07 a 11 de novembro no Expo Center Norte.  
 

 30ª Festuris Gramado - Feira de turismo destinada a promoção dos destinos turísticos. Voltada 
para público de profissionais da área, reúne nichos de mercado do Mercosul e Sul do país, atraiu em 
média 15 mil visitantes. O estande da Secretaria de Turismo contou com a participação de 8 circuitos 
e entidades paulistas. Foi realizada de 08 a 11 de novembro no Serra Park, em Gramado – RS.  
 

  Semana Mesa SP - Evento destinado a promover, atrair e entreter público ávido por boa comida, 
produtos gastronômicos, aulas e degustações. A pasta participou a partir de espaço fornecido pela 
Prazeres da Mesa e contou com participação de 8 circuitos turísticos e de 13 painéis ilustrativos dos 
segmentos de turismo de São Paulo: gastronomia; sol e praia; aventura e ecoturismo; cultura; 
religião; entre outros.  
 

Programa 5002 - Fomento ao Desenvolvimento das Estâncias  

Fomentar, financiar e apoiar ações para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios 
estâncias.  

Ação 4102 - Infraestrutura Turística dos Municípios Estâncias Paulista  

Repasse de recursos financeiros, por meio de convênios, objetivando o aprimoramento da 
infraestrutura turística dos municípios estâncias paulistas de acordo com o programa anual de 
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trabalho aprovado pelo Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias, bem 
como atender dispositivo Constitucional.  

Organizada pelo Governador Geraldo Alckmin por intermédio do Decreto 56.638 de 01 de janeiro de 
2011, a Secretaria de Turismo tem em sua estrutura básica o Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias – DADE, que foi criado através da Lei nº 6.470, de 15 de junho de 
1989, para gerir o Fundo de Melhoria das Estâncias.  

Suas atribuições são: 

Elaborar convênios com os municípios Estâncias, com a finalidade de fomentar o desenvolvimento 
das mesmas; 

Elaborar plano permanente e dinâmico para desenvolvimento integrado das estâncias de qualquer 
natureza, existentes ou que venham a ser criadas no Estado de São Paulo, estabelecendo seu 
agrupamento em regiões de acordo com suas características e cujos interesses sejam afins, bem 
como delimitando as áreas das estâncias, dando destaque especial ao incremento ao turismo; 

Promover a implantação, coordenação, execução e fiscalização dos programas estabelecidos pelo 
plano; 

Promover estudos e pesquisas relacionadas ao desenvolvimento das estâncias, bem como o 
preparo de pessoal técnico especializado; 

Diligenciar junto aos órgãos públicos visando à consignação de verbas ou dotações orçamentárias 
destinadas à melhoria das estâncias e seu desenvolvimento turístico. 

O número atual de estâncias são de 70 classificadas de acordo com a seguinte nomenclatura: 

Estâncias Balneárias - 15 municípios 
Estâncias Climáticas – 12 municípios 
Estâncias Hidrominerais – 11 municípios 
Estâncias Turísticas –  32 municípios 
 

Municípios de Estâncias Paulistas - Execução em 2018 

Nº CNPJ Município Orçamento Total Valor Empenhado Saldo 

1 44831733000143 Águas da Prata 2.485.585,43 3.445.873,11 -960.287,68 

2 46439683000189 Águas de Lindóia 3.115.010,79 505.379,96 2.609.630,83 

3 46634226000145 Águas de Santa Bárbara 2.655.699,36 927.087,82 1.728.611,54 

4 45739174000109 Águas de São Pedro 2.600.017,83 866.000,00 1.734.017,83 

5 43465459000173 Amparo 4.093.165,12 843.042,22 3.250.122,90 

6 44659076000107 Analândia 2.479.471,74 1.060.358,79 1.419.112,95 

7 46680518000114 Aparecida 3.069.540,38 263.033,35 2.806.507,03 

8 45279635000108 Atibaia 7.683.698,74 8.437.284,50 -753.585,76 

9 46634168000150 Avaré 4.099.425,61 4.099.426,00 -0,39 

10 45196698000109 Bananal 2.506.657,54 0,00 2.506.657,54 

11 46172888000140 Barra Bonitas 2.882.124,42 3.510.690,22 -628.565,80 

12 45299104000187 Batatais 3.086.683,34 3.894.422,85 -807.739,51 

13 68020916000147 Bertioga 7.596.334,95 8.344.166,49 -747.831,54 

14 46352746000165 Bragança Paulista 6.891.569,60 12.344.420,02 -5.452.850,42 

15 46362927000172 Brotas 2.961.200,16 2.656.008,36 305.191,80 

16 45767829000152 Caconde 2.507.693,13 2.972.390,05 -464.696,92 

17 45699626000176 Campos do Jordão 4.443.340,08 5.054.537,16 -611.197,08 

18 46787644000172 Campos Novos Paulista 2.407.055,80 2.596.343,35 -189.287,55 

19 46585956000101 Cananéia 2.584.523,82 0,00 2.584.523,82 

20 46482840000139 Caraguatatuba 7.063.114,73 0,00 7.063.114,73 

21 45704053000121 Cunha 2.470.193,57 1.089.525,33 1.380.668,24 

22 45089885000185 Eldorado 2.421.800,54 1.163.965,08 1.257.835,46 

23 46523114000117 Embu das Artes 5.522.256,72 2.952.683,18 2.569.573,54 

24 46680500000112 Guaratinguetá 4.355.869,92 5.031.860,34 -675.990,42 
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25 44959021000104 Guarujá 22.363.716,66 79.213,78 22.284.502,88 

26 67172437000183 Holambra 2.799.687,81 3.142.277,78 -342.589,97 

27 45158193000141 Ibirá 2.508.798,97 1.269.325,24 1.239.473,73 

28 45321460000150 Ibitinga 2.822.332,06 883.336,28 1.938.995,78 

29 46634531000137 Ibiuna 3.937.349,95 0,00 3.937.349,95 

30 44498467000189 Igaraçu do Tiete 2.520.198,11 3.071.668,66 -551.470,55 

31 45550167000164 Iguape 2.596.969,00 2.804.961,55 -207.992,55 

32 64037872000107 Ilha Comprida 3.316.766,56 0,00 3.316.766,56 

33 59754648000104 Ilha Solteira 2.604.730,87 2.604.731,00 -0,13 

34 46482865000132 Ilhabela 3.864.313,88 0,00 3.864.313,88 

35 46578498000175 Itanhaém 5.482.737,51 6.508.164,17 -1.025.426,66 

36 46634440000100 Itu 8.018.274,04 11.739.181,62 -3.720.907,58 

37 45290418000119 Joanópolis 2.494.422,55 3.413.539,11 -919.116,56 

38 45678000000183 Lindoia 2.496.982,74 3.594.825,56 -1.097.842,82 

39 46578506000183 Mongaguá 4.416.593,63 5.158.726,47 -742.132,84 

40 52846144000167 Monte Alegre do Sul 2.498.836,99 537.685,33 1.961.151,66 

41 45755238000165 Morungaba 2.484.821,49 3.378.072,90 -893.251,41 

42 46754388000117 Nuporanga 2.453.489,53 564.847,00 1.888.642,53 

43 46596151000155 Olímpia 3.890.233,56 0,00 3.890.233,56 

44 44547305000193 Paraguaçu Paulista 2.805.305,34 3.431.917,67 -626.612,33 

45 46634309000134 Paranapanema 2.738.331,97 444.969,87 2.293.362,10 

46 44446904000110 Pereira Barreto 2.575.227,13 2.753.659,80 -178.432,67 

47 46578514000120 Peruíbe 4.565.051,01 0,00 4.565.051,01 

48 46223699000150 Piraju 2.787.840,24 4.397.547,31 -1.609.707,07 

49 55021455000185 Poá 10.307.554,35 207.513,72 10.100.040,63 

50 46177531000155 Praia Grande 18.311.988,19 25.092.545,19 -6.780.557,00 

51 55293427000117 Presidente Epitácio 2.667.822,97 3.581.305,38 -913.482,41 

52 46522967000134 Ribeirão Pires 4.628.974,30 3.241.414,18 1.387.560,12 

53 46523296000126 Salesópolis 2.441.569,72 150.554,13 2.291.015,59 

54 46634507000106 Salto 5.102.709,04 5.588.369,22 -485.660,18 

55 45138070000149 Santa Fé do Sul 2.960.670,25 3.291.549,64 -330.879,39 

56 45749819000194 Santa Rita do Passa Quatro 2.819.989,58 3.391.232,38 -571.242,80 

57 45701455000172 Santo Antonio  do Pinhal 2.481.732,90 1.798.000,86 683.732,04 

58 58200015000183 Santos 36.548.425,71 26.253.066,73 10.295.358,98 

59 45195823000158 São Bento do Sapucaí 2.469.081,90 2.896.233,67 -427.151,77 

60 45200623000146 São José do Barreiro 2.431.400,89 2.297.021,29 134.379,60 

61 46631248000151 São Luiz do Paraitinga 2.488.894,73 0,00 2.488.894,73 

62 46415998000196 São Pedro 3.043.170,20 2.923.450,88 119.719,32 

63 70946009000175 São Roque 4.058.989,61 4.600.924,25 -541.934,64 

64 46482832000192 São Sebastião 10.150.852,72 10.150.853,00 -0,28 

65 46177523000109 São Vicente 10.450.858,67 12.057.562,44 -1.606.703,77 

66 44847663000111 Serra Negra 3.238.172,92 3.586.588,03 -348.415,11 

67 46444063000138 Socorro 3.021.467,86 3.020.041,47 1.426,39 

68 46638714000120 Tremembé 3.075.180,59 3.260.407,05 -185.226,46 

69 44573087000161 Tupã 3.481.011,30 0,00 3.481.011,30 

70 46482857000196 Ubatuba 5.872.128,30 0,00 5.872.128,30 

Total   333.077.691,58 249.225.782,79 83.851.908,79 
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Nº CNPJ Município Orçamento Total Valor Empenhado Saldo 

1 46137444000174 Agudos 594.781,59 118.956,32 475.825,27 

2 45298569000113 Altinópolis 594.781,59 354.834,43 239.947,16 

3 
 

Apiai 594.781,59 0,00 594.781,59 

4 45276128000110 Araraquara 594.781,59 41.417,96 553.363,63 

5 44215846000114 Araras 594.781,59 118.956,32 475.825,27 

6 
 

Areias 594.781,59 0,00 594.781,59 

7 46162178000130 Barbosa 594.781,59 541.824,37 52.957,22 

8 
 

Barretos 594.781,59 0,00 594.781,59 

9 46634143000156 Bofete 594.781,59 100.000,00 494.781,59 

10 
 

Boituva 594.781,59 0,00 594.781,59 

11 45301652000102 Brodowski 594.781,59 835.814,14 -241.032,55 

12 44435121000131 Buritama 594.781,59 120.000,00 474.781,59 

13 46634432000155 Cabreúva 594.781,59 0,00 594.781,59 

14 
 

Cachoeira Paulista 594.781,59 237.912,64 356.868,95 

15 67360404000167 
Campina do Monte 
Alegre 

594.781,59 55.200,00 539.581,59 

16 46599825000175 Cardoso 594.781,59 688.010,54 -93.228,95 

17 
 

Cesário Lange 594.781,59 0,00 594.781,59 

18 46668596000101 Cruzeiro 594.781,59 594.497,60 283,99 

19 47492806000108 Cubatão 594.781,59 57.744,74 537.036,85 

20 45739083000173 
Espírito Santo do 
Pinhal 

594.781,59 594.749,90 31,69 

21 67168856000141 Estiva Gerbi 594.781,59 593.989,19 792,40 

22 
 

Fernandópolis 594.781,59 0,00 594.781,59 

23 46523262000131 Guararema 594.781,59 758.224,85 -163.443,26 

24 46137477000114 Iacanga 594.781,59 509.577,43 85.204,16 

25 
 

Igaratá 594.781,59 0,00 594.781,59 

26 
 

Iporanga 594.781,59 0,00 594.781,59 

27 67360362000164 Itaoca 594.781,59 414.348,89 180.432,70 

28 45281144000100 Itapira 594.781,59 118.956,32 475.825,27 

29 49979255000137 Itápolis 594.781,59 100.509,94 494.271,65 

30 46189726000115 Itapuí 594.781,59 594.781,59 0,00 

31 44447126000184 Itapura 594.781,59 118.956,32 475.825,27 

32 
 

Itararé 594.781,59 0,00 594.781,59 

33 
 

Itatiba 594.781,59 0,00 594.781,59 

34 45780061000157 Itupeva 594.781,59 118.916,60 475.864,99 

35 46710422000151 Ituverava 594.781,59 160.312,64 434.468,95 

36 
 

Jacarei 594.781,59 0,00 594.781,59 

37 46582185000190 Jucapiranga 594.781,59 92.405,74 502.375,85 

38 
 

Jales 594.781,59 0,00 594.781,59 

39 46195079000154 Jaú 594.781,59 118.956,32 475.825,27 
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40 
 

Jundiai 594.781,59 0,00 594.781,59 

41 45780103000150 Laranjal Paulista 594.781,59 380.676,61 214.104,98 

42 46200846000176 Lençóis Paulista 594.781,59 0,00 594.781,59 

43 45132495000140 Limeira 594.781,59 0,00 594.781,59 

44 44531788000138 Lins 594.781,59 591.259,58 3.522,01 

45 46523163000150 Mairiporã 594.781,59 206.009,80 388.771,79 

46 44855443000130 Martinópolis 594.781,59 163.425,00 431.356,59 

47 
 

Mendonça 594.781,59 0,00 594.781,59 

48 
 

Miguelópolis 594.781,59 80.050,12 514.731,47 

49 
 

Mineiros do Tietê 594.781,59 0,00 594.781,59 

50 45116290000171 Mira Estrela 594.781,59 594.781,59 0,00 

51 
 

Miracatu 594.781,59 0,00 594.781,59 

52 46523270000188 Mogi das Cruzes 594.781,59 594.744,89 36,70 

53 51816247000111 Monte Alto 594.781,59 0,00 594.781,59 

54 
 

Monteiro Lobato 594.781,59 0,00 594.781,59 

55 45279643000154 Nazaré Paulista 594.781,59 83.895,68 510.885,91 

56 45152139000199 Novo Horizonte 594.781,59 403.154,47 191.627,12 

57 45351749000111 Orlândia 594.781,59 235.408,85 359.372,74 

58 01611213000112 Ouroeste 594.781,59 512.786,28 81.995,31 

59 44918712000160 Panorama 594.781,59 118.956,32 475.825,27 

60 
 

Paraibuna 594.781,59 0,00 594.781,59 

61 46634150000158 Pardinho 594.781,59 43.321,55 551.460,04 

62 45318185000115 Patrocínio Paulista 594.781,59 118.215,73 476.565,86 

63 
 

Paulo de Faria 594.781,59 0,00 594.781,59 

64 46410775000136 Pedreira 594.781,59 795.740,52 -200.958,93 

65 
 

Pedrinha Paulista 594.781,59 0,00 594.781,59 

66 46634457000159 Piedade 594.781,59 594.781,59 0,00 

67 45279627000161 Piracaia 594.781,59 547.248,28 47.533,31 

68 
 

Piratininga 594.781,59 0,00 594.781,59 

69 46670931000106 Queluz 594.781,59 118.956,32 475.825,27 

70 44935278000126 Rancharia 594.781,59 556.876,03 37.905,56 

71 45685872000179 Registro 594.781,59 0,00 594.781,59 

72 
 

Ribeirão Grande 594.781,59 118.956,32 475.825,27 

73 45318995000171 Rifaina 594.781,59 716.190,34 -121.408,75 

74 45162864000148 Riolândia 594.781,59 594.781,57 0,02 

75 67662452000100 Rosana 594.781,59 386.600,00 208.181,59 

76 45135043000112 Rubinéia 594.781,59 722.680,90 -127.899,31 

77 44534089000141 Sabino 594.781,59 0,00 594.781,59 

78 46613196000190 Sales 594.781,59 574.177,32 20.604,27 

79 46694121000181 Santa Branca 594.781,59 0,00 594.781,59 

80 46231890000143 
Santa Cruz do Rio 
Pardo 

594.781,59 0,00 594.781,59 

81 56900848000121 Santa Isabel 594.781,59 724.021,25 -129.239,66 

82 45302130000117 
Santo Antonio da 
Alegria 

594.781,59 874.781,59 -280.000,00 

83 46439113000199 Santo Expedito 594.781,59 594.781,59 0,00 

84 
 

São José do Rio Pardo 594.781,59 0,00 594.781,59 

85 
 

São Miguel Arcanjo 594.781,59 0,00 594.781,59 

86 45369220000125 São Simão 594.781,59 519.930,42 74.851,17 

87 
 

Sertãozinho 594.781,59 0,00 594.781,59 

88 
 

Sete Barras 594.781,59 0,00 594.781,59 
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89 
 

Sud Menucci 594.781,59 0,00 594.781,59 

90 71989685000199 Tabatinga 594.781,59 594.781,59 0,00 

91 46373445000118 Tambaú 594.781,59 0,00 594.781,59 

92 46634465000103 Tapiraí 594.781,59 749.807,67 -155.026,08 

93 46634564000187 Tatuí 594.781,59 96.473,40 498.308,19 

94 
 

Torrinha 594.781,59 0,00 594.781,59 

95 
 

Ubarana 594.781,59 0,00 594.781,59 

96 45111952000110 Uchoa 594.781,59 48.373,64 546.407,95 

97 46599809000182 Votuporanga 594.781,59 667.708,37 -72.926,78 

  Demais 43 municípios ainda não definidos 25.575.608,37 0,00 25.575.608,37 

Total 83.269.422,60 22.884.189,97 60.385.232,63 

 

Obs: Ação 6195 - Da criação de  140 Municípios proposta em lei, 51 foram aprovados em 2017 e 46 
aprovados em 2018 como Municípios de Interesse Turísticos. 

 

Ação 6220 - Gerenciamento de Projetos dos Municípios - Estâncias e de Interesse 
Turismo 

Destina-se a dar suporte técnico e administrativo ao DADETUR, com recurso orçamentário/financeiro  
propiciando o acompanhamento técnico e contábil dos convênios, inclusive com vistorias técnicas, 
elaboração de relatórios de medição e prestação de contas, relacionados aos convênios firmados 
com os Municípios estâncias turísticas e de interesse turísticos, tais como: pessoal e encargos; 
diárias; vale transporte e contrato com a CPOS. 

Obs.: os dados das tabelas tem como fonte o SIGEO 2018 

Considerações: A execução do programa atingiu 66% do orçamento disponibilizado (atual),  índice 
considerado pouco satisfatório ao atendimento das despesas previstas pela Pasta. Tal fato se deu 
principalmente pela necessidade da edição do Decreto nº 63.777, de 31 de outubro de 2018, que 
estabeleceu dentre as normas relativas ao encerramento da execução orçamentária e financeira da 
Administração Direta, a data limite para empenhamento até o dia 1º de novembro de 2018. 
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Procuradoria Geral do Estado  
 

  Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

40000 - Procuradoria Geral do Estado 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

1.070.165.391,00 1.452.457.738,00 1.345.204.832,52 8.622.625,95 1.353.827.458,47 1.040.486.067,10 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

403.971.212,00 388.971.212,00 367.084.434,50 0,00 367.084.434,50 364.421.165,38 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

666.194.179,00 1.063.486.526,00 978.120.398,02 8.622.625,95 986.743.023,97 676.064.901,72 

Despesas de 
Capital 

19.135.680,00 16.454.012,00 6.364.183,16 191.590,00 6.555.773,16 5.912.888,95 

Investimentos 19.135.680,00 16.454.012,00 6.364.183,16 191.590,00 6.555.773,16 5.912.888,95 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 1.089.301.071,00 1.468.911.750,00 1.351.569.015,68 8.814.215,95 1.360.383.231,63 1.046.398.956,05 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
 

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

40000 - Procuradoria Geral do Estado 

 
     

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de 
Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

0000 - 
Encargos 
Gerais 

500.000.000,00 894.877.879,00 885.667.658,83 0,00 885.667.658,83 578.699.101,16 

Despesas 
Correntes 

490.000.000,00 884.753.439,00 884.753.438,83 0,00 884.753.438,83 577.817.206,93 

Despesas de 
Capital 

10.000.000,00 10.124.440,00 914.220,00 0,00 914.220,00 881.894,23 

4001 - 
Advocacia do 
Estado 

515.606.859,00 500.249.659,00 458.201.419,31 7.847.432,63 466.048.851,94 459.810.318,20 

Despesas 
Correntes 

506.497.379,00 494.036.287,00 452.759.372,15 7.655.842,63 460.415.214,78 454.787.239,48 

Despesas de 
Capital 

9.109.480,00 6.213.372,00 5.442.047,16 191.590,00 5.633.637,16 5.023.078,72 

4004 - Gestão 
do Centro de 
Estudos 

73.694.212,00 73.784.212,00 7.699.937,54 966.783,32 8.666.720,86 7.889.536,69 

Despesas 
Correntes 

73.668.012,00 73.668.012,00 7.692.021,54 966.783,32 8.658.804,86 7.881.620,69 

Despesas de 
Capital 

26.200,00 116.200,00 7.916,00 0,00 7.916,00 7.916,00 

Despesa Total 1.089.301.071,00 1.468.911.750,00 1.351.569.015,68 8.814.215,95 1.360.383.231,63 1.046.398.956,05 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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Programa 4001 - Advocacia do Estado 

Gestão eficiente da PGE e defesa do Estado: ampliar cobrança de créditos e a inteligência fiscal, 
diminuir a litigiosidade, mapear as áreas de interesse do Estado, informar questões pacificadas na 
jurisprudência e fontes de passivos contingentes, consolidar a advocacia da Administração Indireta, 
ampliar o quadro Procuradores e de apoio. Instituir mecanismos de incentivos por produção.  
 

Ação 6194 – Litigar Menos e Melhor 
 
Diminuição do número de processos acompanhados pelo contencioso geral; aumentar o número de 
orientações para desistência e abstenção de interposição de recursos; criar comitê de monitoramento 
e núcleo de apoio; expedir boletins eletrônicos informativos; propor alteração de orientação jurídica da 
administração; celebrar acordos judiciais ou termos de ajustamento de conduta em matérias 
relevantes de políticas públicas; propor alteração legislativa; melhorar a apuração de economia 
gerada pelo contencioso; reorganizar a divisão de competências dos órgãos subordinados. 
 
Indicador: Número de Processos em acompanhamento pelo Contencioso Geral 
Meta: 535.335 
Execução: 823.533 
Justificativa: Não obstante a conjugação de esforços da parte da PGE para redução da litigiosidade 
mediante a redução do número de recursos judiciais interpostos e a celebração de acordos, o número 
de ajuizamentos de ações contra o Estado (externalidade negativa) aumentou sensivelmente no ano 
de 2018, o que levou inclusive a um reenquadramento da meta (800 mil anual para 2019) 
 
Indicador: Número de abstenção de interposição de recursos  
Meta: 10.000 
Execução: 83.454 
Justificativa: meta atingida e superada, tendo sido padrão elevado para 2019 (Meta anual de 80 mil) 
 
Indicador: Celebração de Acordos Judiciais e Termos de Ajustamento de Conduta 
Meta: 18 
Execução: 34 
Justificativa: meta atingida e superada, tendo sido padrão elevado para 2019 (Meta anual de 30) 
 

Ação 5832 - Mapeamento de Áreas de Interesse do Estado 
 
Ampliação do mapeamento das áreas de interesse do Estado, especialmente em processos judiciais, 
por meio do geoprocessamento e da reestruturação do Centro de Engenharia e de Cadastro 
Imobiliário; identificação e acompanhamento dos processos que sejam fonte de "Passivo 
Contingente". 
 
Indicador: Número de Áreas de Interesse do Estado Identificadas 
Meta: 150 áreas identificadas 
Execução: 253 áreas identificadas. 
Justificativa: Quando definida a meta de 150 áreas o contrato da PCAI havia acabado de sofrer uma 
redução considerável no número de servidores: de 6 passou-se a contar com o trabalho de apenas 2. 
Sendo assim, a meta foi, naquela ocasião, reduzida proporcionalmente.  

Com o andamento dos trabalhos, verificou-se que o mapeamento de áreas urbanas consolidadas é 
realizado com maior facilidade, o que resultou numa maior agilidade de trabalho dos profissionais. 
Outro fator que corroborou para o aumento da meta foi a espacialização de imóveis da PR 5 no ano 
de 2018, cuja documentação chegou completa à PCAI, facilitando sobremaneira o trabalho dos 
técnicos. 

Ação 6193 – Contencioso Tributário-Fiscal 
 
Desenvolvimento de técnicas de identificação de créditos com possibilidade de recuperação; 
desenvolvimento de estratégias de atuação visando a recuperação de créditos quanto à possibilidade 
de recuperação e saneamento do estoque de créditos em cobrança. 
 
Indicador: Percentual de Arrecadação da Dívida Ativa 
Meta: 2,6% 
Execução: 1,9% 
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Indicador: Total da Arrecadação da Dívida Ativa 
Meta: 2,99 bilhões 
Execução: 2,66 bilhões 
Justificativa: A projeção de 2018 fundou-se, basicamente, na arrecadação passada, retirados efeitos 
sazonais e excepcionais, como quitação de dívidas com incentivos. As projeções incluíram as 
parcelas de acordos ordinários ou extraordinários. Além disso, a projeção mirava conjuntura 
macroeconômica favorável à solução de dívidas. No entanto, no período, verificaram-se três fatores 
adversos, que comprometeram parcialmente as expectativas estabelecidas: (i) volatilidade do cenário 
econômico, o que afastou devedores da solução de passivos, verificado pelo decréscimo constante 
na arrecadação ao longo de todo o ano - exceto janeiro - em todos os segmentos de arrecadação 
(ICMS, IPVA, outros débitos, parcelados ou não parcelados, com ou sem incentivos); (ii) pelas 
mesmas razões, observa-se incremento inesperado de inadimplência em programas incentivados de 
parcelamento (PEP), nos parcelamentos ordinários de ICMS e nos programas de parcelamentos 
outros débitos que não ICMS (PPD); (iii) houve ainda queda na arrecadação de IPVA e outros débitos 
não parcelados, de forma uniforme ao longo do ano. 

Ação: 5841 – Consultoria e Assessoria Jurídica 
 
Orientação nos atos dos gestores públicos; elaboração de pareceres jurídicos; prestação de 
assessoria jurídica; disponibilização do acervo de pareceres; racionalização das atividades 
desenvolvidas; realizar os procedimentos disciplinares sob a presidência de Procuradores. 
Indicador: Número de Pareceres Jurídicos Emitidos 
Meta: 22.000 
Execução: 16.354 
Justificativa: Com o advento da Nova Lei Orgânica da PGE (2015), a Subprocuradoria Geral da 
Consultoria Geral pôde aplicar mecanismos de racionalização do trabalho, como o "parecer 
referencial" e as dispensas de manifestação por meio de Resolução do Procurador Geral, que 
dispensam a análise de casos repetitivos com os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos, 
direcionando o trabalho do Procurador do Estado para atividades mais complexas. Além disso, foram 
elaboradas minutas-padrão para as contratações mais comuns, com instruções para formalização 
dos processos administrativos, o que resultou na diminuição de emissão de pareceres, priorizando-se 
a assessoria. Ademais, a Procuradoria Geral do Estado sofreu substancial redução em seus quadros, 
em razão do grande número de aposentadorias, sendo a área da Consultoria a mais atingida.  
 
Indicador: Procedimentos Disciplinares Presididos 
Meta: 7.714 
Execução: 5.737 
Justificativa: A PPD trabalha com um fluxo de processos administrativos disciplinares oriundos dos 
mais diversos órgãos e entidades para edição da portaria acusatória, instrução dos autos e relatório 
final, com posterior devolução dos processos ao órgão de origem para aplicação, ou não, da 
penalidade. De forma a manter o estoque (processos em trâmite na PPD, obtida a partir da relação 
entre entrada e saída de processos nas unidades) em patamares aceitáveis, foi fixado um limite de 
processos como meta do PPA. Assim, a meta foi cumprida, com significativa diminuição do estoque. 

 
Ação 5892 – Manutenção e Modernização Tecnológica 
 
Desenvolvimento e operação de sistemas em uso pela Procuradoria Geral do Estado, mediante 
manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com suporte técnico e operacional dos dispositivos e 
equipamentos de informática e de rede, inclusive, mas não se limitando aos de proteção, como os 
softwares antivírus e de firewall; além da expansão e renovação do parque de informática por meio 
da aquisição de equipamentos e softwares. 
Indicador: Número de Contratos de Tecnologia da Informação Celebrados 
Meta: 20 contratos  
Execução: 22 contratos celebrados 
Indicador: Aquisição de Equipamentos  
Meta: 1086 equipamentos  
Execução: 1.234 equipamentos adquiridos 
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Programa 4004 - Gestão do Centro de Estudos 
Treinar, formar e capacitar procuradores e servidores, e divulgar as publicações do Centro de 
Estudos. 
 

Ação 5836 - Aperfeiçoamento e Formação continuada de Procuradores e Servidores 
 
Organização de treinamentos, cursos de especialização, mestrado profissional, workshops, 
encontros, palestras, congressos realizados pelo Centro de Estudos; criação do Sistema de Ensino a 
Distância. Manutenção da Biblioteca. Espaço físico, material didático, contratação de professores, 
coordenadores. Monitores, palestrantes, debatedores e pedagogos, bem como suporte técnico e 
administrativo. Criação de polos receptores nas Unidades da Procuradoria e benefícios para apoio ao 
desenvolvimento profissional. 
 
Indicador: Capacitação de Procuradores e Servidores da PGE – Relação carga horária/funcionários 
ativos 
Meta: 13 horas 
Execução: 14, horas 
 
Indicador: Número de Turmas Formadas 
Meta: 1 
Execução: 5 
 
Indicador: Número de Cursos Oferecidos via Streaming 
Meta: 24  
Execução: 101 
 
Indicador: Número de Certificados Expedidos em Cursos de Capacitação Profissional dos 
Procuradores e Servidores da PGE 
Meta: 1.500 – certificados expedidos  
Execução: 1.448 certificados expedidos  
 

Atividades Desempenhadas em 2018 

Principais Destaques das Atividades e Dados Quantitativos e Análise de Dados Setoriais 

Área do Contencioso Geral 

Medidas Administrativas, de Reestruturação e Reorganização 

TRT DA 2ª REGIÃO – Integração PJE-PGE.NET - MNI 

Acolhendo proposta formulada pela PGE, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) 
concordou com a celebração de convênio/acordo de cooperação técnica com o objetivo de permitir a 
integração, por meio do Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI, do sistema de controle de 
processos da PGE (PGE.Net) com o sistema de tramitação de processos eletrônicos adotado pelo 
TRT-2 (PJe). A conclusão da integração garantirá aos Procuradores uma melhor produtividade, assim 
como maior segurança, no tocante aos processos que tramitam junto ao TRT-2. Atualmente se 
encontra em discussão a minuta do acordo a ser assinada.  

Projeto “Robô Propositor De Documentos” – Realização de Proof Of Concept - Poc 

Nos meses de agosto, setembro e outubro a Subprocuradoria do Contencioso Geral realizou a Prova 
de Conceito (POC – Proof of Concept) do “robô propositor de documentos”, software desenvolvido 
pela empresa Softplan para ter a capacidade de, automaticamente, classificar a pendência gerada no 
sistema, propondo, com base nas peças processuais já elaboradas no ambiente do PGE.Net, aquela 
que deverá ser utilizada pelo Procurador do Estado no cumprimento da pendência analisada.  

Tendo sido aprovado o protótipo apresentado, tiveram início as tratativas para o desenvolvimento da 
próxima fase do projeto, que representa mais um passo no sentido de conduzir o Contencioso Geral a 
uma abordagem mais eficaz e dinâmica das demandas de massa. 

Tribunal de Justiça – Celebração de Termo de Cooperação 

Com a finalidade de garantir a adoção de procedimentos mais simples e céleres no tocante ao 
cumprimento de obrigações de fazer e fornecimento de subsídios para defesa do Estado em ações 
promovidas por servidores do Poder Judiciário, foi celebrado Termo de Cooperação com o Tribunal 
de Justiça – TJ.  
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Criação e Estruturação de Núcleos Estratégicos e Temáticos 

Em 2018 a Subprocuradoria Geral do Contencioso Geral, por meio da Portaria Subg-Cont. nº 
05/2018, uniformizou e ampliou a disciplina dos Núcleos Estratégicos Temáticos do Contencioso 
Geral, permitindo a atuação desterritorializada dos Procuradores e a adoção do regime de 
colaboração para fins de designação. O objetivo da medida é ampliar a especialização em matérias 
que sejam mais sensíveis e relevantes para o Estado, garantindo uma atuação mais eficiente e 
melhores resultados.  

Nessa linha, em dezembro de 2018 foi criado o Núcleo Ambiental. Com atuação desterritorializada, o 
núcleo acompanhará as ações judiciais do Estado que tenham por objeto controvérsia jurídica 
atinente ao Direito Ambiental e conta com a participação de Procuradores do Estado lotados em 
Unidades situadas em diversos municípios do Estado de São Paulo. 

Outrossim, também em dezembro foi criado o Núcleo Estratégico de Servidores Públicos, que irá 
concentrar as demandas mais complexas relativas às áreas de servidores e previdenciária.  

Também foi instituído o Grupo Especial de Atuação do Contencioso Geral, vinculado à 
Subprocuradoria Geral do Contencioso Geral, com a finalidade de especializar a atuação em 
processos relativos a questões mais sensíveis, especialmente aquelas relacionadas a atos de 
improbidade e corrupção.  

Referidos núcleos se somarão aos Núcleos de Responsabilidade Subsidiária de Serviços 
Terceirizados, de Demandas Repetitivas e de Contencioso PGE/DETRAN-SP, reforçando a política 
de atuação estratégica baseada na desterritorialização e na especialização. 

Ampliação da Coordenadoria Judicial de Saúde Pública da PGE - COJUSP 

Tendo em vista que a judicialização das políticas públicas de saúde é tema de importância 
estratégica para o Estado, com o escopo de reforçar a especialização no tocante a esse tema, a 
Subprocuradoria Geral do Contencioso Geral ampliou as atribuições da COJUSP (Coordenadoria 
Judicial de Saúde Pública da PGE), aplicando-lhe as regras dos núcleos estratégicos e reforçando os 
quadros dessa com membros da Procuradoria Regional da Grande São Paulo - PR1, de maneira a 
permitir que ela passe a acompanhar também ações em curso em Comarcas distintas da cidade de 
São Paulo. 

Ampliação do Acessa SUS 

O Acessa SUS é um programa de atendimento para fornecimento de medicamentos e insumos, 
idealizado pela COJUSP e implantado pela Secretaria da Saúde na Capital e Grande São Paulo no 
ano de 2017. Nesse, por meio do acolhimento presencial do paciente, técnicos buscam o 
atendimento da demanda pelo Sistema Único de Saúde, a substituição do fármaco por outro 
compatível e que conste do arsenal terapêutico já disponibilizado ou, ainda, a formalização da 
solicitação administrativa. Além do atendimento direto aos pacientes, o Acessa SUS também recebe 
demanda administrativa através do Ministério Público e da Defensoria Pública, evitando o 
ajuizamento de ações judiciais desnecessárias. 

No ano de 2018 a Subprocuradoria Geral do Contencioso Geral, por meio de interação frequente com 
a Secretaria da Saúde, buscou a expansão do Acessa SUS para o interior do Estado de São Paulo, 
participando ativamente das tratativas para implantação do programa nas DRS´s de São José do Rio 
Preto e Campinas. 

Racionalização da atuação; Identificação de matérias em que o Estado é reiteradamente 
vencido perante o Poder Judiciário, autorizando a dispensa de recursos e, em alguns casos, a 
realização de acordo. 

Edição de três novas orientações normativas autorizando a dispensa de interposição de recursos 
versando sobre diversos temas em que o Poder Judiciário já consolidou entendimento desfavorável à 
postura adotada pelo Estado de São Paulo. 

Edição de Resolução (Resolução PGE nº 06/2018) autorizando os Procuradores do Estado a 
apresentarem Termo de Adesão, nos juízos competentes, a fim de encerrar demandas judiciais 
individuais versando sobre o pagamento aos policiais militares do Adicional de Local de Exercício 
(ALE) referente ao mês de fevereiro de 2013 e do Adicional de Insalubridade (AI) referente ao mês de 
abril de 2013. 

Edição de Resolução (Resolução PGE nº 34/2018) autorizando os Procuradores do Estado a 
desistirem das ações ajuizadas pela SPPREV para anular os atos de concessão de pensão a 
beneficiários instituídos, filhas solteiras e filhos universitários, uma vez que já há no âmbito do Poder 
Judiciário entendimento consolidado em sentido contrário àquele defendido pela autarquia.  
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Orientação e Uniformização de Atuação 

Edição de cinco novos comunicados conferindo orientação à atuação dos Procuradores do Estado 
sobre os mais variados temas, evitando dúvidas quanto à forma ou ao conteúdo da linha de defesa 
do Estado e uniformizando a atuação institucional.  

Arbitragem 

Tendo em vista o requerimento de 7 novos procedimentos arbitrais nos últimos dois anos 
(2017/2018), que se somaram aos 3 anteriormente já existentes, totalizando aproximadamente 2,1 
bilhões de reais em litígios (todos relacionados a contratos do setor de transportes), ratificou-se a 
importância da instituição da Assistência de Arbitragens junto à Subprocuradoria Geral do 
Contencioso Geral da Procuradoria Geral do Estado, a qual tem por atribuição não só acompanhar 
diretamente as arbitragens de que o Estado de São Paulo e suas autarquias fazem parte, como 
também se manifestar em assuntos relacionados a arbitragens em geral. 

Dentre os casos acompanhados pela Assistência de Arbitragens no ano de 2018, destacam-se: 

Intervenção em cumprimento de sentença arbitral, de aproximadamente 45 milhões de reais, 
inicialmente ajuizado exclusivamente contra a CPTM, de modo que, com o ingresso do Estado de 
São Paulo no feito, evitou-se o imediato bloqueio de valores bancários da CPTM que poderiam 
comprometer o funcionamento da Companhia e, portanto, do serviço de transporte prestado; 

Suspensão de procedimento arbitral, envolvendo valores de aproximadamente 1,2 bilhão de reais, em 
que se pleiteava reequilíbrio econômico-financeiro de Contrato com base em fatos ainda 
controvertidos, que já estavam sendo discutidos em ação judicial autônoma e prejudicial à arbitragem. 

Finalmente, foi submetida a consulta pública proposta de minuta de Decreto elaborada em conjunto 
com a Subprocuradoria Geral do Estado da Consultoria Geral regulamentando a arbitragem no 
âmbito da Administração Pública paulista, com o objetivo de aprimorar situações que a experiência 
prática demonstrou serem carecedoras de regulamentação, a qual, após a análise das sugestões 
apresentadas na consulta pública realizada, será encaminhada ao Sr. Governador do Estado. 

Conciliação e Mediação 

Autorização de acordos (Resolução PGE nº 06/2018) a fim de encerrar demandas judiciais versando 
sobre o pagamento, aos policiais militares (ativos, inativos e seus pensionistas), do Adicional de Local 
de Exercício (ALE) referente ao mês de fevereiro de 2013 e do Adicional de Insalubridade (AI) 
referente ao mês de abril de 2013. 

Auxílio, em conjunto com a Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral e o Gabinete do Procurador 
Geral, na celebração de acordo da Companhia Energética de São Paulo – CESP com o Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso do Sul, o Estado do Mato Grosso do Sul e os Municípios de 
Batayporã, Anaurilândia, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Brasilândia e Três Lagoas, para 
encerramento de ações judiciais relacionadas aos impactos decorrentes da construção e formação do 
reservatório de Porto Primavera. 

Criação de Comissão Permanente para Elaboração de Modelos Institucionais 

Buscando uniformizar a atuação da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo perante o Poder 
Judiciário, a Subprocuradoria Geral do Contencioso Geral criou a Comissão Permanente para 
Elaboração e Atualização de Modelos Institucionais, que atuará criando e atualizando minutas padrão 
de peças processuais referentes às principais teses discutidas pelo Estado em Juízo, que deverão 
ser observadas por todos os membros da área do Contencioso Geral.  

Decisões Judiciais Relevantes 

Segue breve apanhado das principais vitórias judiciais obtidas pela Procuradoria Geral do Estado, 
seja porque viabilizaram a concretização de políticas públicas traçadas pelo Estado, seja porque 
importaram em significativa economia de recursos financeiros ao erário ou, ainda, evitaram graves 
danos à Administração Pública, sistematizadas por tema:  

 Políticas Públicas – Concessões & Privatizações  

Suspensão de medida liminar, deferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
Estadual, que impedia a realização da concorrência para a concessão do controle de operações e 
manutenção das Linhas 5-Lilás e 17-Ouro do Metrô de São Paulo. 

Suspensão de tutela antecipada deferida pela Justiça do Trabalho em ação civil pública promovida 
pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elétrica de Campinas – STIEEC, que 
impedia a realização de leilão para a alienação do controle acionário da CESP. 
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Suspensão de duas tutelas antecipadas (uma liminarmente e a outra em sentença proferida na 
véspera do leilão) deferidas pela Justiça Federal de Presidente Prudente em ação popular que 
impedia a renovação do contrato de concessão da UHE Porto Primavera, inviabilizando, na prática, a 
realização de leilão para a alienação do controle acionário da CESP. 

 Patrimônio Imobiliário e Regularização Fundiária 

Hospital Pérola Byington – concretização da imissão na posse de todos os imóveis necessários 
(quadrilátero 36), para construção do novo Hospital Pérola Byington. 

Delegação de desapropriações nas concessões: Acórdão favorável do Tribunal de Justiça que 
reconhece a possibilidade de delegação do ajuizamento das desapropriações à concessionária de 
serviços públicos de rodovia, em mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Procuradores 
do Estado, das Autarquias, das Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São Paulo – 
SINDIPROESP contra Decreto estadual nº 62.958, de 24/11/2017, que declarou de utilidade pública 
bem imóvel, para fins de desapropriação pela Concessionária Rodovias do Tietê S.A., no trecho em 
que determina que a carta de adjudicação seja expedida em nome do Departamento de Estradas de 
Rodagem – DER. 

Ajuizamento de desapropriações em favor do Departamento de Águas e Energia Elétrica para as 
obras do “Polder Itaim” (Capital) e Barragens Pedreira e Duas Pontes (Regional de Campinas) 

Decisões cancelando leilões que haviam sido designados pela Justiça do Trabalho com a finalidade 
de promover a alienação do imóvel no qual funcionava o Hospital Sorocabana, doado à Associação 
Beneficente dos Hospitais Sorocabana, cuja propriedade o Estado busca retomar mediante ação 
judicial que tramita perante a Justiça Comum. 

Apresentada Petição de Intervenção Anômala em processo que discute a forma de cálculo de jazida 
desapropriada pela CESP.  

 Defesa do Erário 

Decisão atribuindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em face do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal – STF quando do julgamento do RE 870.947 (Tema 810 de 
Repercussão Geral), no qual fixou-se tese no sentido de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das 
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, 
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, 
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da 
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Ocorre que, em virtude da tese 
fixada, muitos Tribunais vinham determinando a aplicação do IPCA-E como fator de atualização dos 
débitos da Fazenda Pública indistintamente, independentemente do período a que se referisse o 
débito, a despeito da modulação fixada pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o que vinha 
causando majoração considerável dos valores a serem pagos. 

Decisão favorável perante Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, reconhecendo que o 
Judiciário não pode, com base na previsão de “revisão geral anual” contida no artigo 37, X, da 
Constituição da República, deferir indenização em virtude da não concessão de reajustes capazes de 
cobrir as perdas inflacionárias anuais. 

Suspensão de liminar requerida pelo Ministério Público Federal e deferida pela Justiça Federal em 1ª 
instância, que determinava implementação de "pedágio ponto-a-ponto" na Rodovia SP-333, com 
potencial de provocar grave desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão da rodovia, 
conforme estudos da ARTESP. 

 Recursos Humanos 

Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região mantendo decisão proferida em 
ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho – MPT, que julgou improcedentes os 
pedidos formulados, no sentido de que fosse o Departamento de Estradas de Rodagem – DER 
obrigado a fornecer instalações sanitárias e áreas de vivência para realização de refeições a todos os 
trabalhadores que se ativam na função de operador de radar estático na Rodovia Raposo Tavares e a 
pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00. 

Acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST reformando decisão proferida pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que havia declarado não abusiva greve deflagrada por 
Comissão Representante dos Trabalhadores da Fundação PROCON e concedido aos empregados 
da fundação reajuste superior àquele que essa havia oferecido. Ao julgar o recurso apresentado pela 
PGE, o TST reconheceu a abusividade da greve, afastando a estabilidade que havia sido conferida 
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aos empregados da Fundação PROCON e determinando a redução do reajuste concedido ao 
percentual que essa havia sido proposto. 

Decisão favorável proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de Pedido de Uniformização 
de Interpretação de Lei, no sentido de "desobrigar o Estado de São Paulo a pagar honorários 
advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública que o integra". 

Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal – STF reformando acórdão do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo que reconhecia a existência de omissão legislativa no tocante à 
regulamentação da aposentadoria especial de policial militar que atua submetido a condições 
insalubres. De acordo com a decisão proferida pelo STF, não há que se falar em omissão, uma vez 
que o Policial Militar já está sujeito a regime especial próprio previdenciário, disciplinado pelo 
Decreto-lei estadual nº 260/1970. 

Acórdão favorável ao Estado de São Paulo, em ação ajuizada por servidores públicos lotados na PPD 
(Procuradoria de Procedimentos Disciplinares), que, por serem inscritos na OAB/SP e terem sido 
afastados de suas funções para atuarem exclusivamente como defensores dativos em processos 
administrativos disciplinares, pleiteavam indenização por todo o tempo em que passaram em desvio 
de função até o final do processo, correspondente ao valor da diferença entre seus salários e os de 
Defensor Público. 

Decisão admitindo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado com a 
finalidade de discutir a Metodologia de Cálculo e de Reajuste das Aposentadorias Especiais de 
Policiais Civis, com suspensão de todos os processos que tratam da questão e tramitam no Poder 
Judiciário. 

Decisão admitindo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado com a 
finalidade de unificar o entendimento acerca dos critérios de Promoção da Carreira de Policial Civil, 
com suspensão de todos os processos que tratam da questão e tramitam no Poder Judiciário.  

Apresentação de petição na qualidade de amicus curiae na ADI 5999/CE (STF) em que se discute a 
constitucionalidade da incorporação paulatina de vantagens remuneratórias para fins de cálculo dos 
proventos pela regra da integralidade. 

 Sistema Penitenciário  

Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo favorável ao Estado de São Paulo, que 
negou provimento ao agravo de instrumento da Defensoria, em ação civil pública ajuizada pela 
Defensoria Pública visando impedir a inclusão de presos na Ala de Progressão da Penitenciária I de 
Franco da Rocha.  

Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo favorável ao Estado de São Paulo, que deu 
provimento à apelação apresentada pela PGE, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
de São Paulo, que objetivava a interdição da Cadeia Pública de Capão Bonito, com remoção dos 
presos a outro estabelecimento. 

Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo favorável ao Estado de São Paulo, que 
manteve sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
Estadual com a finalidade de impedir a inclusão de novos detentos, bem como respeitar a capacidade 
máxima, da Penitenciária de Pracinha. 

Celebração de Acordo Judicial (TAC) pelo Estado de São Paulo e Fundação CASA em ação civil 
pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual visando a construção de NAI’s (Núcleos de 
Atendimento Inicial aos menores infratores), bem como a reforma total da Delegacia de Polícia de 
Atibaia, evitando dispêndio desnecessário de valores não previstos em orçamento, assim como a 
ingerência do Judiciário na discricionariedade na tomada de decisão da Administração Pública. 

Decisão Monocrática, em agravo de instrumento do Estado de São Paulo, que deferiu pedido de 
efeito suspensivo, evitando a interdição da Cadeia Pública de Lavínia. 

Decisão, proferida em primeiro grau, que indeferiu pedido de tutela de urgência, após a manifestação 
do Estado de São Paulo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando 
a proibição de inclusão de novos detentos no CDP Pinheiros III.  

Sentença de improcedência proferida em ação ajuizada por particular (empresa Vmi Sistema de 
Segurança LTda), visando anulação do ato administrativo que declarou vencedora da licitação a outra 
empresa-ré, em certame realizado pela Secretaria de Administração Penitenciária, cujo objeto é a 
prestação de serviços de locação de equipamentos para inspeção corporal, baseados em tecnologia. 
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Sentenças de improcedência proferidas em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público 
Estadual, visando obrigar o Estado de São Paulo a providenciar número mínimo de efetivo policial na 
circunscrição de Presidente Epitácio e Sumaré. 

Acórdãos favoráveis ao Estado de São Paulo proferido em ações civis públicas ajuizadas pelo 
Ministério Público Estadual, visando o aumento de efetivo policial nas cidades de Bom Sucesso de 
Itararé, Ilha Solteira e Piracicaba. 

 Educação 

Acórdão que deu provimento à apelação do Estado de São Paulo, reformando sentença proferida em 
ação civil pública ajuizada pela Associação Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação, 
visando impedir o Estado de São Paulo de cobrar taxas de alunos da rede pública de ensino 
fundamental e médio, para emissão de carteirinhas de acesso às escolas e aquisição de uniformes 
escolares. 

Acórdãos proferidos em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Estadual, visando a 
manutenção da figura do Professor Mediador Escolar Comunitário, em escolas estaduais da região 
de Pontal do Paranapanema e Santo Anastácio. 

Acórdão que deu provimento à apelação do Estado de São Paulo em ação civil pública ajuizada pela 
APEOESP, visando o restabelecimento de postos de trabalho de professores mediadores em todas 
as escolas estaduais, inclusive nas unidades escolares que possuem o Programa Escola da Família, 
assim como a recondução dos mediadores que atuaram nas escolas no ano de 2016 e indenização 
pelos prejuízos causados em decorrência da redução dos postos de trabalho de Professor Mediador 
e Professor Mediador Escolar Comunitário. 

 Saúde Pública 

Acórdão favorável ao Estado de São Paulo, proferido em ação ajuizada por Adelia Maria da Silva 
contra o IAMSPE, visando a disponibilização de serviços de home care. 

Acórdão favorável ao Estado de São Paulo, proferido em ação ajuizada por Luzia Pedroso, 
objetivando o fornecimento de medicamentos extraordinários ao Protocolo SUS – Tema 106/STJ, 
como, por exemplo, canabidiol. 

Sentença de improcedência proferida em ação de rito ordinário, cujo objeto é o fornecimento de 
medicamento extraordinário ao Protocolo SUS. 

Sentença favorável ao Estado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual 
objetivando a descentralização da distribuição de medicamentos de alto custo, ou alternativamente, 
seja estabelecida outra logística para dispensação, diversa da Farmácia localizada no Hospital 
Estadual Mario Covas – CEAF – Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, bem como 
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. 

Acórdão favorável ao Estado, que confirmou sentença de improcedência proferida em ação civil 
pública ajuizada pela Defensoria Pública, visando o pagamento de danos morais em razão do 
descumprimento de ordens judiciais para fornecimento de medicamentos ou realização de cirurgias 
aos munícipes de Barretos. 

Sentenças favoráveis ao Estado de São Paulo em ações populares cujo objeto era a condenação do 
Estado a proceder ao repasse de valores do SUS aos Municípios de Campinas, Fernandópolis, 
Araçatuba e Araraquara. 

Acórdão favorável ao Estado de São Paulo, proferido em apelação interposta por esse em face de 
sentença de procedência prolatada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, 
objetivando a condenação do Estado de São Paulo, do Município de Casa Branca e da Santa Casa 
de Misericórdia de Casa Branca a: (i) contratar número mínimo de médicos plantonistas, 
definitivamente, 24 horas por dia, nas diversas especialidades necessárias e essenciais aos 
atendimentos de emergência e urgência na Santa Casa, (ii) não praticar qualquer ação ou omissão 
que impeça o direito dos pacientes em busca de serviços públicos de saúde ao acesso às 
dependências internas da Santa Casa e (iii) manter o livro de registro de pacientes examinados e 
considerados fora de perigo (urgência/emergência), a fim de que se possa, posteriormente verificar a 
correção do procedimento adotado.  

Transportes 

Sentença favorável ao Estado de São Paulo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
Estadual, visando proibir o trânsito de veículos com excesso de peso em rodovias na área 
pertencente à Comarca de Rio Claro.  
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Assistência Social  

Sentença favorável ao Estado de São Paulo, proferida em ação civil pública ajuizada pela Defensoria 
Pública, visando a implementação de Abrigo de Acolhimento Provisório (CASA), no Município de 
Guarulhos, em local seguro, adequado e mantido em sigilo, dotado de equipe multidisciplinar 
especializada no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. 

Acórdão favorável ao Estado de São Paulo, proferido em Agravo de Instrumento que indeferiu pedido 
de antecipação da tutela em ACP ajuizada pelo MP, visando a instalação de Residência Inclusiva no 
Município de Limeira. 

 

Área do contencioso tributário-fiscal 

Medidas administrativas de reorganização da área  

Intensificação de meios administrativos de cobrança 

A desistência e o não-ajuizamento de execuções fiscais de dívidas com valores inferiores a 1.200 
UFESPs, nos termos da Resolução PGE nº 21, de 23/08/2017, incrementou os meios administrativos 
de cobrança, com especial relevo para o protesto de certidões de dívida ativa, realizado atualmente 
em lote de débitos de ICMS, IPVA, ITCMD e multas administrativas. 

Foram excluídos mais de 300.000 débitos de cobrança judicial. Tais débitos são de valores pouco 
significativos e serão cobrados somente por meios administrativos. A medida racionaliza os recursos 
utilizados para a recuperação de crédito, inclusive aqueles relativos à mão de obra. 

No que diz respeito ao protesto e seu potencial arrecadatório, até 31/12/2018 foram objeto de 
pagamento 2.095.936 débitos encaminhados a protesto, com arrecadação de R$ 4.707.630.102,38. 
Apenas com débitos de IPVA, dos R$ 7.122.710.340,12 protestados, R$ 1.780.101.046,59 foi 
arrecadado. 
 
Aperfeiçoamento dos Sistemas Eletrônicos de Acompanhamento de Processos 

Durante o ano de 2018, o sistema eletrônico de acompanhamento processual (PGE.NET) foi 
aperfeiçoado e a partir de outubro a nova versão do sistema passou a operar, possibilitando ao 
Procurador atuante na área fiscal uma melhor percepção do trabalho a ser desenvolvido. Esta nova 
versão do sistema está em fase final de adaptações e ajustes. 
Devido às alterações de base no PGE. NET, foi adiada para 2019 a possível integração entre ele e os 
sistemas para propositura de documentos processuais e pesquisas eletrônicas sobre o devedor e seu 
patrimônio. No momento, permanecem as pesquisas sobre os sistemas de inteligência artificial que 
melhor respondam pendências em processos de atuação massificada. As soluções mais viáveis 
consistem em modelos de interpretação de gargalos no andamento de execuções fiscais, para 
utilização de documentos previamente aprovados. 
 
Lógica Reversa para Interposição de Recursos aos Tribunais Superiores 

A edição da Portaria Sub CTF nº 1/2018, com base na Resolução PGE nº 14, de 07/05/2018, tornou 
obrigatória a autorização superior para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, 
ressalvados os processos relevantes ao Estado de São Paulo e autarquias. Tal medida já viabilizou 
expressiva redução de litigiosidade na área do contencioso tributário fiscal. 

 
Alteração de Regras de Parcelamentos 

Parcelamentos de débitos sempre foram as formas mais eficazes de arrecadação de dívida ativa, por 
facilitarem a solução de problemas de fluxo de caixa de devedores. As regras vigentes para 
parcelamentos, sobretudo quanto à quantidade máxima de acordos de longo prazo (60 meses) 
disponíveis, precisavam ser alteradas, de forma a induzir ampliação de adesões a este tipo de 
pagamento, cujo efeito contábil benéfico para o Estado é inquestionável, na medida em que ativos 
sem definição temporal de vencimento passam à situação de ativos a receber no exercício. O 
parcelamento não é bom só para o contribuinte, mas também para o Estado. 

Para ampliar o estoque de dívida parcelada, foram editadas as Resoluções Conjuntas Secretaria da 
Fazenda e Procuradoria Geral do Estado nº 1, 2 e 3, todas de 23/11/2018, que proporcionam maiores 
quantidades de parcelamentos por contribuinte e também a possibilidade de parcelamento de débitos 
de ICMS substituição tributária e IPVA. 
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O programa de parcelamento ordinário de ICMS foi disciplinado na Resolução SF/PGE nº 01/2018, 
aberto aos 20/12/2018, e contou com R$ 77.704.740,26 parcelados ainda no final do exercício de 
2018. 

Já o programa de parcelamento de IPVA, previsto na Resolução SF/PGE 02/2018, foi aberto aos 10 
de dezembro de 2018 e contou com 23.554 adesões até o final de dezembro/2018, que representam 
R$ 40.895.967,96.  

Conciliação e Mediação 

Permanecem os esforços para conciliação com o contribuinte, no âmbito do CEJUSC – Capital – 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, de forma a solucionar conflitos envolvendo a 
Fazenda Pública Estadual. A Subprocuradoria Geral do Contencioso Tributário Fiscal determina 
parâmetros para a conciliação, indica temas específicos e destaca Procuradores para 
comparecimento às audiências. Os resultados têm se mostrado promissores, sendo certo que a 
ampliação desta importante forma de atuação necessitaria, certamente, de alterações legislativas 
para conferir ao Procurador poderes mais amplos para transigir sobre cumprimento de obrigações 
acessórias, multas, parcelamentos e até mesmo possibilitando descontos sobre o valor principal. Os 
projetos legislativos estão em estudos.  

Devedores Qualificados 

Com a racionalização das bancas e novamente com a utilização dos sistemas de Big Data e Business 
Intelligence, foi possível equacionar os processos de execução fiscal ainda ajuizados, classificando-
os como qualificados ou massificados. 
São considerados débitos qualificados aqueles ajuizados nos últimos 05 anos, cujo contribuinte, ativo 
no cadastro Estadual, tenha nível de atividade empresarial alta e média, atividade esta mensurada 
pela capacidade de contratação, faturamento e outros algoritmos, e que não esteja em recuperação 
judicial. 
Em um primeiro lote, foram selecionados os devedores cujos débitos somam entre R$ 1 milhão e R$ 
15 milhões, o que, em cotejo com o estoque de débitos ajuizados, resultou em rol com 2.115 CNPJ’s, 
correspondendo a 18 mil execuções fiscais e R$ 10,9 bilhões com potencial de recuperação. 
Com relação aos débitos classificados como massificados, outra estratégia de atuação foi traçada, 
baseada no caráter repetitivo de tais demandas e focada na celeridade e especialização a partir de 
rotins próprias e ulteriores estudos para contratação de softwares de inteligência artificial.  

Decisões Judiciais Relevantes 

Em 2018 destacaram-se o acompanhamento de ações judiciais junto às Cortes Estaduais e Federais 
de 2ª instância, bem como perante os Tribunais Superiores, a respeito de temas de destaque no 
cenário jurídico.  

No Tribunal de Justiça de São Paulo, com a admissão de incidente de resolução de demandas 
repetitivas (IRDR) em 2017, para defender a legalidade da cobrança de ICMS sobre tarifas em contas 
de energia elétrica (TUST/TUSD), foram suspensos aproximadamente 81 mil processos até 2018, 
individuais ou coletivos, que tramitam no Estado de São Paulo, inclusive no Juizado Especial da 
Fazenda Pública.  

No início de 2018, obtivemos junto ao STF ordem para compensação de R$ 250 milhões relativos à 
compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores do Estado (artigo 201, §9º, CRFB), conforme decisões obtidas nas ações 
cíveis originárias (ACO’s) 2086 e 2712. 

Ainda no âmbito dos Tribunais Superiores, o STJ consolidou sua jurisprudência interna em 
consonância com o decidido na ADI 5135, ao julgar o REsp 1686659/SP sob a sistemática dos 
recursos repetitivos (Tema 777), pacificando, em âmbito infraconstitucional, a legalidade do protesto 
de CDA. 

Sistema Bigdata 

O BIGDATA, contratado em 2017, é ferramenta de apoio estratégico no trabalho analítico e 
inteligente de grandes volumes de dados, que são coletados, armazenados e interpretados por 
softwares de altíssimo desempenho. Trata-se do cruzamento de dados do ambiente interno e 
externo, que permite a avaliação do comportamento dos contribuintes, saúde tributária e a rápida 
identificação de fraudes, direcionando a tomada de decisões para a recuperação de ativos. 

Em 2018, o sistema foi amplamente utilizado para novos programas, destacando-se o “Melhor 
Endereço”, que consiste em pesquisas sobre endereços prováveis de devedores não protestados por 
ausência de endereço correto. O nível de acerto do programa atingiu 80%.  
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O sistema proporciona, ainda, a instrução de procedimentos para cobrança qualificada de devedores, 
direcionando esforços para contribuintes com efetivo potencial de arrecadação. O programa 
“Devedores Qualificados” (item 2.1.6), em fase de implementação, tem se mostrado importante forma 
de atuação na recuperação de ativos fiscais. 

Novas Rotinas Do Contencioso Tributário-Fiscal 

A Resolução PGE nº 8, de 27/02/2018, aprovou as Rotinas do Contencioso Tributário-Fiscal editada 
em sintonia com as Rotinas da Subprocuradoria do Contencioso Geral, de modo a conferir aos 
Procuradores do Estado da área uma maior autonomia em sua atuação, além possibilitar a redução 
da litigiosidade da Fazenda estadual. 

Gaerfis  

O Grupo de Atuação Especial para Recuperação Fiscal (GAERFIS) foi criado pela Resolução PGE nº 
14/2016. Trata-se de grupo formado por Procuradores do Estado que atuam no combate à fraude 
tributária estruturada, visando à recuperação de ativos.  

Os processos judiciais sob os cuidados do GAERFIS são considerados prioritários pela PGE/SP, 
tendo acompanhamento e monitoramento diferenciados, com atuação proativa nos processos, o que 
tem proporcionado uma rápida obtenção de provimentos jurisdicionais favoráveis ao Estado no 
tocante à indisponibilidade, bloqueio e penhora de ativos pertencentes a devedores, para fins de 
garantia do crédito tributário. 

Para atingir a finalidade para a qual foi criado, o GAERFIS implementou as seguintes estratégias de 
atuação:  

Identificação de setores sensíveis, em que a fraude fiscal esteja mais presente, permitindo ação 
integrada, rápida e eficaz; 

Mapeamento dos principais devedores do Estado para a tomada de decisões.  

Continuidade e intensificação do trabalho interinstitucional (integrado ou coordenado) com instituições 
parceiras no combate à sonegação fiscal; 

Aperfeiçoamento das técnicas de investigação patrimonial e inteligência fiscal; 

Assinatura de Termo de Cooperação Técnica, com a finalidade específica de combate à fraude fiscal 
estruturada, firmado com o Ministério Público Estadual, Secretaria da Fazenda do Estado, 
Procuradoria Geral do Município de São Paulo e a Secretaria de Finanças Municipal.  

Atuação no Fórum de Combate a Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (FOCCO-SP), o qual é 
composto por mais de 30 instituições de âmbito nacional que têm como meta difundir, em parceria 
com a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), o 
Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e a Lavagem de 
Dinheiro (PNLD), dentre outras atividades correlatas. 

Coordenação das Ações 4 (Fomento aos serviços de inteligência, investigação e atuação 
interinstitucional no combate à corrupção e à sonegação fiscais) e 7 (Aprimoramento dos 
mecanismos para a efetividade da recuperação de ativos) do FOCCO-SP.  

Intensificação da utilização dos convênios com ARISP, CENSEC, ARPEN e SERPRO (RFB). 

Reconhecimento judicial de grupos econômicos de fato; 

Aprimoramento do manejo da ação cautelar fiscal; 

Assunção da defesa judicial em processos que discutem procedimentos administrativos tributários de 
cassação de inscrição estadual e regimes especiais impostos pela SEFAZ; 

Ajuizamento de ações de improbidade administrativa. 

Atuação pontual em processos de recuperação judicial. 

O GAERFIS no ano de 2018 participou das operações: (i) Clone; (ii) Happy Hour; (iii) Olho de Hórus; 
(iv) Semper Fidelis, (v) Borra 500 e (vi) Manus Lux, bem como ajuizou ações cautelares que foram 
responsáveis por: (i) ingresso e bloqueio de ativos financeiros de aproximadamente R$ 200 milhões; 
(ii) indisponibilidade de cerca de 55 imóveis; (iii) bloqueio de 4 aeronaves (iv) bloqueio de mais de 
300 veículos; (iv) indisponibilidade de 8 embarcações (v) obtenção de garantias do crédito tributário 
no valor de aproximadamente R$ 400 milhões.  

A atuação do GAERFIS também abrangeu a (i) a atuação como assistente de acusação em 
processos criminais envolvendo sonegação fiscal; (ii) participação na homologação de termo de 
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colaboração premiada, condicionada a sua eficácia à recomposição integral do dano ao erário 
decorrente de crimes tributários e correlatos e (iii) a subscrição de Termo de Compromisso de 
Conformidade Fiscal no âmbito do Termo de Cooperação Técnica, do qual participaram a SEFAZ e o 
MP/SP.  

Procuradoria da Dívida Ativa (PDA) 

Saneamento da Dívida Ativa 

Realizado de forma contínua, tem a finalidade de sanear a base de dados, principalmente dos débitos 
encaminhados pela Secretaria da Fazenda em junho/2007 (legado), conferindo maior 
verossimilhança ao estoque da dívida ativa do Estado de São Paulo. 
Em 2018 foram iniciadas tratativas para que esta atividade seja realizada de forma mais célere, 
valendo-se de sistemas eletrônicos integrados entre a Procuradoria do Estado, a Secretaria da 
Fazenda e o Detran, o que evita a tramitação de processos físicos e a respectiva burocracia inerente, 
que acaba por retardar a conclusão dos procedimentos.  
Como projeto piloto e com auxílio do Detran, iniciou-se o saneamento da base de dados de IPVA’s – 
feito em lote e diretamente no sistema – referentes a veículos objeto de estelionato, com o que foram 
canceladas 26 mil certidões de dívida ativa relativas a 9 mil veículos da frota paulista que estavam 
com anotação de furto ou estelionato. 

Segmentação do Estoque da Dívida Ativa 

A segmentação do estoque da dívida ativa busca classificar cada débito conforme a situação do 
contribuinte (ex.: falido, cassado, não encontrado, suspenso, ativo, inativo etc.), de modo a identificar 
os débitos com maior possibilidade de recuperação. Esta atividade, realizada em parceria com a 
Secretaria da Fazenda, apurou que 40,80% do valor do estoque da dívida ativa (R$ 
146.788.703.140,80 – data base 01/08/2018) correspondia a contribuintes classificados na situação 
de inapto, sendo extremamente difícil a recuperação desses ativos. 
Apurados estes dados e com o uso dos sistemas de Big Data e Business Intelligence, considerando-
se, ainda, as movimentações cadastrais da empresa em âmbito Nacional e Estadual, foi possível 
classificar com segurança tais débitos como incobráveis junto ao estoque da dívida ativa. Esta 
empreitada resultou na classificação de 51537 CNPJ’s, que correspondem ao valor de R$ 
81.729.068,58 de débitos incobráveis do estoque de dívidas inscritas da Procuradoria Geral do 
Estado. 

Implantação de Sistema Gerencial de Indicadores de Dívida Ativa  

Seguindo a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o sistema gerencial de 
indicadores de dívida ativa possibilita a aferição de relatórios numéricos e gráficos sobre a 
performance da dívida ativa, inclusive com dados comparativos por Unidade, Regionais, Seccionais, 
Comarca e Banca Fiscal, concorrendo para o melhor planejamento e gestão das atividades de 
cobrança.  

Foi desenvolvida solução em nuvem a partir de inteligência artificial, cuja customização foi entregue 
em 2017, podendo ser visualizados relatórios pré-formatados ou extrair relatórios customizados, 
conforme a necessidade gerencial envolvida. 

Programas de Parcelamentos 

Para os parcelamentos excepcionais foram criadas réguas de cobrança automatizadas, tais como 
com notificações mensais ao contribuinte que o alertam sobre atrasos, possibilidade de rompimento, 
vencimento em feriados, sempre visando à diminuição de rompimento dos acordos celebrados.  

O sistema envia mensalmente mais de 3 mil mensagens aos contribuintes, sendo certo que esse 
sistema automatizado de notificações acarretou uma diminuição em 14% nos rompimentos das 
avenças. 

Programa de Parcelamento Incentivado (PPI do ICMS) 

Arrecadação de R$ 6,373 bilhões até 31/12/2018. 

Autorizado pelo Convênio ICMS nº 51/2007 (CONFAZ) e pelo Decreto estadual nº 51.960, de 04 de 
julho de 2007, e alterações, foi disponibilizado aos contribuintes do ICM/ICMS, em 05/07/2007, o 
Programa de Parcelamento Incentivado – PPI (www.ppidoicms.sp.gov.br), possibilitando 
parcelamento de débitos inscritos e não-inscritos com descontos de juros e multa, com prazo em até 
120 meses (ou de 121 até 180 meses com prévia garantia bancária ou hipotecária), mediante 
parcelas crescentes de acordo com a variação da Taxa Selic. Diante do sucesso de adesões e 
pagamentos, o PPI do ICMS foi reeditado em 2012, 2014, 2015 e 2017 com a nomenclatura de 
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Programa Especial de Parcelamento - PEP. Esse programa está sendo gerenciado pela Procuradoria 
Geral do Estado, com intensa integração com a equipe da Diretoria de Arrecadação/SEFAZ.  

Programa Especial de Parcelamento (PEP do ICMS) 

Arrecadação de R$ 17,1 bilhões até 31/12/2018. 

Autorizado pelo Convênio ICMS nº 108/2012 (CONFAZ) e pelo Decreto estadual nº 58.811, de 
27/12/2012, e alterações, foi disponibilizado aos contribuintes do ICM/ICMS, em 01/03/2013, o 
Programa Especial de Parcelamento – PEP (www.pepdoicms.sp.gov.br), possibilitando parcelamento 
de débitos inscritos e não-inscritos com descontos de juros e multa, com prazo em até 120 meses, 
mediante parcelas constantes. Diante do sucesso de adesões e pagamentos, o PEP do ICMS foi 
novamente editado em 2014 (Convênio ICMS nº 24/2014 e Decreto estadual nº 60.444/2014), 2015 
(Convênio ICMS nº 117/2015 e Decreto estadual nº 61.625/2015) e 2017 (Convênio ICMS nº 54/2017 
e Decreto estadual nº 62.709/2017). Esse programa está sendo gerenciado pela Procuradoria Geral 
do Estado, com intensa integração com a equipe da Diretoria de Arrecadação/SEFAZ.  

Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) 

Arrecadação de R$ 1,797 bilhão até 31/12/2018. 
Autorizado pela Lei estadual 15.387/2014 e pelo Decreto estadual nº 60.443/2014, sendo 
disponibilizado no período de 19/05/2014 a 05/09/2014 e acessível por meio do endereço eletrônico 
www.ppd2014.sp.gov.br. Esse programa possibilitou o pagamento de débitos inscritos de natureza 
tributária e não tributária de diversas origens (IPVA, ITCMD doação e “causa mortis”, taxa judiciária, 
multas administrativas, multas contratuais, multas penais, reposição de vencimentos, ressarcimentos 
e restituições), com descontos nas multas moratórias e juros, além de redução nos honorários 
advocatícios para os débitos inscritos e ajuizados. Foi reeditado em 2015 (Lei estadual nº 
16.029/2015 e Decreto estadual nº 61.696/2015) e 2017 (Lei estadual nº 16.498/2017 e Decreto 
estadual nº 62.708/2017).  

Movimentação da Dívida Ativa em 2018  

A Procuradoria Geral do Estado, até 30 de dezembro de 2018, promoveu a inscrição em dívida ativa 
de 2.009.768 débitos, correspondendo ao total de R$ 31.121.517.559,87.  
Foram ajuizados 189.832 débitos, agrupados em 23.187 execuções fiscais, no montante de R$ 
21.193.658.966,30.  
A arrecadação da dívida ativa processada até 12/2018 atingiu o montante de R$ 2.659.235.025,18, 
sendo R$ 1.258.653.617,44 oriundos de parcelamentos excepcionais e R$ 1.400.581.407,74 de 
arrecadação ordinária. Ressaltamos, por fim, que neste ano de 2018 não tivemos abertura de 
programas de parcelamentos excepcionais.  
 

Área da Consultoria Geral 

Na Área da Consultoria Geral, várias medidas foram tomadas com o fim de melhor orientar os atos 
dos gestores públicos, merecendo destaque: 

 assessoramento e análise da minuta de decreto que instituiu o "Preços SP", banco eletrônico de 
preços gerenciado pela Secretaria da Fazenda, modernizando a forma de realização de pesquisas de 
preços em licitações e contratações públicas no âmbito do Estado de São Paulo (Decreto estadual nº 
63.316/2018); 

 orientações quanto à aplicação da legislação em matéria de tecnologia e inovação; 

 concepção e modelagem jurídica da Ata de Registro de Preços gerenciada pela Secretaria de 
Planejamento para a execução de serviços não contínuos de recape e tapa-buraco em vias públicas, 
inovando em relação ao modelo anterior que previa repasses de recursos a Municípios para a mesma 
finalidade; 

 padronização das contratações de obras e serviços de engenharia, com a elaboração de novos 
editais de concorrência, tomada de preços e convite inspirados em cláusulas dos modelos FIDIC 
e adaptados às melhores práticas do setor;  

 análise do estudo orientativo de "manutenção predial" e elaboração de minuta de edital para 
volume novo do CADTERC, destinado à contratação dos serviços terceirizados de "recepção"; 

 elaboração de novas minutas de edital de concorrência e leilão para alienação de imóveis que 
integram o patrimônio imobiliário do Estado de São Paulo; 

 assessoramento e análise de minuta de decreto que regulamentou o Sistema de Registro de 
Preços no Estado de São Paulo, dando novo regramento à figura do "carona" para admitir a adesão, 



 

691 
 

nos moldes do regulamento da União (Decreto Federal nº 7892/2013), por órgãos não participantes 
da licitação original (Decreto estadual nº 63.722/2018); 

 credenciamento de advogados dativos e plantonistas para a Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares e a Corregedoria da PGE; 

 elaboração de parecer sobre as licitações nas empresas estatais, orientando a elaboração de 
regulamentos pelas empresas e, também, a adaptação da Bolsa Eletrônica de Compras à Lei Federal 
nº 13.303/2016, em conjunto à Assessoria de Empresas e Fundações; 

 estudos e elaboração de minuta de decreto para exigência, nos editais de licitação voltados à 
contratação de serviços terceirizados, de termo de quitação e contratação de seguro de verbas 
trabalhistas; 

 prosseguimento do programa de integração do sistema docflow com o sistema PGEnet, facilitando 
a execução das obrigações de fazer por parte da Administração Pública; 

 acompanhamento de Grupos de Trabalho coordenados pela Secretaria de Governo – 
Subsecretaria de Inovação e Parcerias, para estudos e desenvolvimento de projetos de PPPs na área 
da Habitação (Projeto Fazenda Albor e “lote 2”), Transportes Metropolitanos (Linhas 5 e 17 de Metrô), 
concessões de transporte intermunicipal de passageiros, de rodovias e aeroportos, da área da saúde 
(Hemoderivados) e meio ambiente (concessão de parques); 

 assessoria jurídica no contrato de Parceria Público-Privada (PPP) dos Complexos Hospitalares, 
nas providências para desocupação da Quadra 36, com o objetivo de construir o Hospital Pérola 
Byington; 

 assessoramento em projetos de interesse do Governo, como Fundo de Investimento Imobiliário, 
reestruturação societária da Sabesp e venda do controle acionário da CESP; 

 emissão de pareceres sobre a composição dos itens da metodologia de revisão tarifária utilizada 
pela ARSESP, na Sabesp e Comgás; 

 elaboração de representação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE 
para apuração de suposto cartel de fases medicinais;  

 acompanhamento de 51 Inquéritos Civis, instaurados pelo Ministério Público Estadual, que têm 
por objeto atos de corrupção e improbidade cometidos por agentes públicos e particulares, muitos 
deles correspondentes a desdobramentos da Operação Lava Jato;  

 Análise e orientação da SERT acerca dos processos de Tomadas de Contas Especiais, 
instaurados pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e 
Emprego (SPPE/MTE) em razão das apontamentos efetuados pelo TCU, indicando irregularidades na 
execução de convênios e contratos celebrados, nos idos de 1999/2006, pela Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho - SERT e entidades do Estado de São Paulo, com a utilização de recurso 
oriundos do Governo Federal - Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, recursos repassados ao 
Estado de São Paulo por meio de Convênios MTE/SEFOR/CODEFAT com a União Federal; 

 apoio à Subprocuradoria Geral do Contencioso Geral nos procedimentos arbitrais;  

 elaboração de minuta de decreto para regulamentar o uso da arbitragem pelo Estado de São 
Paulo e submissão do texto à consulta pública; 

 estudos e elaboração de minuta de decreto para exigência, nos editais de licitação voltados à 
contratação de serviços terceirizados, de termo de quitação e contratação de seguro de verbas 
trabalhistas; 

 criação, no âmbito da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, do projeto “Justiça 
Restaurativa”. 

A Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral prossegue com o projeto de racionalização da 
atuação dos Procuradores do Estado, com o objetivo de agilizar a atuação e propiciar mais eficiência 
e segurança ao Administrador Público. Dentro desse projeto foram tomadas as seguintes medidas: 

  manutenção e atualização de 50 minutas-padrão genéricas e específicas, pré-aprovadas pela 
Procuradoria Geral do Estado, sendo que 34 modelos dispensam a elaboração de pareceres pelas 
Consultorias Jurídicas, o que resulta em uma economia estimada de 11.180 horas de trabalho dos 
Procuradores do Estado; 
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 providências o uso do Doc Flow pela Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, para os 
processos de Justiça Restaurativa; 

 criação do Núcleo de Direito de Pessoal, concentrando o assessoramento e elaboração de 
pareceres relacionados a direito de pessoal, em contato direto com a Unidade Central de Recursos 
Humanos do Estado – UCRH, agilizando e uniformizando a emissão de orientações. 

No que diz respeito aos pareceres jurídicos, até o mês de dezembro foram elaborados pela Área da 
Consultoria Geral 16.354 pareceres e 57 notas técnicas. Esse número demonstra uma redução 
substancial em relação aos anos anteriores (34.142 em 2015, 25.006 em 2016 e 20.269 em 2017), 
permitindo uma atenção maior dos Procuradores aos casos mais complexos. 

Assistência de Gestão de Imóveis – AGI 

 atuação junto à Administração Pública, Autarquias, Fundações e Empresas, para elaboração de 
decretos de declaração de utilidade pública ou interesse social, elaboração de minutas de escritura 
de venda e compra, viabilização de outorgas de uso, bem como apoio jurídico para regularização 
dominial e fundiária de seus respectivos patrimônios; 

 participação em Conselhos Deliberativos da Fundação ITESP, CIGA - Conselho Intersecretarial 
Gestor de Assentamentos do Estado de São Paulo e Conselho do Patrimônio Imobiliário;  

 apoio ao Conselho do Patrimônio Imobiliário para o atendimento ao programa de alienação de 
próprios estaduais, com a regularização imobiliária dos imóveis e elaboração dos editais de licitação, 
bem como para a regular gestão do patrimônio imobiliário do Estado; 

 suporte nas questões imobiliárias em projetos de Parceria Público-Privadas, em especial, da 
Habitação – Fazenda Albor, Hospitais, METRÔ e Rodoanel - Trecho Norte; 

 apoio jurídico à Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo - ITESP nas regularizações 
de posse previstas na Lei nº 11.600/2003 e posteriores alterações, assim como, na regularização 
fundiária, em especial, do Vale do Ribeira e do Sudoeste Paulista, atuando perante o Núcleo de 
Avaliação Estratégica - NAE, da Assembleia Legislativa;  

 análise da situação fundiária do imóvel do Parque do Ibirapuera, Estádio do Pacaembu e Ginásio 
do Ibirapuera; e da regularidade para criação de unidade de conservação Parque Billings; 

 análise do novo instituto do “direito de Laje”, para viabilidade de incorporação imobiliária e da 
constituição de condomínios edilícios a partir dessa figura, com foco em projetos de PPPs; 

  apoio à Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo - ITESP nos processos de 
legitimação de posse, bem como na elaboração de projetos de lei que visem à atualização da política 
agrário-fundiária no Estado. 

Procuradoria de Procedimentos Disciplinares – PPD 

Edição de 2.138 portarias instauradoras de processos disciplinares e conclusão de 2.225 
sindicâncias/processos disciplinares, realização de 3.578 audiências, oitiva e 6.093 pessoas, 
expedição de 5.925 ofícios. 

Procuradoria Administrativa – PA 

Elaboração de 66 pareceres jurídicos sobre matéria jurídica de interesse da Administração Pública 
Direta e Indireta, e minuta de 3 petições iniciais de Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 

Procuradoria para Assuntos Tributários – PAT  

Elaboração de 30 pareceres jurídicos sobre matéria tributária de interesse da Fazenda do Estado, 13 
minutas/contestações de Adins, 853 informações em mandados de segurança. Destaca-se as 
informações prestadas pelo Governador e pelo PGE na ADIN nº 2068939-71.2018.8.26.0000, 
acolhidas pelo TJ no Acórdão que rejeitou o questionamento formulado pela OAB, Seção São Paulo, 
afirmando-se a regularidade das normas da lei estadual que estabeleceram valores de alçada para os 
recursos administrativos passíveis de apreciação pelo Tribunal de Impostos e Taxas. 

Procuradoria da Fazenda do Estado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  

Elaboração de 7.357 manifestações e 259 pareceres jurídicos na representação e defesa da Fazenda 
do Estado perante o Tribunal de Contas. 
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Assessoria Jurídica do Gabinete 

A Assessoria Jurídica do Gabinete (AJG) integra o Gabinete do Procurador Geral, e se destina a 
prestar atendimento jurídico ao Governador, e aos órgãos diretamente a ele vinculados, ao 
FUSSESP, sem prejuízo de assuntos que lhe sejam submetidos pelo Procurador Geral. No ano de 
2018, a AJG desempenhou as seguintes atividades: 

• Pareceres: 818 

• Cotas (manifestações): 974 

• Despachos da Chefia: 330 

• Mandados de Segurança: 204 

• Mandados de Injunção: 15 

Cumpre destacar que a partir de maio de 2018 as instalações da AJG retornaram à sede do Palácio 
dos Bandeirantes.  

Cabe, ainda, registrar que por meio da Resolução PGE n° 16, de 23/05/2018, a Assessoria Jurídica 
do Gabinete passou a responder pela Consultoria Jurídica do Governo, tendo desempenhado as 
seguintes atividades: 

• Pareceres: 438 
• Cotas (manifestações): 689 
• Despachos da Chefia: 330 
• Mandados de Segurança: 8 
A proximidade com os Gabinetes dos Secretários de Governo, Planejamento e Gestão, Casa Civil, 
Casa Militar e Chefe do Executivo fez aumentar sensivelmente a demanda por Assessoria Jurídica, 
em especial considerando dúvidas relativas à Lei nº 9.504, de 30/09/ 1997 e Lei  Complementar 
Federal nº 101, de 04/05/2000. Nesse sentido, em relação a 2017 houve aumento de 81% das cotas 
e manifestações exaradas por esta Assessoria, sem computar as manifestações e pareceres de 
competência da Consultoria Jurídica da Secretaria de Governo. 

Cumpre, ainda, destacar os seguintes temas de especial importância e que contaram com acentuada 
participação da AJG: 

Análise de decretos de outorga de autorização governamental genérica, no que concerne a 
celebração de parcerias com organizações da sociedade civil regidas pela Lei nº 13.019, de 2014, 
regulamentada pelo Decreto nº 61.981, de 20/05/2016. Além da análise dos editais de chamamento 
público, termos de fomento e colaboração disciplinados pela mesma lei; 

Análise de decretos para instituição de áreas de proteção ambiental e respectivos planos de manejo; 

Análise de inúmeros decretos para reformulação, bem como instituição de políticas públicas, em 
especial nas Pastas da Educação e da Agricultura e Abastecimento;  

Análise e orientação quanto à execução de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária na 
forma do artigo 175, §§ 6º ao 10, da Constituição do Estado.  

Minuta de informações em número expressivo de mandados de segurança impetrados por candidatos 
aprovados nos diversos concursos abertos para preenchimento de cargos juntos à Administração 
Pública, em especial Polícia Militar, Secretária da Saúde e Educação. A tese da restrição 
orçamentária, comprovada documentalmente, e, por conseguinte, a observância dos limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, articulada nas informações prestadas pelo Sr. Governador, tem sido 
acolhida pelo Órgão Especial do TJSP, que tem denegado a segurança, nos termos do acórdão 
considerado paradigmático, registrado sob o nº 2017.0000866946 e prolatado nos autos do writ nº 
0038748-14.2017.8.26.0000, sob o principal fundamento de que “os argumentos elencados pela D. 
Autoridade Coatora apontando para a grave crise econômica nacional e para a redução da 
arrecadação de tributos se amoldam perfeitamente à situação excepcionalíssima mencionada” no 
precedente do Supremo Tribunal Federal fixado no RE 598.099, julgado em sede de Repercussão 
Geral. 

Assessoria Técnico-Legislativa 

À Assessoria Técnico-Legislativa - ATL compete, nos termos da Lei Complementar nº 1.270, de 
25/08/2015 (Lei Orgânica da PGE – artigos 3º, IV, e 9º, II) o assessoramento jurídico do exercício das 
funções legislativas e normativas outorgadas constitucionalmente ao Governador do Estado e o 
acompanhamento de todas as proposições legislativas. 
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Adicionalmente, no termos da Resolução PGE nº 4, de 10/02/2017, a ATL passou a manifestar-se 
em: processos e expedientes que versem sobre a edição de decretos regulamentares de leis 
estaduais, bom como em processos e expedientes instaurados para a análise da constitucionalidade 
de leis estaduais, elaborando pareceres e, quando o caso, minutas de petição inicial de ação direta 
de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade ou informações do Governador do 
Estado; além disso, elaborar minuta de manifestação do Procurador Geral, nos termos do disposto no 
artigo 90, §2º, da Constituição Estadual, em ações diretas de inconstitucionalidade de leis municipais 
interpostas perante o Tribunal de Justiça. 

Até a presente data, visando propiciar elementos ao Governador do Estado para sanção ou veto de 
proposituras, a ATL analisou 355 Autógrafos expedidos pela Mesa da Assembleia Legislativa, 
apontando eventuais inconstitucionalidades materiais e/ou formais, elaborando propostas de vetos 
das quais 133 foram acolhidas mediante mensagens Governamentais, na seguinte conformidade:

 

Veto Total ao PL nº 411/2013 - Autoriza o Poder Executivo a criar e implantar um Centro Avançado de Estudo 
e Capacitação de Educadores da Rede Pública de Ensino no Estado para inserção escolar de alunos 
portadores de autismo ou diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista. 

05/01/2018 

Veto Total ao PL nº 661/2015 - Dispõe sobre o exercício da profissão de podólogo no âmbito do Estado. 05/01/2018 

Veto Total ao PL nº 5/2016 - Dá a denominação de "Prof. João Ernesto de Almeida Vanni" à Escola Estadual 
localizada no bairro Jardim Águas Clara, em Bragança Paulista. 

05/01/2018 

Veto Total ao PL nº 656/2016 - Dá a denominação de "Dona Geni Cunha" à E. E. Bairro Cubatão, em 
Cananéia. 

05/01/2018 

Veto Total ao PL nº 824/2016 - Dá a denominação de "Maria Julia de França Silva" à Escola Estadual Bairro 
Boa Esperança, em Eldorado. 

05/01/2018 

Veto Total ao PL nº 27/2017 - Dispõe sobre os serviços e procedimentos farmacêuticos permitidos às 
farmácias e drogarias no âmbito do Estado. 

05/01/2018 

Veto Total ao PL nº 492/2017 - Dispõe sobre a criação da Academia Preparatória de Guardas Civis Municipais 
da Região Metropolitana da Baixada Santista. 

05/01/2018 

Veto Total ao PL nº 761/2017 - Dá a denominação de "Armando Vicensotti" ao viaduto no retorno em desnível 
localizado no km 155 + 800 m da Rodovia Professor Zeferino Vaz - SP 332, em Artur Nogueira. 

05/01/2018 

Veto Total ao PL nº 136/2017 - Altera dispositivos da Lei nº 8.074, de 1992, que cria o Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

05/01/2018 

Veto Total ao PL nº 879/2017 - Autoriza o Poder Executivo a utilizar e ceder os ônibus escolares, no período 
de férias, para atividades culturais e desportivas. 

05/01/2018 

Veto Total ao PL nº 556/2016 - Dispõe sobre a instalação de câmeras de vigilância em transportes coletivos 
intermunicipais e similares no Estado. 

08/01/2018 

Veto Total ao PL nº 705/2017 - Dá a denominação de "Hospital de Base - Dr. Oscar de Barros Serra Dória", ao 
Hospital de Base em São José do Rio Preto. 

08/01/2018 

Veto Total ao PL nº 1223/2015 - Declara de utilidade pública a "Associação dos Deficientes Visuais de Salto - 
ADEVISA". 

09/01/2018 

Veto Total ao PL nº 204/2017 - Dá a denominação de "Isao Minamihara" à passarela localizada no km 406 + 
120 m da Rodovia Cândido Portinari SP - 334, em Franca. 

09/01/2018 

Veto Total ao PL nº 549/2017 - Institui a "Campanha de Educação Digital", no Estado. 11/01/2018 

Veto Total ao PL nº 632/2017 - Acrescenta inciso IX ao artigo 14 da Lei nº 11.165, de 2002, que institui o 
Código de Pesca e Aquicultura do Estado. 

11/01/2018 

Veto Total ao PL nº 1002/2017 - Dispõe sobre imóveis da CESP - Companhia Energética de São Paulo que 
estejam na posse de Universidades Públicas Estaduais. 

11/01/2018 

Veto Parcial ao PL nº 390/2017 - Institui no âmbito dos estabelecimentos carcerários das Comarcas do 
Estado, a possibilidade de remição de pena pela leitura. 

11/01/2018 

Veto Parcial ao PL nº 1017/2011 - Dispõe sobre a obrigação dos postos de abastecimento de veículos 
movidos a gás natural GNV de só poderem abastecer veículos que estejam identificados com o selo do 
INMETRO. 

12/01/2018 

Veto Total ao PL nº 564/2014 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio e conservação de árvores, conforme 
especifica, nos canteiros centrais das rodovias estaduais, objetivando a preservação da flora do Estado. 

12/01/2018 

Veto Total ao PL nº 825/2016 - Propõe a criação de campanha publicitária de alerta em relação à epidemia de 
sífilis, voltada para as gestantes. 

12/01/2018 

Veto Total ao PL nº 834/2016 - Proíbe a exploração do gás de xisto no Estado pelo método de fratura 
hidráulica fracking". 

12/01/2018 

Veto Total ao PL nº 4/2017 - Proíbe a cobrança de bens ou serviços alheios ao fornecimento de luz, água, 
telefone, gás, sinal de TV ou acesso a internet, na mesma fatura, ou de modo que possa induzir o consumidor 
a erro. 

12/01/2018 

Veto Total ao PL nº 171/2017 - Dispõe sobre a inclusão da disciplina "Xadrez" nas grades curriculares de 
Ensino Fundamental e Médio das escolas da Rede Pública do Estado. 

12/01/2018 

Veto Total ao PL nº 207/2017 - Torna obrigatório o fornecimento de rodas e pneus sobressalentes em 
idênticas dimensões das demais rodas e pneus que equipam os veículos novos, nacionais e importados, 
comercializados no Estado. 

12/01/2018 

Veto Total ao PL nº 592/2017 - Dá a denominação de "Escola Estadual Professora Léa Aparecida Vieira 
Guedes" à Escola Estadual Tupi Paulista, naquele Município. 

12/01/2018 
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Veto Parcial ao PL nº 984/2017 - Institui a Campanha Estadual de Conscientização sobre o consumo de 
Opioides. 

12/01/2018 

Veto Parcial ao PL nº 638/2014 - Dispõe sobre a regulamentação das atividades das farmácias no Estado 12/01/2018 

Veto Total ao PL nº 1039/2015 - Proíbe a comercialização de materiais de pesca de emalhar às pessoas não 
licenciadas nos termos da legislação federal. 

18/01/2018 

Veto Total ao PL nº 87/2016 - Institui a "Segunda Sem Carne" em restaurantes, lanchonetes, bares, escolas, 
refeitórios e estabelecimentos similares que exerçam suas atividades nos órgãos públicos do Estado. 

18/01/2018 

Veto Total ao PL nº 179/2004 - Institui normas para as relações entre instituições estaduais de ensino superior 
e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 921/2007 - Obriga os estabelecimentos de saúde da rede pública estadual a fornecer, 
gratuitamente, bloqueador solar às pessoas carentes, vítimas de queimaduras e portadoras de lúpus 
eritematoso, de câncer de pele, de vitiligo e de albinismo. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 56/2014 - Dispõe sobre o pagamento das aulas vagas ("horário-janela") a todos os 
professores das escolas públicas e privadas do Estado. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 1262/2014 - Dá a denominação de "Estação Largo da Batata" à Estação Faria Lima da 
Linha 4 - Amarela da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 1055/2015 - Considera pessoa com deficiência, para os fins de ingresso na reserva 
percentual de vagas para o provimento de cargos e empregos públicos, o indivíduo diagnosticado com 
audição unilateral. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 158/2016 - Institui o "Serviço Especial Gratuito de Transporte" para tratamento de saúde 
para pessoas com câncer no Estado. 

01/02/2018 

Veto Parcial ao PL nº 250/2016 - Institui a "Campanha Permanente de Conscientização e Combate ao 
mosquito Aedes aegypti". 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 517/2016 - Dá a denominação de "Massamichi Yamamoto" ao trevo localizado no km 624 
da Rodovia Feliciano Salles da Cunha - SP 310, em Pereira Barreto. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 725/2016 - Dá a denominação de "3º Sargento PM Alaor Branco Junior" ao viaduto 
localizado no km 200 + 200m da Rodovia Deputado Mário Beni - SP 340, em Aguaí. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 775/2016 - Isenta do pagamento de pedágio os veículos cujos proprietários sejam 
Professores, Dentistas, Enfermeiros, Fisioterapeutas ou Médicos das Redes Públicas Estadual, Federal e 
Municipal. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 68/2017 - Dá a denominação de "Jornalista Hamilton Galhano" à ponte localizada no km 
216 + 510 m da Rodovia SP-052, em Cruzeiro. 

01/02/2018 

Veto Parcial ao PL nº 211/2017 - Dispõe sobre a criação do Plano de Ação de Emergências contra os efeitos 
da ressaca no litoral do Estado. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 287/2017 - Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Expansão, Recuperação e 
Manutenção de Estradas Vicinais - SOS VICINAIS, no Estado de São Paulo. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 289/2017 - Dispõe sobre a passagem livre nas praças de pedágio para as ambulâncias, 
veículos do Corpo de Bombeiros e dos demais órgãos públicos da área da saúde do Estado de São Paulo. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 313/2017 - Dispõe sobre os procedimentos obrigatórios para preservar a saúde dos 
participantes de eventos profissionais de artes marciais. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 329/2017 - Dispõe sobre a criação do Programa Nota Fiscal da Saúde do Estado. 01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 346/2017 - Dá a denominação de "Luiz Ferraz Penedo" ao dispositivo de acesso, 
localizado no km 282 + 900 m da Rodovia Marechal Rondon, SP - 300, em Areiópolis. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 477/2017 - Obriga as distribuidoras de energia a disponibilizar linhas telefônicas 
exclusivas aos prestadores de serviços essenciais, arrolados no art. 10 da Lei Federal nº 7.783, de 1989, com 
atendentes próprios, capacitados e aptos a dar efetividade ao atendimento. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 557/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de pessoa treinada para realizar 
o teste de glicemia capilar e administrar insulina subcutânea nas crianças e adolescentes portadores de 
diabetes, nos estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental no Estado. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 718/2017 - Altera a Lei 12.685, de 2007, que dispõe sobre a criação do Programa de 
Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 772/2017 - Dispõe sobre a afixação de placas informativas nas unidades públicas e 
privadas de saúde, sobre a adoção de nascituro. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 872/2017 - Torna obrigatório aos estabelecimentos comerciais, instituições financeiras e 
instituições bancárias a afixar, de forma clara e visível, tabelas contendo as taxas de juros anuais praticadas 
nas vendas a prazo e no crédito ao consumidor. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 887/2017 - Obriga os estabelecimentos bancários a divulgar às pessoas físicas o direito 
de opção das contas dos tipos corrente, poupança e digital, com rol de serviços essenciais, sem cobrança de 
tarifas. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 904/2017 - Institui o programa "Vizinhança Solidária" no Estado. 01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 1014/2017 - Autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para 
viaturas policiais, civil e militar do Estado. 

01/02/2018 
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Veto Total ao PL nº 1041/2017 - Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro mensal, de interesse 
da assistência social e da saúde para o Estado, às entidades prestadoras de serviços de "Terapia Renal 
Substitutiva" para pagamento das contas pelo consumo de água tratada e pela utilização do serviço de 
tratamento de esgoto. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 1059/2017 - Estabelece mensagens educativas sobre o uso indevido de álcool e drogas 
em shows, eventos culturais e esportivos voltados para o público infanto-juvenil, e nos respectivos ingressos. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 1060/2017 - Proíbe os Policiais Rodoviários Estaduais que fiscalizam as rodovias 
estaduais posicionarem-se de maneira oculta aos condutores com a finalidade de aplicar sanções de trânsito. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 1100/2017 - Estabelece penalidades administrativas aos torcedores e aos clubes de 
futebol cujas torcidas praticarem atos de racismo ou homofobia nos estádios. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 844/2017 - Proíbe as operadoras de televisão por assinatura que operem no Estado de 
cobrar o sinal emitido por ponto adicional. 

01/02/2018 

Veto Total ao PL nº 932/2015 - Dá a denominação de "Joice Alves Pereira Brito" ao pontilhão localizado no km 
5 da Rodovia Julio Budisk - SP 501, em Presidente Prudente. 

12/03/2018 

Veto Total ao PL nº 841/2016 - Dá a denominação de "Antonio Simões Fontes" ao viaduto localizado no km 
273+500m da Rodovia João Baptista Cabral Rennó - SP 225, em Cabrália Paulista. 

12/03/2018 

Veto Total ao PL nº 940/2016 - Dá a denominação de "Edelcio Leme de Almeida" ao complexo viário 
localizado no km 243, da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior - SP 318, em São Carlos. 

12/03/2018 

Veto Total ao PL nº 307/2017 - Dá a denominação de "Jéssica Rosado Correia" ao dispositivo de acesso e 
retorno com viaduto, localizado no km 72 + 850 m, da Rodovia Doutor Elyeser Montenegro Magalhães, SP 
463, em Santo Antonio do Aracanguá. 

12/03/2018 

Veto Total ao PL nº 337/2017 - Dá a denominação de "Dr. Luiz Maurício Souza Blazeck", ao DEINTER-07 - 
Departamento de Polícia Judiciária do Interior - 7, em Sorocaba. 

12/03/2018 

Veto Total ao PL nº 535/2017 - Dá a denominação de "Paulo Trinca" à passarela localizada no km 103 + 300 
m da SP - 264, em Votorantim. 

12/03/2018 

Veto Total ao PL nº 729/2017 - Dá a denominação de "Pedro Barbosa de Oliveira" ao viaduto localizado no km 
47 + 680 m da Rodovia Elieser Montenegro Magalhães - SP 463, em Araçatuba. 

12/03/2018 

Veto Parcial ao PL nº 582/2016 - Torna obrigatória, em todos os supermercados e congêneres, a adaptação 
de 5% (cinco por cento) dos carrinhos de compras às crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. 

13/03/2018 

Veto Total ao PL nº 964/2016 - Obriga a realização do teste de glicemia capilar em alunos matriculados no 6º 
ano do ensino fundamental e no 1º ano do ensino médio, nas Escolas da Rede Estadual de Ensino. 

13/03/2018 

Veto Parcial ao PL nº 6/2007 - Institui a "Semana Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre 
a Fissura Lábio-Palatina". 

19/03/2018 

Veto Parcial ao PL nº 236/2017 - Institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - PEAPO, 
com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica no 
Estado. 

19/03/2018 

Veto Total ao PL nº 905/2017 - Altera dispositivos da Lei nº 1.093, de 1976, modificada pela Lei nº 6.366, de 
1988, que autoriza a instalação de postos ou estabelecimentos destinados à venda de produtos 
hortifrutigranjeiros, plantas ornamentais e frutíferas nas faixas de estradas de domínio do Departamento de 
Estradas de Rodagem - DER - e em terrenos contíguos. 

19/03/2018 

Veto Total ao PL nº 973/2017 - Dispõe sobre a afixação de placa informativa do Engenheiro de Segurança do 
Trabalho e do Técnico de Segurança do Trabalho nas obras e serviços públicos do Estado. 

19/03/2018 

Veto Total ao PL nº 1118/2015 - Torna obrigatória a instalação de filtros que impossibilitem o acesso a "sites" 
com conteúdo erótico, pornográfico ou impróprio para menores, bem como os que fazem apologia à violência 
e ao consumo de drogas e substâncias ilícitas, em todos os equipamentos de informática da rede de ensino 
pública do Estado. 

20/03/2018 

Veto Total ao PL nº 894/2016 - Torna obrigatório aos estabelecimentos de ensino das redes pública e privada, 
de todos os níveis, no âmbito do Estado, a oferecer, em suas salas de aula e demais locais onde sejam 
ministradas atividades educativas, assentos adaptados à população obesa. 

20/03/2018 

Veto Total ao PL nº 194/2017 - Dispõe sobre a organização da Política de Assistência Social no Estado. 20/03/2018 

Veto Total ao PL nº 278/2017 - Institui a Política de Incentivo à Economia Criativa no Estado de São Paulo. 20/03/2018 

Veto Total ao PL nº 515/2016 - Dá a denominação de "Guido Guazzelli" ao viaduto localizado no km 58 da 
Rodovia Raposo Tavares - SP 270, em São Roque. 

02/04/2018 

Veto Total ao PL nº 1170/2014 - Altera a redação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 10.848, de 2001, que dispõe 
sobre o registro e funcionamento de estabelecimentos de ensino e prática de modalidades esportivas. 

02/04/2018 

Veto Total ao PL nº 588/2016 - Dá a denominação de "Altamir Lautenschlager" a passarela de pedestres 
localizada no km 163 da Rodovia Constantine Peruchi (SP-316), em Cordeirópolis. 

05/04/2018 

Veto Total ao PL nº 354/2017 - Dá a denominação de "Marcelo Heber Kuhl", à passarela localizada no km 135 
da Rodovia Luiz de Queiroz - SP 304, em Santa Bárbara D´Oeste. 

05/04/2018 

Veto Total ao PL nº 762/2017 - Dá a denominação de "Reynaldo Germano Stein" ao trevo localizado no km 45 
da Rodovia Prefeito Aziz Lian - SP 107, em Artur Nogueira. 

05/04/2018 

Veto Parcial ao PLC nº 25/2017 - Institui o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária - "Nos 
Conformes", define princípios para o relacionamento entre os contribuintes e o Estado de São Paulo e 
estabelece regras de conformidade tributária. 

06/04/2018 

Veto Total ao PL nº 315/2017 - Dá a denominação de "Eliana Natalina Zonta Merli Giantomassi", ao 
Ambulatório Médico de Especialidades- Ame, em Casa Branca. 

12/04/2018 



 

697 
 

Veto Total ao PL nº 8/2016 - Dá a denominação de "Regina Célia Ruy Manarelli" ao viaduto localizado no km 
47+688m da Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães - SP 463, em Araçatuba. 

03/05/2018 

Veto Total ao PL nº 864/2016 - Dá a denominação de "Ronaldo da Silva Correa" à ponte sobre o córrego 
Sertãozinho, localizada no km 5 + 850 m da Rodovia de Acesso Maurílio Biagi - SPA 343/322, em Pontal. 

03/05/2018 

Veto Total ao PL nº 63/2017 - Dá a denominação de "Domingos Tobias Vieira" ao dispositivo de acesso e 
retorno SPD 04 343/322, localizado no km 5 + 700 m da Rodovia de Acesso Maurílio Biagi - SPA 343/322, em 
Pontal. 

03/05/2018 

Dá a denominação de "José Roberto Rizzo" à passarela localizada no km 65 + 800 m da Rodovia SP-270, em 
Mairinque. 

03/05/2018 

Veto Total ao PL nº 88/2017 - Dá a denominação de "Maria Emilia Biazotti" à passarela localizada no km 63 + 
300 m da Rodovia SP-270, em Mairinque. 

03/05/2018 

Veto Total ao PL nº 217/2017 - Dá a denominação de "Dra. Arlete Fernandes de Paula" ao dispositivo 
localizado no km 455 + 700 m, da Rodovia Euclides da Cunha - SP 320, em Mirassol. 

03/05/2018 

Veto Total ao PL nº 228/2017 - Dá a denominação de "Ana Izabel da Silva Ferreira" à passarela localizada no 
km 65 + 300 m da Rodovia - SP 270, em Mairinque. 

03/05/2018 

Veto Total ao PL nº 302/2017 - Dá a denominação de "Prefeito Wanderlei Moacyr Torrezan (Prefeito 
Wandinho)" a passarela localizada na SP 127 - Rodovia Cornélio Pires - km 51+ 100 metros, em Saltinho. 

03/05/2018 

Veto Total ao PL nº 619/2017 - Dá a denominação de "Rubens Fernandes de Ávila" à Rodovia SP - 211, que 
liga os municípios de São José do Rio Pardo e Divinolândia. 

03/05/2018 

Veto Total ao PL nº 680/2017 - Dá a denominação de "João Francisco de Paula" ao dispositivo de acesso 
SPD 349/563 localizado no km 348 + 800 m da Rodovia Euphly Jalles - SP 563, em Jales. 

03/05/2018 

Veto Total ao PL nº 728/2017 - Dá a denominação de "Dr. Amélio Rosa Barbosa" à ponte localizada no km 18 
+ 800 m da Rodovia Ronan Rocha - SP 345, em Patrocínio Paulista. 

03/05/2018 

Veto Total ao PL nº 767/2017 - Dá a denominação de "Antônio 'Totó' Domingues" ao dispositivo de acesso e 
retorno tipo rotatória fechada localizado no km 11 + 500 m da Rodovia Raul Forchero Casasco - SP 419, em 
Alto Alegre. 

03/05/2018 

Veto Total ao PL nº 368/2017 - Dá a denominação de "Luis Henrique Zanoello" à Central de Polícia Judiciária 
de Batatais, naquele Município. 

18/05/2018 

Veto Total ao PL nº 981/2015 - Regulamenta a divulgação por qualquer meio ou processo de dado pessoal 
sem a prévia autorização de seu titular. 

07/06/2018 

Veto Total ao PL nº 93/2017 - Torna obrigatória a inclusão da matéria "Redação" na disciplina da Língua 
Portuguesa, a partir do 3º ano do Ensino Fundamental I, junto à rede de escolas públicas do Estado. 

07/06/2018 

Veto Total ao PL nº 809/2017 - Dispõe sobre sanções a serem aplicadas às operadoras de plano de 
assistência ou seguro à saúde que estabelecerem limitação de prazo, valor ou quantidade, para internações. 

07/06/2018 

Veto Parcial ao PL nº 220/2017 - Dispõe sobre o dever de inserção do símbolo mundial da conscientização do 
Transtorno do Espectro Autista - TEA, nas placas de atendimento prioritário. 

07/06/2018 

Veto Total ao PL nº 86/2018 - Inclui no Calendário Turístico do Estado o "Dia da Queima do Alho" 07/06/2018 

Veto Total ao PL nº 101/2017 - Dá a denominação de "Rafael Del Cistia Singh" à passarela situada no km 105 
+ 500 m da Rodovia João Leme dos Santos - SP 264, em Votorantim. 

19/06/2018 

Veto Total ao PL nº 644/2017 - Dá a denominação de "Dr. Edson de Godoy Bueno" ao viaduto localizado no 
km 417 da Rodovia Marechal Rondon SP - 300, em Guarantã. 

19/06/2018 

Veto Total ao PL nº 780/2017 - Dá a denominação de "Vereador Acácio Pinto da Silveira" à passarela de 
pedestres localizada no km 116 + 200 m da Rodovia Antonio Romano Schincariol - SP 127, em Tatuí. 

19/06/2018 

Veto Total ao PL nº 781/2017 - Dá a denominação de "Monsenhor Teotônio dos Reis e Cunha" à Avenida 
Marginal localizada na Rodovia Antonio Romano Schincariol - SP 127, duas faixas na pista sul, entre os kms 
115 + 33 e 116 + 84 m, em Tatuí. 

19/06/2018 

Veto Total ao PL nº 798/2017 - Dá a denominação de "Sebastião Carnevali - Vô Tião" ao dispositivo de 
acesso e retorno SPD - 023/479 localizado no km 23 da Rodovia Miguel Jabur Elias - SP 479, em Américo de 
Campos. 

19/06/2018 

Veto Total ao PL nº 1047/2017 - Dá a denominação de "Jarbas Del Moro" à 265ª Circunscrição Regional de 
Trânsito - CIRETRAN, em Votorantim. 

19/06/2018 

Veto Total ao PL nº 1173/2017 - Dá a denominação de "Tiago Henrique Lorençatto" à Estação de 
Transferência km 110 da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), em Sumaré. 

19/06/2018 

Veto Total ao PL nº 540/2005 - Cria "Conselhos Gestores dos Parques Estaduais". 22/06/2018 

Veto Total ao PL nº 996/2017 - Altera a Lei nº 14.984, de 2013, que dispõe sobre o pagamento de indenização 
por morte ou invalidez e a contratação de seguro de vida em grupo. 

22/06/2018 

Veto Total ao PL nº 1174/2017 - Autoriza o Poder Executivo a conceder a isenção do ICMS - Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços, referentes aos insumos 
utilizados na construção das unidades habitacionais para famílias de baixa renda. 

04/07/2018 
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Veto Total ao PL nº 253/2013 - Dispõe sobre a isenção do IPVA para pessoa aposentada por invalidez e 
sobre a restituição proporcional na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo em 
decorrência de dano causado por alagamento, enchente ou inundação. 

05/07/2018 

Veto Total ao PL nº 367/2018 - Altera a Lei nº 16.646, de 2018, que orça a receita e fixa a despesa do Estado 
para o exercício de 2018. 

05/07/2018 

Veto Total ao PL nº 61/2004 - Obriga as empresas montadoras de motocicletas a instalarem hastes metálicas 
protetoras contra linhas de pipas, nos guidões dos veículos de sua produção. 

12/07/2018 

Veto Total ao PL nº 1403/2015 - Dá a denominação de "Antônio de Oliveira" ao dispositivo de acesso e 
retorno localizado no km 163+59m da Rodovia Constantine Peruchi - SP 316, em Cordeirópolis. 

12/07/2018 

Veto Total ao PL nº 5/2017 - Dispõe sobre a utilização de Massa Asfáltica produzida com borracha de 
pneumáticos inservíveis provenientes de reciclagem. 

12/07/2018 

Veto Total ao PL nº 43/2017 - Dá a denominação de "Diamantino Cruz Ferreira Mourão" ao viaduto localizado 
no km 292 + 314m da Rodovia Padre Manuel da Nóbrega - SP 55, em Praia Grande. 

12/07/2018 

Veto Total ao PL nº 345/2017 - Dá a denominação de "Renata Ruiz Ferraz Penedo Bueno" à passarela 
localizada no km 283 + 370 m da Rodovia Marechal Rondon, SP - 300, em Areiópolis. 

12/07/2018 

Veto Parcial ao PL nº 352/2017 - Dispõe sobre a prioridade da mulher na titularidade da posse e/ou 
propriedade de imóveis oriundos dos Programas Habitacionais do Governo do Estado. 

12/07/2018 

Veto Total ao PL nº 502/2017 - Dá a denominação de "Paulus Gerardus Dona" ao viaduto localizado no km 
138 + 100 metros, da Rodovia Piracicaba Limeira - SP 147, em Piracicaba. 

12/07/2018 

Veto Total ao PL nº 536/2017 - Dá a denominação de "Aurea Lopes de Barros" à ponte localizada no km 106 
+ 280 m da SP - 264, em Votorantim. 

12/07/2018 

Veto Total ao PL nº 679/2017 - Dá a denominação de "Nilo Neto" ao dispositivo de entroncamento SPD 
144/463 localizado no km 144 + 200 m da Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães - SP 463, em Jales. 

12/07/2018 

Veto Total ao PL nº 769/2017 - Dá a denominação de "José Pereira Parra" ao dispositivo de acesso e retorno 
tipo trevo em nível localizado no km 25 + 500 m da Rodovia Raul Forchero Casasco - SP 419, em Alto Alegre. 

12/07/2018 

Veto Total ao PL nº 806/2017 - Dá a denominação de "Nélio Liporoni" ao SPD 23/345 localizado na Rodovia 
Engenheiro Ronan Rocha SP - 345, em Patrocínio Paulista. 

12/07/2018 

Veto Parcial ao PLC nº 1/2013 - Garante aos professores readaptados o direito à aposentadoria especial de 
magistério. 

13/07/2018 

Veto Total ao PL nº 338/2017 - Dá a denominação de "Pedro Manoel Pereira", à Casa da Agricultura de 
Pereiras, naquele Município. 

20/07/2018 

Veto Total ao PL nº 391/2017 - Dá a denominação de "Profª Maria Helena de Oliveira e Silva De Nardi" ao 
Centro de Formação de Recursos Humanos - CEFOR para o SUS-SP, em Araraquara. 

20/07/2018 

Veto Total ao PL nº 1340/2015 - Dá a denominação de "Dr. Fued Simão" ao Ambulatório Médico de 
Especialidades - AME de Taquaritinga. 

14/08/2018 

Veto Total ao PL nº 626/2017 - Dá a denominação de "Investigador João Henrique Duarte Oberg" ao 1º 
Distrito Policial de Penápolis. 

22/08/2018 

Veto Total ao PL nº 558/2017 - Dá a denominação de "Vereador Escrivão Décio de Camargo" à Delegacia de 
Polícia de Boituva, naquele Município. 

22/08/2018 

Veto Total ao PL nº 51/2016 - Dá a denominação de "1º Ten PM Ary Dias" ao prédio da Base Operacional de 
Marília, 2º Pelotão da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, naquele Município. 

22/08/2018 

Veto Parcial ao PLC nº 56/2018 - Dispõe sobre a extinção do Centro de Convivência Infantil do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, extingue e cria cargos e dá outras providências. 

26/12/2018 

Ressalte-se que tanto os exames de autógrafos quanto os vetos elaborados caracterizam insumo 
para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade. 

Além disso, mediante demanda da Casa Civil, por intermédio do Sistema de Acompanhamento 
Legislativo - SIALE ou em razão da relevância de conteúdo, a ATL elaborou 63 Notas Técnicas, 160 
Cotas e 62 Pareceres. 

E, a partir de estudos promovidos pelas Secretarias de Estado e suas entidades vinculadas, a ATL 
analisou 27 projetos de lei de iniciativa do chefe do executivo, que foram transmitidos à Assembleia 
Legislativa mediante Mensagens Governamentais, dos quais 9 foram aprovados e convertidos em lei 
e os demais encontram-se em tramitação. 

Projetos de Lei de Iniciativa do Poder Executivo – 2018 Encaminhados À Assembleia 
Legislativa E Convertidos em Lei  

 PLC Nº 1/2018 – LEI COMPLEMENTAR Nº 1.317, DE 02/02/2018 - Dispõe sobre os vencimentos 
e salários dos servidores que especifica. 

 PLC Nº 7/2018 - LEI COMPLEMENTAR Nº 1.323, DE 03/03/2018 - Cria a Aglomeração Urbana de 
Franca, e dá providências correlatas.
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 PLC Nº 8/2018 – LEI COMPLEMENTAR Nº 1.319, DE 14/03/2018 - Dispõe sobre a reclassificação 
de vencimentos e salários de classes que especifica do Quadro do Magistério da Secretaria da 
Educação e dos empregos públicos em confiança do Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza – CEETEPS, e dá providências correlatas. 

 PLC Nº 10 /2018 - LEI COMPLEMENTAR Nº 1.326, DE 03/04/2018 - Altera a Lei Complementar 
nº 1.211, de 27 de setembro de 2013, que institui o Plano de carreiras, de empregos públicos e 
Sistema retribuitório para os servidores ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão - EFCJ, e 
dá providências correlatas. 

 PLC Nº 11/2018 – LEI COMPLEMENTAR Nº 1.324, DE 11/05/2018 - Dispõe sobre a 
reclassificação dos vencimentos e salários das classes que especifica, e dá providências correlatas. 

 PL Nº 198/2018 – LEI Nº 16.774, DE 06/04/2018 - Dispõe sobre a atividade do Turismo Rural e a 
Política de Fomento ao Turismo Rural no Estado de São Paulo 

 PL Nº 305/2018 – LEI Nº 16.788/2018 DE 11/05/2018 - Altera a Lei nº 11.608, de 29 de dezembro 
de 2003, que dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza 
forense, e dá providências correlatas. 

 PL Nº 470/2018 – LEI Nº 16.847/2018 DE 05/07/2018 - Inclui Parágrafo único no artigo 4º da Lei 
nº 7.524, de 28 de outubro de 1.991 

 PL Nº 721/2018 – LEI Nº 16.876/2018 DE 17/12/2018 - Altera a Lei nº 12.685, de 28 de agosto de 
2007, que dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São 
Paulo 

Projetos de Lei de Iniciativa do Poder Executivo – 2018 - Encaminhados a Assembleia 
Legislativa e em Tramitação 

 PL Nº 82/2018 - Altera as leis nº 13.270, de 11 de dezembro de 2008, nº 14.477, de 06 de julho de 
2011 e nº 14.921, de 27 de dezembro de 2012. 

 PL Nº 123/2018 - Autoriza o Poder Executivo a extinguir o Instituto de Pagamentos Especiais de 
São Paulo – IPESP, e dá providências correlatas. 

 PL Nº 129/2018 - Autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantias à União em operações de 
crédito externas junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e dá outras providências. 

 PL Nº 170/2018 - Dispõe sobre o sistema eletrônico de compras do Governo do Estado de São 
Paulo, autoriza a criação de nova sociedade por ações e dá outras providências. 

 PL Nº 199/2018 - Dispõe sobre a extinção do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – 
DAESP e sobre a transferência das atribuições do Departamento Hidroviário.  

 PL Nº 241/2018 - Altera a Lei Complementar nº 1.195, de 17/01/ 2013, que transforma o 
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN em autarquia, e dá providências correlatas. 

 PL Nº 273/2018 - Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. 

 PL Nº 417/2018 - Dispõe sobre o estabelecimento das condutas infracionais contra fauna 
doméstica e suas respectivas sanções administrativas criam o cadastro geral de cães e gatos no 
âmbito estadual e dá providências correlatas.  

 PL Nº 569/2018 - Autoriza a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM – a reparar os 
danos causados a usuários prejudicados por paralisação na prestação do serviço, na forma que 
especifica. 

 PL Nº 615/2018 - Orça a Receita fixa e a Despesa do Estado para o exercício de 2019. 

 PL Nº 640/2018 - Institui o 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.”  

 PL Nº 697/2018 - Altera a Lei nº 14.626, de 29 de novembro de 2011, que institui o Cadastro 
Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. 

 PL Nº 724/2018 - Autoriza o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS 
a receber, mediante doação com encargo, do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, o imóvel que 
especifica. 
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 PLC Nº 30/2018 - Altera a Lei Complementar nº 1.044, de 13/05/ 2008, que institui o Plano de 
Carreiras, de Empregos Públicos e Sistema Retribuitório dos servidores do Centro Estadual de 
Educação Tecnológica "Paula Souza" - e dá outras providências. 

 PLC Nº 34/2018 - Integra a classe de Cirurgião Dentista na Lei Complementar nº 1.193, de 
02/01/2013 e dá providências correlatas. 

 PLC Nº 42/2018 - Altera a Lei Complementar nº 1.093, de 16/07/2009, que dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual. 

 PLC Nº 52/2018 - Transforma o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - 
IAMSPE em autarquia de regime especial e dá providências correlatas. 

 PLC Nº 54/2018 - Altera a Lei Complementar nº 804, de 21/12/1995 que institui o Prêmio de 
Incentivo à Qualidade para os servidores das classes que especifica.  

No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade a ATL elaborou 748 manifestações do 
Procurador Geral do Estado em Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de legislação 
municipal, para defesa do ato, nos termos do artigo 90, §2º, da Constituição do Estado. Em 686 
dessas manifestações verificou-se que o ato normativo impugnado tratava de matéria exclusivamente 
local, enquanto, em 32 contaram com manifestação circunstanciada em razão da repercussão de 
matéria. 

Outrossim, a assessoria elaborou 14 manifestações do Procurador Geral do Estado em Ação Direta 
de Inconstitucionalidade em face de legislação estadual, interpostas perante o TJSP, e a 
correspondente minuta de Informação do Governador quando cabível. 

 

Número do Processo Objeto: 

2003663-93.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, em face do 
artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, do Estado de São Paulo, que 
dispõe sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da 
Constituição Estadual e dá outras providências correlatas. 

2248498-22.2017.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Procuradores do Estado das 
Autarquias das Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São Paulo, em face 
dos artigos 8º, caput, 9º, § 1º, 14, IV, 19, caput, 20, II, 21, II, 26, 27, parágrafo único, 47, 
caput, 49, II, 53, § 1º, 54, § 1º, 65, 67, IV, 69, I e III, e 72, II e III, da Lei Complementar nº 
1.270, de 25 de agosto de 2015 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado LOPGE) e 
artigo 1º, XIV, da Lei Complementar nº 1.082, de 17 de dezembro de 2008, do Estado de São 
Paulo. 

2043055-40.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, em face das 
alíneas a, b, c, e, f, g, e h do inciso II-A do art. 6º, e das expressões Assessor Ferroviário, 
Assessor Técnico Ferroviário I, Assessor Técnico Ferroviário II, Diretor de Divisão; Diretor de 
Serviço; Chefe de Operação; Encarregado de Serviço, constantes nos Anexos II-A e V, e do 
artigo 31, alíneas a, b, c e d, da Lei Complementar nº 1.211, de 27 de setembro de 2013, com 
redação dada pela Lei Complementar nº 1.313, de 27 de outubro de 2017 do Estado de São 
Paulo. 

2042880-46.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, em face dos 
artigos 26, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.059, de 18 de setembro de 2008; artigo 
2º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.079, de 17 de dezembro de 2008 e artigo 70, § 
6º, da Lei Estadual nº 13.457, de 18/03/2009, que excluem do teto remuneratório as verbas 
relativas à participação de resultados recebidas pelos agentes fiscais de renda, bonificação 
de resultados recebidos pelos servidores em exercício da Secretaria da Fazenda, da 
Secretaria de Economia e Planejamento e das autarquias vinculadas às Secretarias, e, ajuda 
de custo, recebidas pelos juízes do Tribunal de Impostos e Taxas e Representante Fiscal que 
atuem no Tribunal de Impostos e Taxas. 

2060024-33.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, em face das 
expressões "Assistente Parlamentar I", "Assistente Parlamentar II", "Assistente Parlamentar 
III", "Assistente Parlamentar IV" e "Assistente Parlamentar V", constantes dos Anexos I, II e 
III, da Lei Complementar Estadual nº 1.136, de 25 de abril de 2011, e do Anexo Único da 
Resolução nº 871, de 27 de abril de 2011, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 
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2075879-52.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, em face da 
Resolução nº 295, de 23-7-2015, que regulamenta a 'Justiça de Paz' no Estado de São Paulo, 
e, por arrastamento, das Resoluções nº 26/97, nº 17/99, nº 162/04, nº 233/06, nº 259/07 e nº 
267/08, todas da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo 

2072176-16.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, em face das 
alíneas a, b, c, e, f, g, e h do inciso II-A do art. 6º, e das expressões Assessor Ferroviário, 
Assessor Técnico Ferroviário I, Assessor Técnico Ferroviário II, Diretor de Divisão; Diretor de 
Serviço; Chefe de Operação; Encarregado de Serviço, constantes nos Anexos II-A e V, e do 
art. 31, alíneas a, b, c e d, da Lei Complementar nº 1.211, de 27 de setembro de 2013, com 
redação dada pela Lei Complementar nº 1.313, de 27 de outubro de 2017 do Estado de São 
Paulo. 

2116917-44.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de São Bernardo do 
Campo, em face de Emenda Constitucional Nº 46, de 08 de Junho de 2018, que confere nova 
redação ao inciso XII do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo e dá outras 
providências. 

2105073-97.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pela Associação Paulista de Supermercados, 
em face da Lei Estadual nº 16.674, de 13/03/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade, em 
todos os supermercados e congêneres, da adaptação de 5% (cinco por cento) dos carrinhos 
de comprar às crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. 

2119660-27.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo  
Partido Trabalhista Brasileiro, em face da Lei Estadual nº 16.624, de 15/12/2017, que institui 
normas protetivas do consumidor, associadas ao direito à informação e altera a Lei nº 15.659, 
de 09/01/2015, que regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos 
consumidores nos cadastros de proteção ao crédito. 

2125214-40.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Concessionárias 
de Rodovias, em face da Lei Estadual nº 16.768, de 18/06/2018, que determina a retirada das 
cancelas de todas as praças de pedágio adaptadas ao sistema de pedágio automático - Sem 
Parar/Via Fácil, Conectcar, Auto Expresso, DBTRANS etc. - em todas as rodovias do Estado, 
concedidas ou não. 

2164135-68.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Restaurantes, Bares e 
Similares de São Paulo, em face da Lei Estadual nº 16.796, de 13/07/2018, que determina a 
todos os estabelecimentos comerciais no Estado que disponibilizem copos descartáveis de 
cor predominantemente azul, com a inscrição "zero açúcar" visível, para utilização em 
máquinas de refrigerantes. 

2147886-42.2018.8.26.0000 

Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, em face o § 
2º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.078, de 17/12/2008, o § 2º do art. 2º da Lei 
Complementar Estadual nº 1.086, de 18.2.2009, o § 2º do art. 5º da Lei Complementar 
Estadual nº 1.104, de 17/03/2010 e o § 2º do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.121, 
de 30/06/2010, os quais estabelecem que a Bonificação por Resultados “BR” não será 
considerada para fins de determinação do limite a que se refere o inciso XII do artigo 115 da 
Constituição Estadual. 

2231805-26.2018.8.26.0000 
Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia 
Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo SINDALESP , buscando a 
declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 1.325, de 12/06/2018. 

 

Elaborou 4 minutas de Informações do Governador em Ação Direta de Inconstitucionalidade em face 
de Lei Estadual interpostas perante o STF: 

ADIN nº 5977 – objeto: Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro, em face da Lei 16.784, de 28/06/2018, que proíbe a caça no Estado de São Paulo e dá 
outras providências. 

ADIN nº 5983 – objeto:  Declaração de inconstitucionalidade proposta pela Sociedade Rural 
Brasileira, em face dos artigos 1º e 3º da Lei 16.784, de 28/06/2018, que proíbe a caça no Estado de 
São Paulo e dá outras providências. 

ADIN nº 5978 – objeto: Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo  
Partido Trabalhista Brasileiro, em face da Lei Estadual nº 16.624, de 15/12/2017, que institui normas 
protetivas do consumidor, associadas ao direito à informação e altera a Lei nº 15.659, de 09/01/2015, 
que regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de 
proteção ao crédito. 

ADIN nº 5671 – objeto: Declaração de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da 
República em face das expressões contidas no artigo 195 da Lei Complementar nº 734, de 26/11/ 
1993 (Lei Orgânica do Ministério Público Estadual), e contra os Atos Normativos 40, de 30/09/1994, e 
709, de 31/08/2011, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõem sobre 
pagamento de gratificação pela prestação de serviços de natureza especial a membros do Ministério 
Público paulista.
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 Além disso, a ATL analisou diversos expedientes indagando sobre a constitucionalidade de diplomas 
estaduais em vigor, apresentando, em alguns deles minuta de ADI para decisão governamental 
quanto ao ajuizamento ou resposta ao órgão solicitante. 

Por fim, no âmbito regulamentar a ATL analisou 15 propostas de edição de decretos, na seguinte 
conformidade:  

Objeto Ementa: 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 
DECRETO Nº 32.955, DE 7 DE 
FEVEREIRO DE 1991, QUE 
REGULAMENTA A LEI Nº 6.134, DE 
2.6.1988, QUE DISPÕE SOBRE A 
PRESERVAÇÃO DOS DEPÓSITOS 
NATURAIS DE ÁGUA 
SUBTERRÂNEAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO. 

PODER REGULAMENTAR. Edição de decreto que aprova o Regulamento dos 
artigos 9° a 13 da Lei n° 7.663, de 30 de dezembro de 1991. Outorga de direitos de 
uso dos recursos hídricos e infrações e penalidades. Revogação dos Decretos n° 
41.258, de 31 de outubro de 1996, e n° 61.117, de 06/02/2015. Exame da minuta 

por esta Assessoria Técnico-Legislativa por meio do parecer n° 39/2017. 
Recomendações. Apresentação de nova minuta. Viabilidade. 

Minuta De Projeto De Lei De 
Consolidação E Aprimoramento Da 
Legislação Referente Ao Fundo De 
Expansão Do Agronegócio Paulista – 
Feap 

Exame da nova minuta de Decreto de reorganização e consolidação do Fundo de 
Expansão do Agronegócio Paulista - FEAP - proposta de devolução à origem para 

conhecimento e validação das alterações sugeridas e de envio à Secretaria de 
Governo – ATG 

Decreto De Progressão Dos Integrantes 
Do Quadro De Apoio Escolar. 

PODER REGULAMENTAR. Proposta de edição de Decreto para regulamentação 
dos artigos 19 a 24 da Lei complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, que trata 

do processo de progressão para os integrantes do Quadro de Apoio Escolar da 
Secretaria da Educação. Exame de Minuta. Recomendações de alteração para 

melhor atender às disposições da Lei complementar a ser regulamentada. 
Sugestões de aperfeiçoamento da redação dos dispositivos regulamentares. 

Proposta de retorno à origem e de posterior manifestação da UCRH. 

Decreto para instituição de 
plataformadigital para qualificação de 
organizações sociais. 

PODER REGULAMENTAR. edição de decreto para dispor sobre o procedimento 
para qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como 

organização social. Lei Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998. 

Adm superior - decreto, estatuto, 
código, regulamento, regimento, 
instrução, normativa, portaria, etc. 

PODER REGULAMENTAR. Alteração do Decreto n° 60.435, de 13 de maio de 
2014, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento de servidores 

públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e de pensionistas da 
administração direta e autárquica e dá providências correlatas. Viabilidade, com 

recomendações. 

Comissão Multidisciplinar De 
Acompanhamento Permanente Do 
Programa "São Paulo Em Busca Das 
Crianças E Dos Adolescentes 
Desaparecidos" 

Proposta de regulamentação da Lei estadual nº 15.292, de 08/01/2014, formulada 
pela Comissão Multidisciplinar de Acompanhamento Permanente do Programa 

"São Paulo em Busca das Crianças e dos Adolescentes Desaparecidos” - envio à 
Secretaria da Segurança Pública 

ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 
43.283, DE 3 DE JULHO DE 2017, 
QUE REGULAMENTA A LEI Nº 
9.533/1997. 

Exame de minuta de Decreto para alterar o Decreto nº 43.283, de 3 de julho de 
1998 - alteração da minuta padrão de convênio a ser celebrado com Municípios 

para implantação do Banco do Povo Paulista. Proposta de restituição à CJ/SERT 
para examinar a conveniência de elaborar minuta de decreto autônomo, nos moldes 

do artigo 14 do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013. 

Decreto para instituição de plataforma 
digital para qualificação de 
organizações sociais. 

PODER REGULAMENTAR. edição de decreto que institui o Portal Eletrônico das 
Organizações Sociais e aprova o regulamento para sua utilização. Lei 

Complementar nº 846, de 4 de junho de 1998. 

Proposta de alteração do estatuto da 
fundação florestal. 

PODER REGULAMENTAR. Pretendida edição de decreto para alterar os Estatutos 
da Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado - Fundação 
Florestal. Necessidade de alterações de ordem formal, relacionadas a técnica 
legislativa e material. Oferecimento, em colaboração, de minuta alternativa de 

decreto e estatutos. Proposta de encaminhamento dos autos à Fundação Florestal 
para ciência e submissão das alterações propostas ao Conselho Curador da 
Fundação, nos termos do artigo 12, alínea "d", dos Estatutos da Fundação 
Florestal, aprovados pelo Decreto nº 25.952, de 29 de setembro de 1986. 
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Instituir Comissão Técnica Para 
Atualização Lista De Espécies De 
Fauna Silvestre Ameaçadas De 
Extinção 

PODER REGULAMENTAR. Edição de decreto que declara as espécies da fauna 
silvestre no Estado de São Paulo regionalmente extintas, as ameaçadas de 

extinção, as quase ameaçadas e as com dados insuficientes para avaliação, e dá 
providências correlatas. Revogação de decreto. Lei Complementar federal nº 140, 

de 8/12/2011 (art. 8º, XVII). Lei estadual nº 11.977, de 25/8/2005 (art. 
7º).Viabilidade. Oferecimento de minuta. Competência do Governador do Estado. 

Solic. Alteração do nome da 
procuradoria do patrimônio imobiliário 
para procuradoria do contencioso 
ambiental e imobiliário – pcai 

PODER REGULAMENTAR. DECRETO. ALTERAÇÃO. Proposta de edição de 
decreto visando alterar o inciso III, do artigo 2º, do Decreto nº 51.691, de 

22/03/2007, que dispõe sobre a classificação institucional da PGE. Matéria de 
competência do Governador do Estado. Adequação da via escolhida. 

Viabilidade.Oferecimento de minutas de decreto e de exposição de motivos. 

Minuta De Projeto De Lei De 
Consolidação E Aprimoramento Da 
Legislação Referente Ao Fundo De 
Expansão Do Agronegócio Paulista - 
Feap 

Minuta de Decreto de reorganização, consolidação e regulamentação do Fundo de 
Expansão do Agronegócio Paulista - FEAP - proposta de devolução à origem para 

se manifestar sobre os tópicos 'regulamentação' e 'revogação'. 

Decreto Que Regulamenta A Cobrança 
Pela Utilização Dos Recursos Hídricos 
De Domínio Do Estado De São Paulo 
Pelos Usuários Rurais 

PODER REGULAMENTAR. Proposta de edição de decreto para regulamentar a 
cobrança pela utilização de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, 
por produtores rurais. Fundamento normativo: Artigo 211 da Constituição Estadual, 

Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991; Lei nº 12.183, de 29 de dezembro de 
2005. Manifestação jurídica precedente nestes autos: Parecer CJ/SSRH nº 

142/2017. Competência do Governador do Estado. Viabilidade jurídica. 
Apresentação de minuta alternativa com sugestões de alteração pontual da 

redação. Proposta de retorno dos autos à Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos para ciência e deliberação pelo atual Titular da Pasta e complementação 

da instrução processual 

Proposta De Minuta De Decreto 
Visando Disciplinar Os Procedimentos 
Disciplinares Nas Autarquias 

PODER REGULAMENTAR. Edição de decreto. Proposta 

Solicita A Complementação Do Decreto 
Estadual Nº 53.317, De 11.08.2008 
Para Que Sejam Identificadas 
Expressamente Todas As Unidades E 
Equipes Da Polícia Civil Bandeirantes. 

PODER REGULAMENTAR. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS - Gratificação. Proposta subscrita por entidades de classe 
representantes de Delegados de Polícia, endereçada ao Governador, a fim de que 
seja alterado o Decreto nº 53.317, de 11 de agosto de 2008, com o objetivo de 
identificar todas as unidades e equipes da Polícia Civil para fins de pagamento da 
Gratificação por Acúmulo de Titularidade, instituída pela Lei complementar nº 1.020, 
de 23 de outubro de 2007. Manifestação da Secretaria da Segurança Pública 
propondo a edição de despacho normativo, ao invés de decreto regulamentar. 
Parecer da Assessoria Jurídica do Gabinete do Procurador Geral entendendo que a 
matéria deve ser objeto de decreto regulamentar, e não de despacho normativo. 
Necessidade de edição de decreto regulamentar para prever outras unidades 
policiais para fins de pagamento da GAT, bem como de alteração do artigo 1º da 
Lei Complementar nº 1.020, de 2007, caso se pretenda estender o pagamento da 
gratificação a Delegados de Polícia que cumulem suas funções com a direção de 
órgãos que não sejam de execução da Polícia Civil. Recomendação de que seja 
observada a vedação contida no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Proposta de retorno à origem para instrução dos autos nos termos do parecer. 

 

Assessoria de Empresas e Fundações 

Essa Assessoria tem por objetivo coordenar, para fins de atuação uniforme, os órgãos jurídicos das 
empresas públicas, das sociedades de economia mista sob controle do Estado, pela sua 
Administração Centralizada ou Descentralizada, e das fundações por ele instituídas ou mantidas. 
Ademais, compete à Assessoria representar o Estado de São Paulo nas Assembleias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias das sociedades em que tenha participação no capital social, observando 
as orientações traçadas pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC da Secretaria da 
Fazenda. Suas atribuições estão detalhadas na Resolução PGE nº 22, de 12/11/2015. 

Durante o exercício de 2018, a Assessoria de Empresas e Fundações atuou constantemente junto ao 
Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC visando a orientar a aplicação da Lei federal 
nº 13.303, de 30/06/2016 (a chamada “Lei de Responsabilidade das Estatais”). Dentre as atividades 
desempenhadas, a Assessoria auxiliou o CODEC na padronização dos estatutos, na redação de 
deliberações e na análise das fichas cadastrais dos indicados para os órgãos societários. 

Ademais, ainda no tocante à interpretação e aplicação da Lei federal nº 13.303/2016, a Assessoria de 
Empresas e Fundações auxiliou as empresas estatais na revisão dos seus regulamentos internos de 
licitações e contratos, contribuindo para a padronização das normas internas à luz dos entendimentos 
firmados pela Procuradoria Geral do Estado no Parecer GPG nº 01/2018. 

Também foi reiterado o fornecimento de orientações à Comissão de Política Salarial – CPS e às 
empresas estatais e fundações governamentais estaduais em temas trabalhistas e eleitorais. 
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A Assessoria de Empresas e Fundações promoveu encontros regulares com os órgãos jurídicos das 
empresas com o propósito de debater temas de interesse comum, dentre os quais merecem menção 
a reforma trabalhista, as licitações e contratos na Lei federal nº 13.303/2016 e a atuação perante a 
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Especificamente em relação às fundações, a Assessoria 
realizou encontrou bimestrais com os chefes dos respectivos órgãos jurídicos para tratar de questões 
afetas ao contencioso, a precatórios, à Lei de Acesso à Informação, dentre outras. 

Atuou, ainda, em procedimentos em trâmite na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e no 
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN envolvendo o Estado de São Paulo 
na qualidade de acionista controlador, em questões atinentes à prestação dos serviços de 
fornecimento de água e esgotamento sanitário e à execução do serviço de controle de cheias no 
Estado de São Paulo. 

Finalmente, em outubro de 2018, a Assessoria de Empresas e Fundações lançou o Portal AEF, cujo 
acesso é franqueado aos órgãos jurídicos das entidades sob sua coordenação, para a divulgação de 
entendimentos, pareceres e notícias de interesse comum. 

Assessoria de Precatórios Judiciais 

Integrante do Gabinete do Procurador Geral, a Assessoria de Precatórios Judiciais administra o 
Sistema Único de Controle de Requisitórios Judiciais, instituído pelo artigo 3º do Decreto estadual nº 
55.300, de 30/12/2009, por intermédio do qual é mantido o registro cadastral e de pagamentos de 
todos os requisitórios da Administração direta e indireta. Esse Sistema reúne informações de todos os 
requisitórios (precatórios e requisições de obrigações de pequeno valor) e respectivos pagamentos, 
tanto da Administração direta quanto das entidades da Administração indireta, para fins de controle 
estatístico, verificação dos pagamentos e conferência da ordem em que realizados. 

Compete à Assessoria supervisionar a inclusão, no referido sistema, das informações próprias dos 
precatórios e requisitórios de pequeno valor da Administração direta e das entidades da 
Administração indireta, e promover de ofício, a requerimento do tribunal, ou mediante solicitação 
justificada dos credores ou de terceiros interessados, as retificações cadastrais e alterações que se 
fizerem necessárias, requerendo às unidades da Procuradoria Geral do Estado e Procuradorias 
Jurídicas das entidades da Administração indireta, a prestação de informações, sempre que 
necessário. Ela também atualiza as requisições de pagamento recebidas, calculando periodicamente 
o montante da dívida pendente de pagamento, discriminando os débitos por entidade, tribunal 
requisitante, espécie de crédito (alimentar ou não alimentar e, dentre esses, os relativos a 
desapropriações e a outras espécies) e classe de valor (precatórios e obrigações de pequeno valor). 

A Assessoria de Precatórios Judiciais realiza ainda a defesa do Estado e de suas autarquias nos 
pedidos de sequestro de rendas públicas, bem como nas intervenções federais propostas em face do 
Governador do Estado, e atua diretamente em todos os demais incidentes administrativos atinentes a 
precatórios, em trâmite perante as Presidências dos Tribunais. 

Por fim, destaca-se a incumbência dos membros da referida Assessoria, de transmitir as orientações 
do tema Precatórios aos demais Procuradores. 

No ano de 2018, dando seguimento à gestão do regime especial de pagamentos das EC 62/09, 94/16 
e 99/17 que, em consonância com o decidido pelo STF quanto a dito regime, ora determinam a 
liquidação do passivo em estoque até 31/12/2024, foram analisados 780 pedidos de acordo, dos 
quais 652 foram deferidos, no valor total de R$ 3,855 bilhões, permitindo economia de R$ 2,527 
bilhões para o Estado, considerados os deságios (R$ 881 milhões) e composições de litígios 
concomitantemente realizadas (R$ 1,646 bilhão). Além de referidos acordos de deságio, já 
regulamentados pela Resolução PGE nº 13/2017, em 2018 foi promovida, pela Resolução PGE nº 
12/2018, a regulamentação da compensação de precatórios com a dívida ativa, e editada a 
Resolução PGE nº 24/2018 para regular a habilitação de cessionários e demais sucessores de 
crédito, para os fins de acordos e compensações, visando a promover maior segurança para referidos 
negócios. 

Pagamento de requisitórios em 2018: 

R$ 555.512.489,95, em atendimento a requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno 
valor, beneficiando 87.590 credores em 29.239 requisitórios, até outubro de 2017, quando exaurido o 
orçamento do ano. 

R$ 2.578.910.629,16 depositados em conta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a 
realização de pagamentos de precatórios. 
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Centro de Estudos 

Área de Aperfeiçoamento 

Ao longo do ano de 2018, o Centro de Estudos promoveu diversas atividades de aperfeiçoamento, 
em variadas modalidades: 

Por realização própria, nas suas dependências; 

Pela realização de atividades em parcerias com outras instituições de ensino, nas dependências do 
Centro de Estudos; 

Pela aquisição de vagas em eventos e cursos promovidos por outras entidades. 

Compreendendo estas três modalidades, o Centro de Estudos, em 2018, abriu 3.113 vagas em 49 
diferentes cursos, ao longo do ano - não computados os cursos regulares oferecidos pela Escola 
Superior da Procuradoria Geral do Estado - ESPGE. 

A Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado, por sua vez, realizou: 

3 Cursos de Pós-Graduação: Especialização em Direito Tributário Aplicado e Especialização em 
Direito e Economia, que estavam em período de elaboração de TCC e Especialização em Direito do 
Estado (curso em andamento) contemplando, no período, 83 alunos; 

7 Cursos de Extensão: 

(05 alunos) Filosofia e Teoria Geral do Direito - ESPGE; 

(05 alunos) Direito Administrativo Aplicado I - ESPGE; 

(01 aluno) Direito Administrativo Aplicado II – ESPGE; 

(08 alunos) Temas Contemporâneos do Direito Constitucional – ESPGE; 

(36 alunos) Direito Ambiental e Aspectos da Regularização Fundiária – ESPGE; 

(36 alunos) Consensualidade, Consequencialismo e Controle das Decisões ESPGE; 

(37 alunos) Contabilidade, Orçamento e Finanças Públicas - ESPGE. 

78 Aulas abertas com 114 alunos. 

Foram disponibilizadas, através da Internet, 2.320 vagas nos cursos de extensão semipresenciais 
promovidos pelo Serviço de Aperfeiçoamento e 1.667 vagas nos cursos de extensão semipresenciais 
promovidos pela Escola Superior da PGE – ESPGE, permitindo, inclusive, aos profissionais não 
inscritos, o acompanhamento das aulas e palestras de interesse, por meio de “streaming”. 

=O conjunto de tais atividades relacionadas aos Programas da Escola Superior - ESPGE e do Serviço 
de Aperfeiçoamento resultou a emissão de 1330

1
 certificados de participação, sem prejuízo dos 

certificados emitidos pela Advocacia Geral da União – AGU. 

Ainda na área do Serviço de Aperfeiçoamento, destaca-se o deferimento de 109 novos pedidos de 
ajuda financeira de Procuradores e Servidores da PGE, sendo que, atualmente, cerca de 88 
integrantes da instituição recebem auxílio para frequência em cursos de graduação, pós-graduação, 
extensão universitária e cursos de idiomas em instituições privadas. 

Os programas pró-livro, pró-software e pró-hardware têm proporcionado com regularidade a aquisição 
de material necessário ao desempenho profissional dos Procuradores. Foram deferidos 3598 pedidos 
de reembolso no âmbito do programa Pró-livro, 240 pedidos no âmbito do programa Pró-software e 
395 pedidos no âmbito do programa Pró-hardware. 

Área de Divulgação 

O Setor de Divulgação promoveu as seguintes atividades durante o ano de 2018, relativas às 
diversas publicações de responsabilidade do Centro de Estudos: 

Distribuição de 552 exemplares dos Boletins 2017; distribuição de 418 exemplares dos Boletins 2018; 
distribuição de 282 exemplares da publicação “Prêmio Estado em Juízo 2017”; distribuição de 290 
exemplares da Revista Procuradoria Geral do Estado - PGE nº 86; distribuição de 189 exemplares da 

                                                      
1
 Foram considerados os certificados emitidos nos cursos de extensão “Orçamento, contabilidade e 

finanças públicas” e “Direito e Economia do Combate à Corrupção, Compliance e Improbidade 
Administrativa” que foram realizados em 2017, porém os certificados emitidos em 2018. 
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Revista Escola Superior – ESPGE, volume 07; distribuição de 10 exemplares da “Nova Lei Orgânica” 
da Procuradoria Geral do Estado. 

Ainda na área de divulgação, destaca-se a distribuição de convites e divulgação dos eventos 
promovidos pelo Órgão, além da gravação de cursos e palestras para compor o acervo da biblioteca. 

 Área de Biblioteca e Documentação 

Na área de Biblioteca, a par da atividade regular de organização e catalogação de obras na base de 
dados PHL, promoveu-se a captação de doações de livros junto aos Procuradores do Estado, autores 
e demais, tendo sido incorporadas 474 novas obras ao Acervo. 

Por fim, destaca-se o apoio do Órgão ao desenvolvimento dos Núcleos Temáticos. Ao longo do ano 
de 2018, o Núcleo Temático de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, com 17 integrantes, 
instituído pela Resolução PGE nº 197 de 5/12/2002 (disposições transitórias que transformou em 
Núcleo, o Grupo de Trabalho de Direitos Humanos, instituído pela Resolução PGE nº 66, de 
6/6/1995) e o Núcleo Temático de Estudos e Pesquisas Empíricas para Racionalização das 
Estratégias de Litigância, com 21 integrantes, todos Procuradores do Estado, instituído pela 
Resolução PGE nº 26, de 25/07/2018, realizaram reuniões com o apoio logístico do Serviço de 
Aperfeiçoamento. 

 

Atividade Correicional 

A Corregedoria da PGE realiza o controle interno de legalidade e eficiência. Em 2018, as principais 
medidas foram: 

 Autuação de novos processos – 27; 

 Processos arquivados – 17; 

 Apurações Preliminares – 7; 

 Sindicâncias Administrativas – 1;  

 Processos Administrativos Disciplinares – 2;  

 Portarias expedidas – 4; 

 Audiências realizadas – 36 audiências com 40 pessoas ouvidas; 

 Diligências realizadas – 0; 

 Correições Ordinárias – 16; 

 Visitas de Inspeção – 0 ; 

 Estágios Confirmatórios - Acompanhamento – 1; 

 Estágios Confirmatórios - Autuação – 0; 

 Ofícios expedidos – 46; 

 Planos de Aulas recebidos – 60. 

 

Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Instituída pela Resolução PGE nº 44, de 20/8/2009. Está vinculada ao Gabinete do Procurador Geral 
do Estado e tem como atribuições: traçar metas e diretrizes relativas ao planejamento, coordenação e 
organização dos recursos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Procuradoria 
Geral do Estado. 

Destaque, em 2018, para as seguintes medidas:  

 Atualização de versão do sistema PGE.net. Foram implantadas melhorias na versão 5.1 que 
conferem maior versatilidade ao sistema, principalmente para o trabalho com processos eletrônicos. 
As alterações introduzidas são necessárias para o atendimento das normas do novo Código de 
Processo Civil, assim como para recebimento de citações e intimações eletrônicas de todas as 
competências do tribunal, incluindo processos que ainda tramitam em meio físico. A integração com o 
tribunal foi aperfeiçoada para melhorar a velocidade de peticionamento e reduzir os casos que 
demandavam tratamento manual das citações e intimações eletrônicas. 
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Desenvolvimento de um módulo para o gerenciamento de acordos referentes aos precatórios 
judiciais. 

 Implantação de melhorias no Sistema da Dívida Ativa para o recebimento de inscrição de novos 
tipos de débitos e ampliação no número de órgãos estaduais utilizando o programa. Outras 
funcionalidades de cálculo e demonstrativos foram introduzidas para subsidiar o cumprimento de 
determinações judiciais. 

Criação de novos parcelamentos de débitos que anteriormente não eram passíveis de pagamento em 
parcelas. 

Criação de módulo para viabilizar a compensação de precatórios judiciais com débitos inscritos em 
dívida ativa.  

 Implantação de melhorias no programa de gestão eletrônica de processos e documentos – GED 
para ganho de produtividade na realização de tarefas que possam ser feitas em lote. 
Desenvolvimento de novos relatórios para acompanhamento de documentos elaborados, atividades 
realizadas e processos tramitados. 

Ele foi integrado ao sistema PGE.net para intercâmbio de informações. 

Com a integração vários órgãos passaram a utilizar essa nova aplicação para as atividades de 
atendimento às solicitações de informações necessárias para a defesa do Estado em juízo, e também 
para o cumprimento de obrigações de fazer. 

Essa implantação eliminará o trâmite de documentos em meio físico entre órgãos estaduais para 
essa finalidade. Isso confere maior eficiência nos processos internos e elimina custos com impressão, 
transporte e triagem de documentos. 

 O sistema de TI voltado ao combate fraudes estruturadas e recuperação de ativos fornecido pela 
empresa Neoway Tecnologia Integrada foi bastante utilizado e suportou a deflagração de diversas 
operações. 

Trata-se de Ferramenta Big Data, que contempla bases de dados da contratada, que pode ser que 
passou a considerar também as bases de dados da PGE, para o cruzamento de informações e 
definição de ações e metas prioritárias. 

 Homologação do sistema da PRODESP para o processamento da folha de pagamentos do fundo 
da verba honorária. 

 Migração dos ambientes de desenvolvimento e produção dos sistemas da Dívida Ativa, Programa 
de Parcelamento Incentivado - PPI do ICM/ICMS e Programa Especial de Parcelamento - PEP do 
ICMS para as soluções de aplicação e banco de dados em nuvem da PRODESP. Com essa medida 
houve redução de custos e ganho de performance e estabilidade das aplicações. 

 A PGE adquiriu novos equipamentos de informática para substituição parcial do parque existente. 
Com essa compra foi possível desativar vários microcomputadores bastante antigos e obsoletos, que 
ainda remanesciam em uso. 
 

 Essa medida atende à necessidade de manutenção da atualidade e disponibilidade dos 
equipamentos. O trabalho com processos eletrônicos exige que os equipamentos sejam novos, ou 
relativamente novos, para que as falhas decorrentes do desgaste natural de componentes sejam 
minimizadas, e também fazer com que o tempo demandado para os reparos seja breve. 
Foram comprados 933 microcomputadores, 133 scanners e 165 impressoras. Investimento de R$ 
4.721.617,00.  
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Defensoria Pública  

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

42000 - Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

      

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 
Pago 

Orçamento + 
Pago de 
Restos 

  

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas 
Correntes 

784.138.818,00 808.653.322,00 769.049.263,85 3.501.835,85 772.551.099,70 766.776.307,59 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

360.087.045,00 383.139.220,00 382.802.179,51 0,00 382.802.179,51 381.112.123,68 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

424.051.773,00 425.514.102,00 386.247.084,34 3.501.835,85 389.748.920,19 385.664.183,91 

Despesas de 
Capital 

7.046.783,00 7.128.043,00 280.769,65 5.443.390,52 5.724.160,17 364.983,91 

Investimentos 7.046.783,00 7.128.043,00 280.769,65 5.443.390,52 5.724.160,17 364.983,91 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 791.185.601,00 815.781.365,00 769.330.033,50 8.945.226,37 778.275.259,87 767.141.291,50 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

42000 - Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

 
     

em R$ 

  

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 
Pago 

Orçamento + 
Pago de 
Restos 

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + 
B) 

4200 - 
Assistência 
Jurídica, 
Integral e 
Gratuita aos 
Necessitados 

791.185.601,00 815.781.365,00 769.330.033,50 8.945.226,37 778.275.259,87 767.141.291,50 

Despesas 
Correntes 

784.138.818,00 808.653.322,00 769.049.263,85 3.501.835,85 772.551.099,70 766.776.307,59 

Despesas de 
Capital 

7.046.783,00 7.128.043,00 280.769,65 5.443.390,52 5.724.160,17 364.983,91 

Despesa Total 791.185.601,00 815.781.365,00 769.330.033,50 8.945.226,37 778.275.259,87 767.141.291,50 

Fonte: SIAFEM/SP 
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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O Plano Plurianual 2016-2019 da Defensoria Pública foi elaborado com um único programa, que 
conta com 9 produtos e 15 ações ao total, conforme podemos observar da tabela abaixo: 

 

Programa 4200 - Assistência Jurídica, Integral e Gratuita aos Necessitados 

Esse programa tem como objetivo garantir orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, dos 
direitos individuais e coletivos em todos os graus e de forma integral e gratuita aos necessitados, 
missão constitucionalmente atribuída pelo artigo 134 da Carta Magna para a Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo. 

 

Ações Produto 

8221 – Atendimento à população necessitada 

2316 – Aperfeiçoamento do tele atendimento e triagem 

Atendimento Direto de Assistência Jurídica 
(218) 

2240 – Realização das conferências regionais e estadual 
da Defensoria Pública 

8222 – Realização das audiências públicas 

Instrumento para Participação da Sociedade 
Civil (219) 

5796 – Prestação de assistência jurídica suplementar 
Atendimento Suplementar de Assistência 

Jurídica (220) 

5795 – Ações de comunicação institucional Divulgação Institucional (221) 

5797 – Capacitação de defensores, servidores e 
estagiários 

Aperfeiçoamento dos Recursos Humanos (222) 

2087 – Instalação de novos postos da Defensoria 
2524 – Construção de postos próprios da Defensoria 

Expansão da Infraestrutura (223) 

5799 – Gestão e expansão dos serviços de TI da 
Defensoria 
6125 – Aperfeiçoamento da gestão administrativa 

Modernização da Gestão Administrativa (224) 

5798 – Gestão e funcionamento da Defensoria 
8219 – Ampliação do quadro de membros da Defensoria 
Pública 
8220 – Ampliação do quadro de servidores da 
Defensoria Pública 

Recursos Humanos, Material e Financeiros 
Necessários ao Funcionamento dos Postos 

(225) 

6023 – Promoção e difusão do conhecimento jurídico à 
população 

Educação em Direitos (385) 

 

 

No último ano, a Instituição alcançou o reequilíbrio financeiro-orçamentário após ter passado por 04 
(quatro) anos com arrecadação da principal fonte de receita – o Fundo de Assistência Judiciária - FAJ 
– significativamente abaixo da previsão orçamentária. Cumpre salientar que o FAJ representa mais 
de 80% das receitas da Defensoria Pública. Em 2018 o Fundo voltou a arrecadar em patamar muito 
próximo ao orçado. Nesse cenário, promoveu-se grande esforço de adoção de medidas austeras de 
contingenciamento e controle dos gastos com custeio, que foi reduzido em 20,8% em valores reais, 
em relação ao ano de 2015, mesmo com o contínuo crescimento do atendimento de assistência 
jurídica prestado à população carente. Destaca-se, neste exercício, a pequena ampliação no número 
de postos e de Defensores e Servidores e a superação de diversas metas existentes no PPA, 
garantindo-se, com isto, a efetivação da assistência jurídica integral e gratuita à população carente do 
Estado de São Paulo, que tem crescido a cada ano.  
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Defensoria Pública do Estado de São Paulo realizou as seguintes atividades no exercício de 2018: 

Ação 8221 - Atendimento à população necessitada 

Produto 218 - Atendimento Direto de Assistência Jurídica  

Indicador Meta 2017 Realizado 
2017 

Meta 2018 Realizado 
2018 

Número total de atendimentos (NTA) 2.444.613 2.530.033 2.732.713 2.607.308 

Número total de atendimentos coletivos (NTAC) 110 283 121 224 

Número total de atendimentos diretos realizados 
(NTAD) 

1.979.354 1.780.836 2.032.914 1.896.158 

 

Os Atendimentos Coletivos consistem em forma mais eficiente da Defensoria encaminhar uma 
demanda que é comum a vários usuários/potenciais usuários da Defensoria Pública, seja de forma 
extrajudicial ou judicial. Vale ressaltar que, para além da atribuição de atuação coletiva de cada 
Defensor Público, os Núcleos Especializados têm uma atuação destacada e direcionada a temas 
sensíveis nesta área. Neste exercício de 2018 conseguimos superar a meta prevista, realizando 224 
atendimentos coletivos. Trata-se de demanda variável conforme a natureza dos atendimentos 
realizados pela Instituição aos usuários e grupos vulneráveis. No último ano houve o aumento desse 
tipo de demanda. 

 

Ação 2316 – Aperfeiçoamento de tele atendimento e triagem 

Produto: Atendimento Direto de Assistência Jurídica (218) 

Número total de tele atendimento/tele agendamento: 

Ano 2018 Realizado 

Meta 663.740 484.956 

 

O tele atendimento é uma atividade que permite a organização do atendimento inicial da Defensoria 
Pública do Estado, evitando filas e longas esperas, nos Municípios de São Paulo, Campinas e 
Guarulhos. A demanda pelo serviço não é controlável, dado que depende da necessidade dos 
usuários da Instituição. A forma de realização da atividade será melhor explicada no item II. B deste 
relatório.  

 

Ação 8222 – Realização de audiências públicas 

Produto: Instrumento Para Participação da Sociedade Civil (219) 

Número de audiências públicas realizadas: 

Ano 2018 Realizado 

Meta 5 12 

 

Essa meta não é orçamentária, fato que justifica a ausência de rubrica própria no orçamento, pois já 
está englobada nas demais ações de custeio da Instituição. A realização de audiências públicas tem 
por objetivo permitir a participação da sociedade civil em temas relevantes à instituição, viabilizando-
se, a partir destes eventos, a efetivação de uma maior transparência quanto à atuação da Defensoria 
Pública, bem como a construção de soluções conjuntas para demandas sociais.  
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Ação 5796 - Prestação de Assistência Jurídica Suplementar 

Produto 220 - Atendimento Suplementar de Assistência Jurídica 

Indicador 
Meta 
2017 

Realizado 
2017 

Meta 
2018 

Realizado 
2018 

Número total de atendimentos indiretos realizados 465.259 749.197 699.799 711.150 

 

O Número total de atendimentos realizados, somando atendimentos diretos e indiretos, resultou num 
total de 2.607.308 atendimentos, um pouco abaixo da meta estipulada de 2.732.713. Importante 
ressaltar que o número de atendimentos diretos ficou um pouco abaixo do previsto em razão da 
expansão apenas parcial de cargos de Defensores Públicos programada no PPA 2016-2019, sendo 
que apenas 26 novos Defensores tomaram posse e somente no último trimestre de 2018. 

De todo modo, manteve-se a assistência jurídica gratuita e integral em todo o Estado – inclusive com 
aumento de demanda – sendo relevante notar o incremento contínuo dos atendimentos prestados à 
população carente. 

 

Ação 2240 - Realização de Conferências Regionais e Estadual da Defensoria Pública 

Produto 219 - Instrumentos para participação da Sociedade Civil 

Indicador 
Meta 
2017 

Realizado 
2017 

Meta 
2018 

Realizado 
2018 

Número de Pré Conferências e Conferência Estadual 23 22 0 0 

 

Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 988, de 2006, o Ciclo de Conferências 
da Defensoria Pública é realizado a cada dois anos. Esse é um dos mecanismos de interação da 
Instituição com a sociedade civil.  

O Ciclo funciona em duas etapas, na primeira, são realizadas Pré-Conferências Regionais, abertas a 
toda população local, com o objetivo de discutir os problemas e formular propostas para atuação da 
Defensoria. Nas Pré-Conferências são eleitos delegados, que representarão a região na etapa 
seguinte, a Conferência Estadual. Na Conferência Estadual, todas as propostas regionais são 
debatidas pelos delegados. Ao final, são eleitas as propostas que irão orientar a formulação do Plano 
de Atuação da Defensoria Pública. 

Em 2018, apenas foi realizado o plano de atuação e o monitoramento relativo às propostas advindas 
do VI Ciclo de Conferências, ocorrida em 2017, onde foram feitas 21 Pré-Conferências Regionais 
durante os meses de julho a outubro e uma Conferência Estadual.    

No final de 2018, já foram iniciadas as medidas administrativas para a realização do VII Ciclo de 
Conferências, que ocorrerá, provavelmente, entre os meses de julho a novembro de 2019.  

Para realização do VII Ciclo de Conferência, à semelhança do que ocorreu para o VI Ciclo, buscar-se-
á otimizar o uso dos recursos públicos mediante utilização de atas de registro de preços e do 
aperfeiçoamento dos contratos de prestação de serviços que se fazem necessários para a realização 
dos eventos.  

Ação 5795 - Ações de Comunicação Institucional 

Produto: Divulgação Institucional (221) 

Número de materiais e informativos produzidos e distribuídos  

Ano 2018 Realizado 

Meta 910 532 
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No exercício de 2018, a produção de informativos digitais passou a concentrar o conteúdo, que antes 
era disperso em diversas edições das variadas áreas Institucionais. Objetivou-se, assim, potencializar 
a eficiência da comunicação com os distintos órgãos da Instituição. Nesse sentido, houve a 
substituição do material de clippings setoriais, que eram enviados para órgãos específicos da 
Defensoria, pela priorização de um clipping unificado, que é enviado a todos os Defensores e 
Servidores. Importante ressaltar que os clippings continuam sendo produzidos, em regra, diariamente.  

Ademais, a Instituição tem investido, na comunicação com o público usuário, nas ações em redes 
sociais,  inclusive com a inauguração em canal do Instagram, sendo que estes informes não são 
computados no cumprimento da meta, o que gera a diminuição das ações computadas. 

 

Ação 5797 Capacitação de Defensores, Servidores e Estagiários 

Produto: Aperfeiçoamento Dos Recursos Humanos (222) 

 

Número de eventos de capacitações  

Ano 2018 Realizado 

Meta 86 80 

 

No exercício de 2018, houve uma diminuição na realização dos eventos de capacitação realizados 
pela Escola da Defensoria Pública, dado o alto quantitativo realizado no exercício de 2017. 

 

Ação 2087 – Instalação de novos postos da Defensoria Pública 

2524 – Construção de postos próprios da Defensoria Pública  

Produto - Expansão da Infraestrutura 

Indicador Meta Realizado 

Número de novos postos 5 1 

 

Em 2018, houve uma pequena expansão da Instituição, tanto física quanto pessoal, não havendo sido 
alcançado o montante inicialmente previsto pelo PPA.  

Houve a criação de apenas um (1) novo posto de atendimento no Tribunal de Justiça Militar -TJM, 
bem como o incremento do atendimento nos postos existentes e a manutenção dos convênios para a 
assistência judiciária suplementar.  

 

Ação 5799 - Gestão e expansão dos serviços de TI da Defensoria  

Produto: Modernização da Gestão Administrativa (224) 

Porcentagem de equipamentos de informática com menos de 05 anos de uso: 

Ano 2018 Realizado 

Meta 58% 34.52% 

 

Em que pese o não cumprimento da meta, iniciamos procedimento licitatório com vistas à aquisição 
de novos equipamentos, que deverão ser entregues em 2019.  

 

Manutenção de percentual de disponibilidade para sistemas críticos da DPE  

Ano 2018 Realizado 

Meta 99,99% 99,99% 
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Ação 6125 -  Aperfeiçoamento da gestão administrativa 

Produto: Modernização Da Gestão Administrativa (224) 

Número de processos mapeados 

Ano 2018 Realizado 

Meta 58
1
 40 

 

A Assessoria de Qualidade do Atendimento é responsável por executar a ação de aperfeiçoamento 
de gestão administrativa cujo indicador é o mapeamento de processos, que nada mais é do que a 
descrição detalhada de todas as operações necessárias para a realização de uma atividade. Este 
mapeamento é de grande importância para a Instituição, pois permite o melhor entendimento das 
atividades realizadas e o seu aperfeiçoamento. Em razão do alto rendimento no ano de 2016, mais do 
que o dobro da meta, houve uma redução no número de processos que ainda restam a serem 
mapeados na Instituição, por isso não houve o pleno cumprimento do número designado para o 
exercício de 2017 e o atingimento pleno da meta para 2018. 

 

Ação 5798 - Gestão e funcionamento da Defensoria Pública 

Produto: Recursos Humanos, Material e Financeiros Necessários ao Funcionamento dos 
Postos (225) 

Número de postos de atendimentos mantidos  

Ano 2018 Realizado 

Meta 147 145 

Número de reformas: 

Ano 2018 Realizado 

Meta 30 2 

 

No ano de 2016 foi modificado o entendimento quanto ao que é considerado “Número de Postos de 
Atendimento” mantidos. Por essa razão, temos esse quantitativo acima, que é igual ao que foi 
informado sobre o exercício de 2016. Em 2018, foi criado um novo posto de atendimento e duas 
reformas em prédios utilizados por nossa Instituição nas Unidades da Penha e em Franco da Rocha. 

 

Ação 8219 e 8220 – Ampliação do quadro de membros e servidores da Defensoria 
Pública 

Produto: Recursos Humanos, Material e Financeiros Necessários ao Funcionamento dos 
Postos (225) 

Número total de defensores e servidores 

Ano 2018 Realizado 

Meta 1.875 1589 

 

Houve uma pequena ampliação do quadro de defensores e servidores no exercício de 2018. Há, 
ainda, cargos vagos de Defensores e servidores, cujo provimento depende do aporte de recursos.  

                                                      

1
 A meta do indicador “994 - Número total de processos mapeados” apresenta um erro no sistema SIMPPA da Secretaria do 

Planejamento. Ao invés de indicar como meta o valor correto de 40 processos mapeados é mostrado o valor incorreto de 58. 
Pelo que foi observado o valor 58 se refere a meta do indicador "735 - porcentagem de equipamentos de informática com 
menos de 5 anos de uso". Ao dividirmos o valor apurado no ano de 2018 pelo valor correto da meta (40 / 40) obtêm-se a 
porcentagem de 100,00%, ou seja, a meta foi plenamente alcançada. 
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Ação 6023 Promoção e difusão do conhecimento jurídico à população 

Produto: Educação em Direitos (385)  

Número de atividades de educação em direitos  

Ano 2018 Realizado 

Meta 48 98 

 

A ampliação da Assistência Jurídica implica a necessidade de difusão da Educação em Direitos, por 
meio da realização de palestras por parte das Unidades da Defensoria Pública e dos Núcleos 
Especializados, orientando melhor o cidadão na obtenção dos seus direitos. O aumento substancial 
da ação no ano de 2018 reflete a maior preocupação da Instituição com o atendimento qualificado à 
população carente e a prevenção de conflitos. 

Apresentação 

A chefia institucional da Defensoria Pública é conduzida pelo Defensor Público-Geral reeleito, Dr. 
Davi Eduardo Depiné Filho, e – nas suas ausências ou impedimentos – pela Primeira Subdefensora 
Pública Geral, Dra. Juliana Garcia Belloque.  Apresentaremos, a seguir, as principais atividades 
desenvolvidas pela Defensoria Pública no cumprimento de seu escopo legal no exercício de 2018, 
tanto aquelas finalísticas, relativas à prestação de serviço à população, quanto às atividades-meio, 
administrativas.  

 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo: Estrutura Organizacional, Atendimentos, 
Conselho Superior, Transparência e Modernização. 

 Estrutura Organizacional 

Ao Defensor Público-Geral compete a Administração Superior da instituição. O Defensor Público-
Geral é nomeado pelo Governador do Estado, para mandato de dois anos, dentre os integrantes do 
quadro ativo da carreira, indicados em lista tríplice após pleito entre os membros da carreira de 
Defensor Público. 

Vale ressaltar que a gestão atual teve início em 2018 e se encerrará em maio de 2020, não havendo 
possibilidade de recondução, dado que ele já está em seu segundo mandato.  

Conforme é possível observar pelo quadro acima, a Defensoria Pública Geral é integrada pela 
Primeira, Segunda e Terceiras Subdefensorias Públicas-Gerais, pela Chefia de Gabinete, pelas 
Coordenadorias e pelas Assessorias.  

Do ponto de vista de interesse das Instituições de Controle Externo, vale destacar dentro do 
organograma de nossa Instituição, a Coordenadoria Geral de Administração, a 2ª e a 3ª 
Subdefensorias Públicas-Gerais, a Corregedoria Geral e a Coordenadoria de Comunicação Social e 
Assessoria de Imprensa. 

A Coordenadoria Geral de Administração tem como atribuições prestar serviços nas áreas de gestão 
orçamentária e financeira, planejamento, patrimônio, infraestrutura material, pessoal, recursos 
humanos, transportes, comunicações administrativas, serviços gerais e qualidade de atendimento. 
Nesta Coordenadoria estão localizados os Departamentos de Recursos Humanos, Orçamento e 
Finanças, Contratos, Licitações, Logística e Grupo Técnico. 

A Coordenadoria de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa, ao seu turno, além de prestar 
assessoria de comunicação e imprensa à Defensoria Pública-Geral e aos diversos órgãos de 
execução, promove a divulgação das atividades da Instituição, mantém o portal de comunicação 
externa e zela pela identidade visual institucional.  

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação, por fim, é o órgão responsável pelos processos de 
informatização e gestão de recursos tecnológicos da Defensoria Pública.   

As Assessorias, por derradeiro, são responsáveis pelo assessoramento direto do Defensor Público-
Geral, no âmbito das respectivas áreas temáticas.  

Quanto ao alcance de sua atuação direta, atualmente, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo 
conta com 66 unidades de atendimento e um Posto Avançado na Assembleia Legislativa de São 
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Paulo, totalizando a presença da Instituição em 43 municípios sede, como apresentado na tabela e 
mapa abaixo:  

 Quantidade 
abrangida 

Quantidade em 
% 

Estado de São 
Paulo 

Municípios sede 43 6,7 645 

Municípios atendidos
2
 133 20,6 645 

Domicílios com renda até 3 salários 
mínimos (IBGE - 2010) 

7,3 milhões 69.7 10,5 milhões 

População acima de 10 anos, com renda de 
até 3 salários mínimos (IBGE - 2010) 

20,7 milhões 70,2 29,5 milhões 

 

Unidades da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

 

 

Tratando-se das maiores comarcas do estado, as sedes de atendimento direto da Defensoria Pública 
abarcam cerca de 70% da população carente de São Paulo. 

Cabe destacar que a Defensoria atua, de forma indireta, por meio de instituições conveniadas, de 
forma a alcançar a plena assistência jurídica gratuita em todas as comarcas do Estado. Um dos 
principais convênios é celebrado com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, que 
conta com 39.000 advogados inscritos; sem embargo, são celebradas também distintas parcerias 
com órgãos do primeiro e terceiro setor. 

Quanto à sua distribuição espacial, vale ressaltar que a Defensoria tem buscado promover a 
descentralização de sua atuação, de modo a assegurar prioridade para as regiões com maiores 
índices de exclusão social e adensamento populacional, criando-se em cada unidade instalações 
apropriadas para atendimento à população de baixa renda. 

O quadro de pessoal da Defensoria conta com um total de 1.589 servidores públicos, entre 
Defensores Públicos (membros) e Servidores do Quadro de Apoio: Oficiais de Defensoria, Agentes de 
Defensoria e Comissionados, como demonstra o quadro abaixo: 

                                                      

2
 São considerados municípios atendidos todos aqueles que compõem as comarcas que contam com unidades da Defensoria 

Pública do Estado e não possuem foros distritais. Além daqueles que estão especificados nas atribuições de algumas 
Defensorias. 
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Quadro de pessoal da Defensoria 

Cargos Cargos Cargos providos 

Defensores 900 750 

Oficiais 612 529 

Agentes 248 195 

Comissionados 115 115 

TOTAL 1.875 1.589 

 

Dentre os cargos atualmente providos, atuam 750 Defensores Públicos e 839 Servidores do quadro 
de apoio (entre as distintas carreiras que compõem a organização). A atuação judicial da Defensoria 
é plena dentre as competências da Justiça Estadual, compreendendo a área cível – que abrange 
família, sucessões, infância e juventude, obrigações e contratos, direito imobiliário e registral e 
fazenda pública –,  a área criminal – na qual se insere a atuação em Varas Criminais, no Tribunal do 
Júri, execução criminal, audiências de custódia, assistência à mulher vítima de violência em Juizados 
Especiais de Violência Doméstica e Familiar – e a área da infância e juventude infracional. 

Cumpre informar que em 2018, com a edição da Lei nº 16.920, de 2018, que dispõe sobre 
oferecimento de assistência jurídica integral e gratuita aos integrantes da Secretaria de Administração 
Penitenciária e aos agentes socioeducativos da Fundação Casa, bem como com a Lei nº 16.786, de 
2018, que dispõe sobre o oferecimento de assistência jurídica integral e gratuita aos policiais civis, 
militares e profissionais da superintendência da polícia técnico-científica no exercício de suas funções 
ou em razão delas, que se envolvam ou sejam implicados em casos que demandem tutela jurídica, 
seja judicial ou extrajudicial pelo o Estado, teremos uma modificação substancial no âmbito de 
atuação de nossas atividades, com impacto ainda não mensurável. Uma parte da atuação teve início 
com a designação de um cargo de Defensor Público com atribuição de atuação somente nos 
processos cíveis e criminais que tramitam junto ao Tribunal de Justiça Militar.  

Tem-se, abaixo, a distribuição geográfica dos Defensores Públicos:  

Número de Defensores Públicos de acordo com a organização da Instituição 

Região/Tipo de Atividade Nº de Defensores 2017 Nº de Defensores 2018 

Capital 281 287 

Região Metropolitana de São Paulo (excetuada Capital) 112 117 

Interior e litoral 274 289 

Coordenações dos Núcleos Especializados 22 22 

Administração Superior 35 35 

Total 724 750 

 

Dentre a carreira de Agentes de Defensoria, uma das que compõem as carreiras de servidores da 
Instituição, destacamos a existência de 114 Agentes Psicossociais que integram os CAMs – Centros 
de Atendimento Multidisciplinar, instaurados em todas as Unidades de atendimento. A atuação 
interdisciplinar destes Assistentes Sociais e Psicólogos, em conjunto com Defensores Públicos, 
amplia o alcance da cidadania pelos usuários dos serviços e potencializa o acesso à justiça. Além dos 
Agentes Psicossociais existem outros 81 Agentes, em 13 especialidades distintas (Administradores, 
Engenheiros, Contadores, Analistas de Sistemas, etc), que atuam na Administração Superior e nos 
Núcleos Especializados. 
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 Atendimentos Realizados 

No ano de 2018, foram realizados 2.607.308 atendimentos
3
 que tiveram por objetivo garantir a 

qualidade do atendimento ao cidadão e a defesa dos direitos dos mais necessitados no Estado. 

Vale destacar que o número de atendimentos, seja total, direto ou coletivo, é um dos principais 
indicadores utilizados por nossa Instituição no Plano Plurianual do ciclo de 2016/2019, cujo objetivo é 
“garantir orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial 
e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados” 
previsto dentro do Programa 4200 para a nossa Instituição. Desse total, 1.896.158 foram 
atendimentos diretos

4
, realizados por Defensores Públicos.  

Cabe aqui explicar que o primeiro atendimento é realizado pessoalmente nas unidades de 
atendimento sem necessidade de agendamento prévio, com exceção das cidades de São Paulo, 
Guarulhos e Campinas, onde – em razão do imenso volume de demanda – deve ser, via de regra, 
previamente agendado, por meio do teleatendimento ou agendamento, que evita filas e longas 
esperas, conforme mostrado no fluxograma abaixo: 

 

 

 

Todas as pessoas que tragam demandas jurídicas cabíveis e preencham os critérios estabelecidos na 
Deliberação nº 89, de 2008 do Conselho Superior da Defensoria Pública

5
 - deliberação que 

estabelece critérios de hipossuficiência - são atendidas imediatamente, mediante organização de 
fluxo. Não há limite diário de senhas de atendimento nas Unidades ou limitação de qualquer tipo.  

Cabe ressaltar a manutenção de um atendimento diferenciado à população em situação de rua, 
inicialmente na Capital, que não depende de prévio agendamento, focando especialmente na 
orientação jurídica, apuração preliminar de casos envolvendo violência contra essas pessoas e 
solução extrajudicial dos conflitos. Foram realizados um total de 5.544 (cinco mil quinhentos e 
quarenta e quatro) atendimentos com este recorte.  

Para além disto, houve ainda, no exercício de 2018, a ampliação da descentralização deste 
atendimento diferenciado, passando a ser realizado nos municípios de Bauru, Marília e Limeira.  

Além de prestar atendimento jurídico, a Defensoria tem Centros de Atendimento Multidisciplinar - 
CAMs, que contam com profissionais do Serviço Social, Psicologia, Sociologia e Arquitetura para a  

efetivação de nossa função institucional. Por meio desses Centros potencializa-se a atividade de 
solução extrajudicial de conflitos, além de qualificar-se o atendimento às demandas complexas como: 

                                                      

3
 Entende-se por Número Total de Atendimentos (NTA), a quantidade total de atendimentos diretos, ou seja, realizados pela 

própria Defensoria Pública somado ao número total de atendimentos indiretos, aqueles realizados por entidades conveniadas 
para assistência jurídica gratuita em todo o Estado. 

4
 Entende-se por atendimento como o primeiro atendimento realizado para cada caso que busque Assistência Jurídica gratuita 

no Estado de São Paulo. A fórmula de cálculo utilizada na apuração do número de atendimento é NTAD= NTADOL+ 
NTACOR, onde: 

● NTAD - Número Total de Atendimentos Diretos realizados 

● NTADOL - Número total de atendimentos registrados no sistema Defensoria Online 

● NTACOR - Número total de atendimentos registrados no relatório da Corregedoria que complementam a informação obtida 

no sistema 

5
 Deliberação disponível em: 

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=2485&idModulo=5010 

 

 
Cidadão realiza 
o agendamento 

por telefone 

Cidadão 
comparece a 

Unidade no dia 
agendado 

Servidor realiza 
a análise 
financeira 

(verifica critérios 
de 

hipossuficiência) 

Cidadão recebe 
atendimento 
especializado 

(se atendidos os 
critérios de 

hipossuficiência) 

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=2485&idModulo=5010
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transtorno mental, uso problemático de drogas, violência doméstica e outros tipos de violência, 
vulnerabilidades sociais e conflitos familiares, buscando-se, sobretudo, prestar atendimento social 
e/ou psicológico, com possibilidade de intervenção em conflitos, mapear e articular com as redes de 
prestação de serviços municipais e estaduais e promover educação em direitos. Seguem os dados 
relativos aos atendimentos realizados pelos CAMs: 

 

Casos Novos Encaminhados aos CAMS 

Ano Número de Novos Casos 

2016 15.139 

2017 14.426 

2018 32.281 

   

A maior parte da natureza jurídica dos casos encaminhados ao CAM, versam sobre questões de 
família, conforme podemos observar das tabelas a seguir. Cumpre destacar que no ano de 2018, o 
sistema de registro desses atendimentos foi modificado, passando a integrar o Sistema da Defensoria 
On-Line. Em decorrência disso, gerou-se uma modificação nos critérios de contabilização dos 
atendimentos, bem como nas áreas de atuação decorrente das demandas encaminhadas ao CAM. 
Por esse motivo, os valores de 2018 são distintos dos de 2017.   

Possível Natureza Jurídica das Demandas Encaminhadas aos CAMs Quantidade 2017 

Família 5.392 

Cível 2.543 

Sem Ação Judicial Viável 2.085 

Fazenda Pública 1.179 

Criminal 1.055 

Infância e Juventude – Cível 740 

Infância e Juventude – Infracional 318 

Total Geral 13.312 

 

Possível Natureza Jurídica das Demandas Encaminhadas aos CAMs Quantidade 2018 

Família e Sucessões 15.682 

Cível 8.707 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher 933 

Fazenda Pública 3.059 

Criminal 1.287 

Infância e Juventude  2.613 

Total Geral 32.281 

 

 Conselho Superior 

O Conselho Superior da Defensoria Pública, órgão normativo da instituição, é composto por 13 
membros, sendo 05 natos e 08 eleitos. Os membros, bem como os dirigentes da Instituição, são 
eleitos para o mandato de dois anos. O Conselho conta com sessões ordinárias, que ocorrem 
semanalmente, às sextas-feiras. Seguem os dados as atividades desenvolvidas em 2018: 
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Atividade Quantidade 2017 Quantidade 2018 

Sessões ordinárias 42 44 

Sessões extraordinárias 30 26 

Processos autuados 606 514 

Processos julgados 1096 353 

Número de consultas públicas 02 06 

 

Destaca-se, nas sessões do Conselho, um momento singular de participação popular nas instituições 
do sistema de justiça: o “Momento Aberto”, que é destinado às manifestações de qualquer indivíduo, 
inscrito até quinze minutos antes do início da sessão, sobre qualquer assunto atinente à Defensoria 
Pública”, conforme o art. 31 da Deliberação nº 1, de 2006 do CSDP, nos termos do que prevê o § 4º, 
artigo 29 da Lei Complementar nº 988, de 2006. No ano de 2018, foram apresentadas 07 demandas 
nesse momento.  

 Órgãos de Execução 

De acordo com os arts. 49 e 52 da Lei Complementar nº 988/2006, os Defensores Públicos e os 
Núcleos Especializados são considerados órgãos de execução de nossa Instituição.  

Compete aos Defensores a defesa judicial e extrajudicial, individual e coletiva, das pessoas 
necessitadas. As atividades por eles realizadas está submetida ao escrutínio da Corregedoria-Geral 
da Instituição, que recebe mensalmente um relatório das atividades por eles realizadas nesse 
período. 

Os Núcleos Especializados da Defensoria Pública do Estado, organizados por eixos temáticos e que 
tem por missão institucional a prestação de suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional 
dos Defensores Públicos, prestam contas semestralmente das atividades realizadas ao Conselho 
Superior da Defensoria.  

Cumpre ressaltar que, atualmente, a Defensoria conta com nove Núcleos Especializados: Cidadania 
e Direitos Humanos, Infância e Juventude, Habitação e Urbanismo, Segunda Instância e Tribunais 
Superiores, Situação Carcerária, Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, Defesa da Diversidade 
e Igualdade Racial, Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência e, por fim, o de Defesa do 
Consumidor. 

 Transparência – Serviço de Informações ao Cidadão 

Em obediência ao disposto na Lei de Acesso à Informação, Lei nº 11.527, de 2011, a Defensoria 
Pública do Estado aperfeiçoou sua gestão transparente de documentos, dados e informações. 

O Serviço de Informação ao Cidadão - SIC conta com servidores especializados na temática para 
atendimento e processamento dos pedidos de informações recebidos no Sistema e-SIC e no Canal 
de Atendimento Fale Conosco que a Defensoria Pública disponibiliza ao cidadão. Em 2018 foram 
registrados no Sistema e-SIC 291 pedidos de informação, todos respondidos dentro do prazo legal, 
com diversos objetos, consoante se denota no quadro a seguir. 

O Canal de Atendimento Fale Conosco, registrou, no último ano, 7280 mensagens enviadas pelos 
cidadãos que acessaram o Portal da Defensoria Pública na Internet e manifestaram interesse pelos 
serviços prestados pela Instituição, em suas diversas áreas de atuação, conforme se verifica do 
quadro a seguir. As mensagens encaminhadas pelos cidadãos a este canal são respondidas no 
momento do recebimento.  

Ademais, foram recebidas 1364 ligações telefônicas solicitando algum tipo de informação, 
excetuando-se desse número a prestação de serviço pelo 0800 da Instituição.  
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Todos os dados relativos ao SIC e ao Fale Conosco estão disponíveis nos relatórios detalhados 
divulgados trimestralmente em nosso Portal, no respectivo link: 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=6285  

 Ouvidoria-Geral 

Compete à Ouvidoria-Geral, ocupada por pessoa externa à carreira de Defensor Público, o registro, 
análise de dados e encaminhamento de reclamações, elogios e sugestões apresentados à Ouvidoria 
pelos Usuários/as dos serviços da Defensoria, Servidores/as e Defensores/as Públicos/as.  

É importante registrar que a Ouvidoria-Geral teve nova gestão a partir do início de junho de 2018. O 
ouvidor-geral passou a ser Willian Fernandes. A partir de então, a atuação institucional do órgão foi 
regularmente registrada em boletins informativos

6
, resumem os principais dados e ações. Eles 

serviram de base para a elaboração deste relatório, assim como os relatórios e documentos internos, 
que serviram também para a extração das informações do primeiro semestre. Os sistemas 
informatizados de processamento dos atendimentos da Defensoria, como DOL e OTRS, igualmente 
foram fonte para a confecção do documento. No ano de 2018, foram realizados os seguintes 
trabalhos:  

● Atendimentos realizados foi de 4.820;  

● Criação do Programa Ouvidoria Volante: interiorização da Ouvidoria;  

● Realização de reuniões com o Conselho Consultivo da Ouvidoria, com os Núcleos Especializados 
da Defensoria Pública e com o Conselho Superior da Defensoria Pública;  

● Participação no Grupo de Trabalho que criou a nova política institucional de enfrentamento ao 
assédio moral e sexual na Defensoria, através do Ato DPG 146/2018 e Conselho Nacional de 
Ouvidorias;  

● Realização do Prêmio “Justiça para Todos”, que premiou iniciativas relevantes para o acesso à 
justiça empreendidas por defensores(as), servidores(as) e unidades da Defensoria e do Programa Pé 
do Ouvido, programa de diálogos gravados em vídeo;  

● Organização de diversas audiências públicas, como: audiência pública do Grupo de Intervenção 
Rápida (GIR), audiências públicas com os(as) delegados(as) do V e VI Ciclo de Conferências, 
Audiência pública sobre critérios socioeconômicos de atendimento, Audiência sobre cotas raciais; e 

● Publicação mensal do Boletim Informativo da Ouvidoria, compilando os destaques da atuação do 
órgão no período. 

  

Núcleos Especializados 

Os Núcleos Especializados da Defensoria Pública do Estado são órgãos de execução, organizados 
por eixos temáticos, que têm por missão institucional a prestação de suporte e auxílio no 
desempenho da atividade funcional dos membros da instituição (art. 52, caput, da Lei Complementar 
Estadual nº 988/06), assim como a promoção de medidas judiciais e extrajudiciais, para a tutela de 
interesses individuais, coletivos e difusos, nas respectivas áreas de atuação.  

Atualmente, a Defensoria Pública do Estado conta com 09 (nove) Núcleos Especializados, 
explicando-se, a seguir, as atividades desenvolvidas por cada um, no exercício de 2018.  

Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores 

 O Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores desenvolve suas atividades em 
São Paulo, junto ao Tribunal de Justiça estadual e em Brasília, junto aos Tribunais Superiores. 

Cabe aos /às Defensores/as Públicos/as que atuam no Núcleo acompanhar o andamento dos 
recursos e ações, promovidas pela Defensoria Pública, em tais Tribunais, realizando sustentações 
orais, despachos, esclarecendo dúvidas dos demais Defensores Públicos e desenvolvendo cursos 
voltados à carreira. No ano de 2018, destacam-se às seguintes ações:  

● Atuação no Tribunal de Justiça de São Paulo: recebimento e distribuição entre os/as 
defensores/as de 60.671 intimações de julgamento - na sua maioria intimações das Câmaras de 

                                                      
6
 O Boletim Informativo da Ouvidoria está disponível em: https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2881  

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=6285
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2881
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2881
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Direito Criminal (43.410); realização de 210 sustentações orais, com êxito em aproximadamente 60% 
dos casos;  

● Participação em: curso de capacitação aos Defensores Públicos em estágio probatório; em 
eventos na Escola da Defensoria Pública e na ouvidoria da instituição; reunião com a Coordenação 
do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes da Presidência do TJ-SP;  

● Envio de informativos sobre demandas coletivas em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo;  

● Organização, em conjunto com a assessoria criminal, da Instituição para o recebimento das 
intimações eletrônicas na esfera criminal e na Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
inclusive pela implantação do julgamento virtual  

● Atuação nos Incidentes de: Arguição de Inconstitucionalidade, sobre o reconhecimento ou não da 
“abolitio criminis” de majorante de uso de arma branca no delito de roubo, com a alteração da lei 
federal 13.654/2018; Resolução de Demandas Repetitivas sobre reajuste por mudança de faixa etária 
aos 59 anos de idade em contratos coletivos de plano de saúde.  

● Atuação nos Tribunais Superiores em Brasília: recebimento de 33.129 intimações de julgamentos, 
encaminhamento de 24.365 intimações aos Defensores Públicos responsáveis; acompanhamento de 
11.531 petições protocolizadas no STJ e STF, na sua maioria habeas corpus, das quais 11.020 no 
STJ e 511 no STF, com um percentual de resultados favoráveis superior a 61% no STJ e 13% no 
STF; elaboração de 1.129 peças; realização de 46 audiências e 12 sustentações orais (destacando-
se a sobre prerrogativas do Defensor Público em atuação como ad hoc em audiências criminais, a 
sobre a possibilidade dos rendimentos oriundos de participação nos lucros no cálculo de pensão 
alimentícia, sobre nulidade de cláusulas abusivas em contratos bancários e a sobre extinção de 
medida de segurança e impossibilidade de prisão civil); prestação de 1.534 atendimentos relativos a 
pedidos de Defensores/as;  

● Participações: na Audiência Pública sobre a ADPF 442 no STF sobre a descriminalização do 
aborto; em reuniões do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais nos 
Tribunais Superiores (GAETS); na reunião com a Comissão de Infância e Juventude do CONDEGE; 
na Audiência de Conciliação na AC 4085 – Caso Vila SOMA – no Gabinete do Ministro Dias Toffoli – 
STF.  

Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo  

O Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo possui atualmente 211 procedimentos 
administrativos em andamento, entre procedimentos judiciais e extrajudiciais, sendo que desses 
últimos, 02 são para acompanhamento de projetos de lei que versam sobre temática afeta ao Núcleo 
– um deles sobre a revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de São 
Paulo (Lei n.º 16.402/2016) e  outro sobre o Projeto de Lei n.º 01-00686/2017 do Poder Executivo do 
Município de São Paulo, que estima a receita e fica a despesa do Município para o exercício de 2018. 
Destacam-se como principais ações do Núcleo no último ano:  

● Realização de seminários sobre: a nova Lei de Regularização Fundiária; a intervenção da 
Defensoria Pública nos litígios coletivos possessórios: natureza, poderes e limites; a democracia, 
conflitos fundiários e promoção dos direitos humanos, em homenagem à edição da Resolução n.º 10, 
do Conselho Nacional de Direitos Humanos; 

● Realização de atendimentos de 38 atendimentos de comunidades, bem como 65 reuniões, 
internas e externas; 

● Realização de 65 reuniões internas e externas, dentre as quais destacam-se:  com as Secretarias 
Municipais de Habitação e de Saúde da cidade de São Paulo, com Coordenadoria de Regularização 
Fundiária da SEHAB; com a Companhia Metropolitana de Habitação (COHAB/SP); com a 
Procuradoria do Município de São Paulo e Prefeituras de diferentes Municípios do Estado de São 
Paulo. No âmbito estadual,  com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Secretaria Estadual de 
Habitação e com a de Segurança Pública; Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), 
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Desenvolvimento Rodoviário S.A (sociedade de 
economia mista controlada pelo Governo do Estado de São Paulo), Ministério Público do Estado, 
Procuradoria do Estado de São Paulo e Polícia Militar. Já no âmbito federal, foram realizadas 
reuniões com a Secretaria da Presidência da República e com a Secretaria de Governo; 
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● Atuação em diversos procedimentos judiciais, em comarcas onde a Defensoria Pública não está 
instalada, para a defesa das comunidades vulneráveis e com vistas a impedir a efetivação de 
despejos forçados e violentos e assegurar atendimentos habitacional às pessoas deslocadas, bem 
como proposição de ações coletiva com vistas a impedir a realização de remoções administrativas, 
sem o crivo do Poder judiciário (Jardim Horizonte Azul) e a cassação ilegal de termos de permissão 
de uso de trabalhadores ambulantes da Praça Fernando Costa, em São Paulo; 

● Realização de 16 visitas às comunidades do Estado, com o objetivo de conhecer o espaço em que 
vivem, esclarecer dúvidas jurídicas dos moradores; e 

● Participação em 02 (duas) audiências públicas.  

Núcleo Especializado de Situação Carcerária  

O Núcleo Especializado de Situação Carcerária possui atualmente 514 procedimentos administrativos 
em andamento, tendo sido abertos 18 novos expedientes de processos administrativos em 2018. 
Dentre as ações, destacam-se:  

● Realização 32 atividades de inspeções nos estabelecimentos prisionais do estado de São Paulo;   

● Proposição de Ações Civis Públicas visando a resguardar os interesses da população carcerária, 
especialmente: a para determinar ao estado de São Paulo a obrigação de fornecer alimentação 
adequada a todas as pessoas privadas de liberdade, durante o “trânsito” e enquanto aguardarem 
qualquer ato judicial e a para garantir equipes mínimas nas Penitenciária de Taquarituba, 
Penitenciária Feminina de Guariba e Centro de Detenção Provisória de Praia Grande. 

● Proposição de medidas judiciais para diminuir os efeitos da superlotação carcerária como habeas 
corpus coletivo, a fim de se fazer cessar o ilegal excesso de execução das pessoas presas no Centro 
de Progressão de Pena Masculino de Pacaembu e na Ala de Progressão de Pena da Penitenciária 
Feminina de Tupi Paulista; impetração, em favor de mulheres encarceradas, de 72 habeas corpus, 
para revogação/relaxamento da prisão preventiva e substituição da prisão preventiva para prisão 
domiciliar; 

● Ingresso como amicus curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874, que versa sobre a 
inconstitucionalidade de alguns dispositivos do Decreto de Indulto nº 9.246/17 e na Ação Declaratória 
de Constitucionalidade nº 44, que versa sobre a possibilidade de prisão após o esgotamento das 
instâncias ordinárias; 

● Participação, em 3 encontros, no Curso de Defensores/as Populares junto à Rede de Proteção e 
Resistência ao Genocídio;   

● Realização de dois encontros de educação em direitos junto às mulheres encarceradas no Centro 
de Detenção Provisória de Franco da Rocha e na Penitenciária feminina de Campinas;   

● Realização de diversos atendimentos: 665 pessoas por telefone e presencialmente, respostas à 
2.173 pessoas presas, por meio de cartas enviados ao NESC sobre as solicitações de informações;   

● Participação em reuniões com órgãos do Poder Público estadual, federal e municipais e entidades 
parceiras no decorrer do ano, a fim de estabelecer vínculos com esses órgãos e pensar formas de 
atuação conjunta no que refere aos direitos da população encarcerada, destacando-se a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), na cidade de Boulder, para tratar do Grupo de 
Intervenção Rápida; 

● Participação nas Audiências Públicas sobre: indulto, que ocorreu no Ministério da Justiça; a 
atuação do Grupo de Intervenção Rápida nos presídios do estado; a política “Mães em Cárcere”; a 
violência na Cracolândia;  

● Participação no Seminário sobre Prevenção e Combate à Tortura na atualidade, na reunião do 
Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a fim de se tratar da realidade enfrentada pela 
população carcerária da Penitenciária I de Avaré; em evento sobre presunção de inocência na 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro; no Cine-Debate “Nascer nas prisões”. 

● Realização de atividades de educação em direitos nas filas dos ônibus de familiares que realizam 
a visita de parentes, cônjuges e companheiros presos no interior do estado, bem como na entrada da 
Penitenciária Feminina de Santana. 

● Articulação para aprovação do Projeto de Lei nº 1257/14, que visa à criação do Comitê e do 
Mecanismo de Prevenção e Enfrentamento à Tortura no estado de São Paulo, desde o mês de maio 
até o final do ano. 
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 Núcleo Especializado de Infância e Juventude  

O Núcleo Especializado da Infância e Juventude possui atualmente 293 procedimentos 
administrativos em andamento. Destacam-se como principais ações do Núcleo no último ano: 

● Articulação com órgãos públicos para criação e aprimoramento de políticas públicas, 
especialmente para um equipamento que atenda às peculiaridades de crianças e adolescentes em 
situação de rua; projetos de educação em direitos voltados para nosso público específico, como o 
“Formação de Jovens Defensores e Defensoras Populares na Fundação Casa”, para internos e 
internas e equipes técnicas; atividade de apoio e suporte aos defensores públicos para 
aprimoramento da atuação; articulação com órgãos externos para efetivação e ampliação de direitos 
de crianças e adolescentes, como Termo de Cooperação com TJ/SP, MP/SP e Fundação Casa para 
aplicação de práticas restaurativas nas unidades de internação; dentre outras; 

● Proposição de diversas ações coletivas, destacando-se a que visa garantir a efetivação do direito 
à educação e à saúde de crianças e adolescentes residentes em uma ocupação do município de 
Valinhos/SP;  

● Realização de 59 visitas técnicas/fiscalizações/atendimentos in loco em unidades de internação, 
hospitais psiquiátricos, unidade experimental de saúde, ocupações, bem como outros equipamentos; 

● Atendimentos diversos, destacando-se: os realizados aos adolescentes internados na Unidade 
Experimental de Saúde e no Hospital Lacan; às famílias da ocupação Marielle Vive, às mães em 
cumprimento de pena privativa de liberdade no Centro de Detenção Provisória Franco da Rocha e na 
Penitenciária Feminina de Campinas, às famílias vítimas do desabamento do prédio localizado no 
Largo do Paissandu; 

● Participação em reuniões com órgãos do Poder Público estadual, federal e municipais, dentre as 
quais destacam-se: as mensalmente realizadas com Fundação CASA, a Secretaria Estadual de 
Educação para aprimoramento do atendimento na rede escolar; a equipe coordenadora da visita da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil; 

● Participação em 05 audiências públicas, destacando-se a que discutiu o orçamento municipal de 
São Paulo, bem como a referente ao movimento “Escola sem Partido”; 

● Organização/participação em 61 eventos, dentro os quais destacam-se: a) “Sistema Penal Juvenil 
II - Entre direitos e violações”, organizado em conjunto com a Regional Infância e Juventude da 
Capital; b) Curso de Formação de Jovens Defensores e Defensoras Populares na Fundação Casa, 
realizados nas unidades Chiquinha Gonzaga e Diadema da Fundação Casa; c) “Os desafios da 
paternidade na contemporaneidade”; d) "Os desafios da proteção integral em relação à criança ou 
adolescente refugiado/a", proferida na III Jornada de estudos Latino-Americanos - migração, 
diásporas e exílios na América Latina;  

Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher 

O Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher possui atualmente 48 
procedimentos administrativos em andamento, 30 procedimentos da política institucional Mães em 
Cárcere, bem como 90 expedientes administrativos, sendo que desses últimos 82 são para 
acompanhamento de projetos de lei que versam sobre temática afeta ao Núcleo. Ainda, o NUDEM 
recebeu e respondeu 2963 cartas de reeducandas.  Destacam-se como principais ações do Núcleo 
no último ano: 

● Participação em 06 audiências públicas, destacando-se a Audiência Pública na Câmara dos 
Deputados para debater a “decisão judicial que determinou a esterilização compulsória de uma 
mulher residente em Mococa e a sobre descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal 
(ADPF nº 442); 

● Atuação na Ação Civil Pública proposta pelo NUDEM, a qual busca o reconhecimento da 
ilegalidade de apresentação de exames de saúde de colpocitologia e mamografia para ingresso nos 
concursos públicos do Estado; 

● Elaboração, em conjunto com outros parceiros, de um modelo Plano de Parto, documento 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde, para ser utilizado por qualquer gestante; 

● Realização de diversos atendimentos: discussão de caso e roda de conversa na CASAI – Casa de 
Saúde Indígena; às mulheres gestantes desabrigadas em razão da queda do prédio na região central 
de São Paulo; sobre mulheres vítimas de violências obstétrica e em situação de violência doméstica e 
familiar na Santa Casa de São Paulo; 
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● Participação em diversas reuniões com órgãos do Poder Público estadual, federal e municipais, 
dentre as quais destacam-se as seguintes: a de capacitação do sistema SISA, ligado ao GT do 
Projeto Maternidade, a com PROVITA e do PPCAAM sobre cadastro off-line na saúde; com a 
Coordenadoria da Infância e Juventude do TJ/SP sobre “Parâmetros mínimos de atendimento às 
mulheres gestantes, lactantes e puérperas em situação de rua e/ou usuárias de substâncias 
psicoativas, e seus/suas filhos/as”; sobre cooperação para realização de cursos entre TJ, MP e DPE; 
com a Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Praia Grande para criação de 
equipamentos e serviços no Município; com relatores da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos; 

● Organização/participação  em 44 eventos, dentro os quais destacam-se: o Cine-Debate – Nascer 
nas Prisões; o de "Reconhecimento e Resistência: Papel das Defensoria Públicas na garantia dos 
direitos humanos das mulheres”; treinamento aplicado pela Faculdade de Medicina da USP em 
parceria com a Bristol University (Inglaterra), London School of Hygiene & Tropical Medicine 
(Inglaterra) e a Na-Najah National University (Palestina); o  Lançamento do Projeto "Tem Saída"; o 
Convênio da Campanha Publicitária Institucional "Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos 
Transportes"; a de Educação em direitos na Penitenciária Feminina de Campinas; e sobre os 16 dias 
de ativismo na comunidade de Paraisópolis; 

Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos do Idoso e das Pessoas com Deficiência 

O Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência possui 
atualmente 325 procedimentos administrativos em andamento e expedientes preparatórios não 
quantificados para esta finalidade, sendo que 05 são para acompanhamento de projetos de lei que 
versam sobre temática afeta ao Núcleo. 

Destacam-se como principais atuações e atendimentos efetuados pelo Núcleo no último ano:  

● Conclusão da primeira fase do projeto de atendimento jurídico in loco de pessoas idosas em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos, em parceria com a USP;  

● Conclusão das atividades do Grupo de Trabalho instituído na Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos sobre fluxo de violência contra pessoas idosas, visando ao aperfeiçoamento do 
atendimento e resolutividade dos problemas; 

● Atendimento jurídico: em equipamentos da saúde chamados Hotéis Sociais, de moradores/as do 
Condomínio República Melhor Idade, em unidades de saúde de internação psiquiátrica, em território 
com violência intensificada, visando o acesso à justiça 

●  Atuação no Grupo de Trabalho do Núcleo e sociedade civil sobre Transportes, visando o 
aperfeiçoamento dos serviços de transporte; na FIPESP, visando construir medidas de inclusão na 
área do ensino público regular;  

● Proposição de 05 Ações Coletivas, visando garantir: a autonomia e capacidade jurídica da pessoa 
idosa ou com deficiência para fins de acesso ao BPC e outros benefícios previdenciários em território 
nacional; o direito ao benefício da prestação continuada em território nacional; o direito da pessoa 
com deficiência que faz uso abusivo de drogas a um atendimento digno e em liberdade, com 
habitação, trabalho e tratamento de saúde além de proteção social na cidade de São Paulo; e a 
disponibilização de equipamento cough assist  a um grupo determinado de pessoas com Síndrome de 
Rett; 

● Realização de 16 fiscalizações e atendimentos in loco em unidades de saúde de internação e 
instituições de longa permanência para idosos; 

● Realização de 01 audiência pública e participação em 04 audiências públicas;  

● Participação de diversas reuniões com órgãos do Poder Público estadual, federal e municipais, 
Defensoria Pública da União, Secretaria de Direitos Humanos do Município de São Paulo, Secretarias 
de Assistência e Desenvolvimento Social, de Saúde, do Governo e dos Transportes do Município de 
São Paulo; Secretarias Estaduais de Saúde, de Educação e de Desenvolvimento Social; 

● Organização de 04 eventos e participação em 15 eventos (seminários, rodas de conversa, 
palestras, cursos), dentro os quais destacam-se: o Curso sobre Classificação Internacional de 
Funcionalidades, o Debate Eleições: Voto, Cidadania e Envelhecimento, o Seminário Internacional 
sobre capacidade jurídica e tomada de decisão apoiada, Seminário sobre Prevenção e Combate à 
Tortura; Curso de Formação de Defensores Populares, Videoconferência para conscientização de 
todas as agências executivas do INSS sobre capacidade jurídica das pessoas idosas e com 
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deficiência e cadastro único da assistência social, além de palestras sobre direitos da pessoa com 
transtorno do espectro autista, direitos das pessoas idosas e com deficiência em serviços. 

Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial  

O Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial - NUDDIR possui 
atualmente 247 protocolos em andamento e 281 procedimentos administrativos em andamento, 
sendo que desses últimos, 08 são para acompanhamento de projetos de lei que versam sobre 
temática afeta ao Núcleo. Destacam-se como principais ações do Núcleo no último ano: 

● Atuação no Projeto de Lei nº 10943/2018, que tipifica o crime de injúria racial praticado por meio 
do uso da internet. 

● Atuação nos Procedimentos Administrativos que tratam sobre: o alistamento militar das pessoas 
transexuais e travestis, Cotas Raciais e Comissão Especial de aferição da condição de negro ou 
indígena nos concursos de ingresso na carreira de defensor/a público/a e na carreira de agente de 
defensoria pública e oficial/a de defensoria pública; 

● Realização de diversos atendimentos de pessoas discriminadas em razão de sua identidade de 
gênero, orientação sexual e/ou raça/cor em ambientes ou relações de continuidade; a adolescentes 
em cumprimento de medida nas unidades da Fundação Casa e que, por não se identificarem com o 
gênero que lhes foi compulsoriamente atribuído ao nascimento; e de mutirões de retificação de nome 
de pessoas transexuais pela via extrajudicial em atendimento às orientações do STF e da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos; 

● Estabelecimento de fluxo interno de atendimento dos casos de discriminação por identidade de 
gênero e orientação sexual recebidos pelo Disque 100, sendo todas as denúncias analisadas pelo 
CAM – Centro de Atendimento Multidisciplinar; 

● Foram abertos 390 protocolos em 2018, destes, foram realizados 101 (cento e um) atendimentos 
dentro do Núcleo Especializado pessoais/jurídicas, especialmente:   o atendimento aos nigerianos 
que foram agredidos pelos seguranças do Metrô de São Paulo, o de denúncia de agressão policial e 
o caso de transfobia em ambiente familiar praticadas pela mãe e padrasto; 

● Proposição de ações coletivas visando o deferimento da gratuidade do processo de requalificação 
civil de pessoas transgêneros, em razão da alta vulnerabilidade socioeconômica e pelo entendimento 
que a barreira financeira não pode ser um empecilho ao acesso pleno à justiça; 

● Elaboração de um modelo de ações judiciais de caráter coletivo em face dos Planos de Saúde 
para cobertura de procedimentos médicos relacionados a modificação corporal. 

● Realização de duas visitas técnicas na Unidade da Fundação Casa para formações relativas à 
temática antidiscriminatória, além de atendimentos em escolas;  

● Realização/participação em reuniões com órgãos do Poder Público estadual, federal e municipais, 
dentre as quais destacam-se as seguintes: a Coordenação de Promoção da Igualdade Racial do 
município de São Paulo;  a com o município de Botucatu sobre casos de discriminação e violência a 
travestis profissionais do sexo praticados pela Guarda Civil Metropolitana; a com a equipe do 
Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, do Instituto de Psiquiatria 
do HC/FMUSP para discussão do fluxo de atendimento a crianças e adolescentes atendidos pelo 
serviço; a com as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
a fim de acompanhar a revisão da Norma Técnica que regula o acolhimento institucional de travestis 
e transexuais nos equipamentos da política de Assistência Social. 

● Organização/participação em 34 eventos, dentro os quais destacam-se: cine-debate sobre o filme 
“Menino 23”, a atividade de formação de servidoras/es públicas/es da política de Saúde no município 
de Sorocaba; a palestra realizada na Zona Norte, como parte do projeto Defensoras/es Populares; as 
atividades com adolescentes das unidades Diadema e Chiquinha Gonzaga da Fundação Casa; a 
organização do “Diálogos atuais sobre HIV/Aids”, em parceria com o Museu da Diversidade; e a 
conferência “Feminismo Negro e Interseccionalidade” em parceria com o Museu Afro Brasileiro, com 
destaque para a palestra internacional da intelectual afroamericana  Patrícia Hill Collins;  

● Participação em duas audiências públicas: no Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e 
Liberdade de Crença da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania e nos Conselhos Estaduais dos 
Povos Indígenas e no de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. 
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Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos 

O Núcleo Especializado de Cidadania de Direitos Humanos possui O Núcleo Especializado de 
Cidadania e Direitos Humanos possui atualmente 197 procedimentos administrativos em andamento, 
sendo que desses últimos, 2 são para acompanhamento de projetos de lei que versam sobre temática 
afeta ao Núcleo. Destacam-se como principais ações do Núcleo no último ano:  

● Acompanhamento de políticas públicas e ações que impactam a população de rua, em especial as 
de abrigamento/habitação e as de respeito a bens pessoais em ações de zeladoria urbana; 

● Fiscalização de locais de internação de pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas; 
acompanhamento de demandas da Rede de Proteção da Juventude relacionadas a violência 
institucional, em especial com acompanhamento de Grupo de Atuação formado pelo Ministério 
Público Estadual sobre o tema;  

● Proposição de ação judicial coletiva que impediu o fechamento de hotéis sociais, serviços 
assistenciais às pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas que funcionam na região 
conhecida como Cracolândia; 

● Negociação com a Procuradoria do Estado visando a indenização administrativas das famílias 
vítimas da chacina de Osasco, Barueri e Itapevi  

● Ações para a criação do Comitê e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no 
âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, tendo sido aprovado projeto de lei, 
que aguarda sanção do governador; 

● Realização de diversos atendimentos, cabendo destaque: atendimentos itinerantes à população 
em situação de rua e individuais de casos de violência institucional/letalidade policial, inclusive com a 
propositura de diversas ações individuais de caráter indenizatório; da Comissão Municipal da Verdade 
de São Paulo/SP para orientação sobre como promover a retificação de atestados de óbito de mortos 
e desaparecidos políticos; atendimento itinerante de imigrantes venezuelanos, em parceria com a 
Defensoria Pública da União, a imigrantes e refugiados no Centro Temporário de Acolhimento (CTA) 
São Mateus; de profissionais de saúde e de organizações que atuam no tema, como equipe do 
programa Consultório na Rua e Instituto C; de mãe de criança autista e propositura de habeas corpus 
preventivo que garantiu, em liminar, o cultivo de canabis sativa para confecção de medicamento para 
a criança; atendimento ao movimento hip hop e viabilização da realização da Semana da Juventude. 

● Proposição de 2 Ações Coletivas visando: i) impedir o fechamento de hotéis sociais, serviços 
assistenciais às pessoas com uso problemático de álcool e outras drogas que funcionam na região 
conhecida como Cracolândia e ii) garantir os direitos de pessoas em situação de rua que se 
encontram na região do Viaduto Jaceguai e adjacências, com pedido de dano moral coletivo em 
razão das ações de zeladoria contrárias ao decreto municipal; 

● Realização de 2 inspeções, uma em clínica psiquiátrica e outra em hospital psiquiátrico, 5 
atendimentos in loco em centros de acolhida de pessoas em situação de rua, 3 visitas à região da 
Cracolândia; 

● Participação em diversas reuniões com órgãos do Poder Público estadual, federal e municipais, 
dentre as quais destacam-se as seguintes: com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 
sua visita ao Brasil; com as secretarias estadual e municipal de São Paulo/SP visando o 
aprimoramento dos fluxos para a solução administrativa de conflitos na área da saúde (fornecimento 
de medicamentos, vagas em UTI etc.); com a Rede de Proteção da Juventude e o Ministério Público 
para aprimoramento dos mecanismos de controle externo da polícia; 

● Participação em 4 audiências públicas;  

● Organização/participação em 20 eventos, dentro os quais destacam-se: Palestra na temática da 
água na Defensoria Del Pueblo de Buenos Aires; palestra sobre efetivação dos direitos sociais da 
população migrante na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão; Capacitação sobre “Criminalização 
de Movimentos Sociais” e “Direito de Filmar" promovido pelo Núcleo de Cidadania e Direitos 
Humanos em Piracicaba/SP; Apoio para organização da “Semana da Juventude”; e palestra sobre 
judicialização da saúde na Escola da Magistratura Federal. 

Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor 

O Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor possui atualmente 78 procedimentos 
administrativos em andamento, bem como 109 expedientes administrativos, sendo que desses 
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últimos, 72 são para acompanhamento de projetos de lei que versam sobre temática afeta ao Núcleo. 
Destacam-se como principais ações do Núcleo no último ano:  

● Mutirão de renegociação de dívidas, elaboração de cartilha sobre modalidade de crédito. 

● Atendimentos às comunidades Conjunto Habitacional São Mateus, Estância Jaraguá, à ocupação 
Conselheiro Nebias, à associação CicloBr, à estudantes de direito da faculdade Unifesp; 

● Habilitações em ações coletivas sobre: i) a forma de cálculo da cobrança do serviço de esgoto; e 
ii) reajuste em planos de saúde coletivos aos 59 anos; e iii) coibição das chamadas portas interativas 
digitais da Via Quatro, na linha amarela de metrô.  

● Ajuizamento de ação civil pública sobre a regulamentação do transporte privado de passageiros 
na cidade de São Paulo e outras quatro ações civis públicas sobre práticas abusiva em comércio 
eletrônico; 

● Participação de diversas reuniões com órgãos do Poder Público estadual, federal e municipais, 
destacando-se duas reuniões ordinárias da SENACON, Câmara Técnica de Serviços Financeiros do 
Procon Paulistano, Reunião com a ARSESP sobre a agenda regulatória do biênio 2019-2020; 

● Participação em 1 audiência pública da ARSESP, sobre a agenda regulatória do biênio 2019-2020. 

● Organizou/participou de 3 eventos, dentro os quais destacam-se o Novo Marco da Regularização 
Fundiária, o 14º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor e o III Mutirão de Negociação de 
Dívidas, realizado com o Procon Paulistano. 

 

Medidas Administrativas 

Conforme já observamos nos dados do PPA, elencados no início deste relatório, em 2018, houve 
uma pequena expansão da Instituição, tanto física quanto pessoal.  

Recursos Humanos  

Houve a ampliação do número de Servidores do Quadro de Apoio e de Defensores Públicos. Não 
foram realizados novos concursos públicos na Instituição. Houve, ademais, a posse dos 
servidores/defensores de concursos anteriores, com escopo de substituir o quantitativo de pessoal 
que foi exonerado/aposentado no período, conforme dados a seguir: 

● 11 Agentes do III Concurso de Ingresso na Carreira de Agente de Defensoria  

● 19 Oficiais do IV Concurso de Ingresso na Carreira de Oficial de Defensoria;   

● 36 Defensores do VII Concurso de Ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado.  

Pedidos de exoneração/aposentadoria: 

● Defensores Públicos:  04 Defensores Nível II; 05 Defensores Nível V e 05 Defensores Públicos 
aposentados 

● Servidores do Quadro de Apoio: 03 Agente de Defensoria, 09 Oficiais de Defensoria e 09 
Comissionados (02 Assistentes de Defensoria, 01 Assistente Técnico I, 04 Assistente Técnico II, 
01 Assessor Técnico e 01 Ouvidor-Geral). 

Gestão Documental 

A Gestão Documental da Defensoria Pública tem como principal atividade a orientação e 
acompanhamento dos processos de produção, tramitação, tratamento técnico e destinação de 
documentos, em todas as Unidades da instituição, em consonância com a Política Nacional de 
Arquivos, instituída pela Lei nº 8.159, 8 de janeiro de 1991.  

Tal atividade é coordenada pela Divisão de Gestão Documental, vinculada ao Departamento de 
Logística da Coordenadoria-Geral de Administração e conta, ainda, com a Comissão Central de 
Gestão de Documentos (prevista nos Atos Normativos DPG nº 88, de 2014, nº 97, de 2014), órgão de 
caráter consultivo e deliberativo, de caráter multidisciplinar, responsável por aprovar tabelas de 
temporalidade e planos de destinação, além de outros projetos submetidos pela Divisão de Gestão 
Documental, e pelas Comissões Setoriais de Arquivos, instaladas em cada uma das Unidades da 
Defensoria.  

Uma das medidas que merecem destaque no ano de 2018, no que tange à gestão documental, diz 
respeito à eliminação de documentos. Trata-se de processo complexo, que se inicia por iniciativa das 
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Comissões Setoriais de Arquivos, a partir da identificação e seleção dos documentos em guarda nas 
Unidades, que podem ser eliminados, de acordo com a previsão da Tabela de Temporalidade, 
aprovada pelo Ato Normativo DPG nº 112, de 05 de maio de 2016. Feita a seleção e confirmada a 
possibilidade de descarte pela Divisão de Gestão Documental, são publicados, então, editais de 
eliminação, visando dar publicidade ao descarte, bem como viabilizar eventual oferecimento de 
impugnação, por qualquer interessado. Somente após o decurso do prazo do edital, sem que haja 
qualquer óbice, é que os documentos relacionados no edital são efetivamente eliminados. 

Em 2018, foram publicados, no Diário Oficial do Estado, quatro editais de eliminação de documentos 
com prazo de guarda cumpridos, de acordo com o previsto na Tabela de Temporalidade e Acesso 
aos Documentos. Todos editais, que foram aprovados pelos órgãos competentes, contemplaram 75 
(setenta e cinco) unidades e órgãos. 

A eliminação dos documentos, que totalizaram 44 toneladas de papel, representa uma economia para 
Instituição, dado que se deixa de ocupar espaço físico das Unidades e Órgãos, sem prejuízo da 
salvaguarda dos atos administrativos, constitutivos e extintivos de direitos, das informações 
indispensáveis ao processo decisório e à preservação da memória institucional. 

 Orçamento Defensoria Pública 

 LOA 2018 e Receitas 

 A Lei Orçamentária Anual – Lei nº 16.646, de 11 de janeiro de 2018, destinou à Defensoria Pública 
do Estado de São Paulo o orçamento de R$ 844.215.748 para o exercício de 2018 conforme os itens 
abaixo: 

● Pessoal R$ 412.752.568  

● Custeio R$ 424.416.397  

● Investimento R$ 7.046.783  

A Receita no exercício de 2018 foi de R$ 846.375.348,00, sendo a composição feita com recursos do 
Tesouro e do Fundo de Assistência Judiciária -FAJ, assim distribuídos:  

  Impacto da Lei Complementar nº 1.315, de 11 de janeiro de 2018 e da Lei Complementar nº 
1.307 de 2017. 

Em setembro de 2017, com a edição da Lei Complementar Estadual nº 1.307, de 2017, que 
reclassificou os vencimentos dos integrantes do Subquadro de Apoio da Instituição, bem como em 
2018, em decorrência da aprovação da Lei Complementar Estadual nº 1.315, de 2018, que alterou a 
Lei Complementar nº 988, de 09 de janeiro de 2006 e reclassificou os vencimentos dos Defensores 
Públicos, houve necessidade do retorno da Receita Diferida no valor de R$ 9.692.312,00 para cobrir 
essas despesas de folha de pessoal. Mesmo com o retorno orçamentário, fechou-se o exercício com 
superávit.   

 

 

                                                      

7
 No exercício de 2016, está abarcado o valor de R$ 244.914,00 referente ao saldo da receita FAJ de 2015, contabilizado no 

exercício de 2016 automaticamente e que, por um lapso, não foi informado no relatório de atividade do exercício de 2017. 

8
 O orçamento estipulado na LOA – Lei nº 16.083, de 2015 para a Defensoria Pública, no exercício de 2016, com fonte de 

receita do Tesouro foi suplementado no valor de R$ 79.555.994,73 pelos Decretos nº 62.168, 62.226 e 62.321, todos de 2016. 

9
 Houve superávit financeiro em julho/2016 no valor de R$ 22.528.209,00. 

  2016 2017
7
 2018 

Receita Tesouro  154.214.175
8
 138.968.155 145.339.088.00 

Receita Total FAJ  640.719.080
9
 662.479.635 701.036.260,00 

Receitas 795.178.168 801.447.790 846.375.348,00 

Variação Receita (%)  0,79% 5,61% 
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 Atividades da Assessoria de Qualidade do Atendimento  

A Assessoria de Qualidade do Atendimento auxilia a Administração Superior em todos os temas que 
envolvem atendimento ao público, realizando estudos, visitas, mapeamentos de processos, 
acompanhando inauguração de atendimentos, aprimorando atendimentos já implantados, buscando a 
solução de problemas que atrapalhem o fluxo do atendimento, dentre outros. 

Ademais, a Assessoria é responsável por gerir o contrato de prestação de serviços de tele 
agendamento, realizando mensalmente o ateste da prestação de serviços, com a análise dos índices 
de serviços e produtividade do atendimento, averiguando o funcionamento conforme o volume de 
ligações recebidas e a busca por atendimento. A Assessoria auxilia as Unidades de Atendimento nas 
demandas relacionadas ao tele agendamento, como também nas ocorrências das Subouvidorias, 
acerca do atendimento, geradas por usuários. 

A Assessoria é responsável por executar a ação de aperfeiçoamento de gestão administrativa cujo 
indicador é o mapeamento de processos, que nada mais é do que a descrição detalhada de todas as 
operações necessárias para a realização de uma atividade. Este mapeamento é de grande 
importância para a Instituição, pois permite o melhor entendimento das atividades realizadas e o seu 
aperfeiçoamento. Conforme vimos acima, houve o pleno cumprimento dos números de processos 
mapeados por nossa Instituição.   

 Coordenadoria de Tecnologia de Informação 

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI vem atuando de forma a modernizar a 
infraestrutura tecnológica, promover instalação e melhoria do ambiente de rede de dados e 
servidores, e desenvolver sistemas informatizados que incorporam novas tecnologias ao sistema de 
atendimento ao cidadão (como o Defensoria Online – DOL), à tramitação de processos internos, ao 
atendimento ao usuário e aos sistemas de gestão interna. 

Entre as principais atividades da Coordenadoria estão o apoio técnico e elaboração de projetos para 
aquisições de produtos e serviços de TI; a contratação de serviços técnicos operacionais de 
desenvolvimento, implantação e manutenção contínua de softwares da plataforma de sistemas 
Defensoria Online; contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência 
técnica (com fornecimento de materiais, manutenção e suporte técnico 24x7x365); aquisição de 
ferramentas para serviços técnicos de manutenção de TI e montagem da estrutura de tecnologia da 
informação nas Unidades e salas de atendimento da Defensoria em todo o Estado. 

De modo a reduzir custos para a instituição, a CTI contrata empresas para prestação de serviços de 
impressão, desenvolvimento de sistemas, suporte técnico, hospedagem de servidores e 
armazenamento de dados. Os valores empregados em cada uma dessas contratações se encontram 
descritos na tabela abaixo:  

Rubrica  Valores 2018 % 

PRODESP - Sistema de Pagamento de Advogados 
(SPA) 

Empenhado R$ 2.158.468,45 16,23 

Faturado R$ 1.800.817,08 15,86 

PRODESP - Sistema de Pagamento de Peritos (SPP) 
Empenhado R$ 500.266,61 3,76 

Faturado R$ 339.108,08 2,99 

PRODESP - Sistema de Gestão de Flagrantes (SGF) 
Empenhado R$482.361,36 3,63 

Faturado R$ 354.314,78 3,12 

Prodesp - Help Desk 
Empenhado R$1.215.600,00 9,14 

Faturado R$ 965.670,97 8,51 

Prodesp – Hospedagem 
Empenhado R$557.724,50 4,19 

Faturado R$ 402.237,13 3,54 

Links Intragov Empenhado R$ 1.694.077,32 12,74 
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Faturado R$ 1.318.100,12
10

 11,61 

Outsourcing de impressão 
Empenhado R$ 2.735.701,96 20,57 

Faturado R$ 2.345.386,29 20,66 

Gartner 
Empenhado R$ 1.076.355,50 8,09 

Faturado R$ 1.076.355,50 8,09 

Microsoft Premier 
Empenhado R$ 294.749,45 2,22 

Faturado R$ 294.749,45 2,60 

IPT - Serviço de desenvolvimento e manutenção da 
plataforma DOL 

Empenhado R$ 1.900.438,27 14,29 

Faturado R$ 1.900.438,27 16,74 

Ongoing - Serviço de manutenção Data Center 
Empenhado R$685.530,25 5,15 

Faturado R$ 556.731,00 4,90 

Total Empenhado R$ 13.301.273,67 100 

Total Faturado R$ 11.353.908,67 100 

 

 Assessoria de Convênios 

 A Assessoria de Convênios tem como escopo firmar parcerias com órgãos ou entidades, públicos ou 
privados, visando à consecução das atribuições institucionais da Defensoria Pública, bem como 
acompanhar a execução de seus planos de trabalho. Atualmente, a Instituição conta com 98 
parcerias em vigor, seja entre convênios, termos de cooperação e outros ajustes similares.  

A principal parceria da nossa instituição é com a OAB/SP. No ano de 2018, esse convênio foi 
responsável por 582.012 atuações em favor de assistidos hipossuficientes em todo o estado de São 
Paulo. Foram gastos R$ 228.088.230,82 (duzentos e vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, duzentos 
e trinta reais e oitenta e dois centavos) com esse convênio. Vale lembrar que houve aditamento ao 
termo celebrado, que previu, dentre outros aspectos, o reajuste da Tabela de Honorários, fato que 
ampliou o repasse para a OAB. (Observação: Em que pese a majoração dos valores constantes da 
referida tabela, houve, ainda, uma diminuição, em comparação ao valor gasto no exercício de 2017, 
no patamar de R$ 1.106.012,53 (um milhão, cento e seis mil, doze reais e cinquenta e três centavos). 

Além da parceria com a OAB, a Defensoria conta com outros convênios e termos de colaboração 
também destinados à prestação da assistência jurídica suplementar. Algumas delas têm uma faceta 
multidisciplinar, dado que contam com profissionais da área da psicologia e assistência social. Além 
da vantagem da multidisciplinariedade, eles representam uma grande economia para a Instituição. 
Temos, atualmente, 33 parcerias que prestam assistência jurídica suplementar, sendo que destas, 08 
não possuem repasse financeiro. Em relação às outras 25, no ano de 2018, fora aplicado, 
paulatinamente, quando das prorrogações ou das novas celebrações, o percentual de 3,5% de 
reajuste autorizado em dezembro de 2017. 

Além destas, vale ressaltar as parcerias técnicas, as quais visam ao auxílio à assistência jurídica. 
Dentre elas, destacam-se as que propiciam a elaboração de laudos de engenharia e arquitetura, 
através dos convênios com o CREA/SP e o CAU/SP, respectivamente. Ainda, destacam-se outras 
duas parcerias que têm por finalidade subsidiar os feitos patrocinados pelos Defensores, tais como o 
ajuste com o IMESC, que propicia a realização de laudos extraprocessuais de erro médico, 
psiquiátricos, medicina legal e de investigação de vínculo genético, bem como a parceria com a 
UNESP, a qual visa a produção de laudos pré-processuais de investigação de vínculo genético. 

A Assessoria de Convênios é também responsável pela fiscalização das entidades parceiras. Em 
2018, foram instaurados 96 processos administrativos fiscalizatórios das entidades conveniadas, 
sendo aplicadas 11 penas de advertência e 20 arquivamentos - restando ainda 65 processos em 

                                                      
10

 Faturas de novembro e dezembro/2018 não entregues pela contratada, valores não contabilizados no total faturado. 
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andamento. Quanto ao convênio mantido com a OAB/SP, em 2018, de um total de 2.541 
procedimentos fiscalizatórios julgados, foram aplicadas 888 advertências, 511 suspensões, 107 
advertências cumuladas com suspensões e 43 descredenciamentos, vindo a haver 992 
arquivamentos. 

Todos os demonstrativos detalhados sobre os pagamentos realizados aos convênios firmados estão 
disponíveis no seguinte link: https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5685 

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5685
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Ministério Público 

    Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

             27000 - Ministério Público 
 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

2.132.439.047,00 2.319.381.803,00 2.254.839.209,15 20.673.993,96 2.275.513.203,11 2.237.230.640,29 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

1.754.823.721,00 1.915.022.179,00 1.908.008.486,24 0,00 1.908.008.486,24 1.880.211.384,86 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

377.615.326,00 404.359.624,00 346.830.722,91 20.673.993,96 367.504.716,87 357.019.255,43 

Despesas de 
Capital 

60,00 23.831.263,00 9.152.705,80 8.094.534,64 17.247.240,44 22.928.024,58 

Investimentos 50,00 23.831.253,00 9.152.705,80 8.094.534,64 17.247.240,44 22.928.024,58 

Inversões 
Financeiras 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 2.132.439.107,00 2.343.213.066,00 2.263.991.914,95 28.768.528,60 2.292.760.443,55 2.260.158.664,87 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
 
 
 

 Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

27000 - Ministério Público 

       
 

     
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

2701 - Defesa 
dos Interesses 
Sociais e 
Individuais e da 
Ordem Jurídica 

2.132.439.107,00 2.343.213.066,00 2.263.991.914,95 28.768.528,60 2.292.760.443,55 2.260.158.664,87 

Despesas 
Correntes 

2.132.439.047,00 2.319.381.803,00 2.254.839.209,15 20.673.993,96 2.275.513.203,11 2.237.230.640,29 

Despesas de 
Capital 

60,00 23.831.263,00 9.152.705,80 8.094.534,64 17.247.240,44 22.928.024,58 

Despesa Total 2.132.439.107,00 2.343.213.066,00 2.263.991.914,95 28.768.528,60 2.292.760.443,55 2.260.158.664,87 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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PODER LEGISLATIVO 
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  Assembleia Legislativa 
 

 
Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

 
 01000 - Assembleia Legislativa 

 

       
      

em R$ 

  Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas 
Correntes 

1.052.737.187,00 1.029.757.187,00 898.741.118,46 6.776.526,40 905.517.644,86 913.410.496,36 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

825.587.931,00 765.587.931,00 718.515.435,17 0,00 718.515.435,17 733.266.961,26 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

227.149.256,00 264.169.256,00 180.225.683,29 6.776.526,40 187.002.209,69 180.143.535,10 

Despesas de 
Capital 

500.020,00 46.450.020,00 3.087.657,69 4.495.173,59 7.582.831,28 1.120.866,85 

Investimentos 500.020,00 46.450.020,00 3.087.657,69 4.495.173,59 7.582.831,28 1.120.866,85 

Inversões 
Financeiras 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 1.053.237.207,00 1.076.207.207,00 901.828.776,15 11.271.699,99 913.100.476,14 914.531.363,21 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

     

 
 
  

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

       
01000 - Assembleia Legislativa 

     
em R$ 

  Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago 
Orçamento + 

Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + 
B) 

0150 - Processo 
Legislativo 

1.053.237.207,00 1.076.207.207,00 901.828.776,15 11.271.699,99 913.100.476,14 914.531.363,21 

Despesas 
Correntes 

1.052.737.187,00 1.029.757.187,00 898.741.118,46 6.776.526,40 905.517.644,86 913.410.496,36 

Despesas de 
Capital 

500.020,00 46.450.020,00 3.087.657,69 4.495.173,59 7.582.831,28 1.120.866,85 

0151 - estão de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 1.053.237.207,00 1.076.207.207,00 901.828.776,15 11.271.699,99 913.100.476,14 914.531.363,21 

 
         Fonte: SIAFEM/SP 

   
Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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Tribunal de Contas do Estado 

 
 

     Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

         02000 - Tribunal de Contas do Estado 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos 

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

636.930.326,00 620.354.344,00 617.307.264,93 77.587,50 617.384.852,43 596.068.571,64 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

550.847.890,00 534.212.890,00 534.142.943,21 0,00 534.142.943,21 520.881.842,16 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

86.082.436,00 86.141.454,00 83.164.321,72 77.587,50 83.241.909,22 75.186.729,48 

Despesas de 
Capital 

11.544.900,00 21.144.900,00 10.348.407,74 4.079.808,53 14.428.216,27 10.541.158,62 

Investimentos 7.044.900,00 15.244.900,00 5.975.407,74 4.079.808,53 10.055.216,27 6.168.158,62 

Inversões 
Financeiras 

4.500.000,00 5.900.000,00 4.373.000,00 0,00 4.373.000,00 4.373.000,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 648.475.226,00 641.499.244,00 627.655.672,67 4.157.396,03 631.813.068,70 606.609.730,26 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
  

       
         Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

    02000 - Tribunal de Contas do Estado 

      
em R$ 

 
Dotação Inicial 

Dotação 
Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a 

Pagar Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

0200 - Controle 
Externo 

648.475.226,00 641.499.244,00 627.655.672,67 4.157.396,03 631.813.068,70 606.609.730,26 

Despesas 
Correntes 

636.930.326,00 620.354.344,00 617.307.264,93 77.587,50 617.384.852,43 596.068.571,64 

Despesas de 
Capital 

11.544.900,00 21.144.900,00 10.348.407,74 4.079.808,53 14.428.216,27 10.541.158,62 

Despesa Total 648.475.226,00 641.499.244,00 627.655.672,67 4.157.396,03 631.813.068,70 606.609.730,26 

Fonte: SIAFEM/SP 

     

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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PODER JUDICIÁRIO 
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Tribunal de Justiça 
 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

03000 - Tribunal de Justiça 

 
     

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento 
+ Pago de Restos   Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

Despesas 
Correntes 

9.277.179.446,00 9.821.146.720,00 9.437.640.023,39 259.244.026,95 9.696.884.050,34 9.559.091.212,54 

Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

6.537.093.015,00 7.071.893.636,00 7.061.077.976,58 0,00 7.061.077.976,58 7.050.476.581,71 

Juros e 
Encargos da 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras 
Despesas 
Correntes 

2.740.086.431,00 2.749.253.084,00 2.376.562.046,81 259.244.026,95 2.635.806.073,76 2.508.614.630,83 

Despesas de 
Capital 

82.981.431,00 158.868.819,00 82.188.546,42 60.836.102,77 143.024.649,19 269.835.215,48 

Investimentos 82.981.421,00 145.317.161,00 69.787.018,16 59.685.983,38 129.473.001,54 129.433.687,22 

Inversões 
Financeiras 

10,00 13.551.658,00 12.401.528,26 1.150.119,39 13.551.647,65 140.401.528,26 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 9.360.160.877,00 9.980.015.539,00 9.519.828.569,81 320.080.129,72 9.839.908.699,53 9.828.926.428,02 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

  

 

 
 

 
 
 

  Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

03000 - Tribunal de Justiça 
              

 
     

em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 

Pago Orçamento + 
Pago de Restos   Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados 

(B) 

Total (C = A + B) 

0303 - 
Processo 
Judiciário no 
Tribunal de 
Justiça 

9.360.160.877,00 9.980.015.539,00 9.519.828.569,81 320.080.129,72 9.839.908.699,53 9.828.926.428,02 

Despesas 
Correntes 

9.277.179.446,00 9.821.146.720,00 9.437.640.023,39 259.244.026,95 9.696.884.050,34 9.559.091.212,54 

Despesas de 
Capital 

82.981.431,00 158.868.819,00 82.188.546,42 60.836.102,77 143.024.649,19 269.835.215,48 

Despesa Total 9.360.160.877,00 9.980.015.539,00 9.519.828.569,81 320.080.129,72 9.839.908.699,53 9.828.926.428,02 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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Tribunal de Justiça Militar 
 

Execução Orçamentária por Grupo de Despesa 

06000 - Tribunal de Justiça Militar 

      
em R$ 

  

Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 
Pago 

Orçamento + 
Pago de 
Restos 

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + 
B) 

Despesas 
Correntes 

55.604.209,00 53.383.709,00 51.326.746,76 1.059.386,94 52.386.133,70 52.048.751,38 

Pessoal e 
Encargos Sociais 

49.215.002,00 46.854.002,00 46.344.928,06 0,00 46.344.928,06 46.001.662,52 

Juros e Encargos 
da Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

6.389.207,00 6.529.707,00 4.981.818,70 1.059.386,94 6.041.205,64 6.047.088,86 

Despesas de 
Capital 

20,00 1.263.020,00 121.304,16 980.888,96 1.102.193,12 266.481,56 

Investimentos 10,00 1.263.010,00 121.304,16 980.888,96 1.102.193,12 266.481,56 

Inversões 
Financeiras 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização de 
Dívida 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa Total 55.604.229,00 54.646.729,00 51.448.050,92 2.040.275,90 53.488.326,82 52.315.232,94 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 

 
 

Execução Orçamentária por Programa Orçamentário 

06000 - Tribunal de Justiça Militar 

      
em R$ 

  Dotação Inicial 
Dotação 

Atualizada 

Empenhado 
Pago 

Orçamento + 
Pago de 
Restos 

Liquidado (A) 

Inscritos em 
Restos a Pagar 

Não 
Processados (B) 

Total (C = A + 
B) 

0600 - Processo 
Judiciário Militar 

55.604.229,00 54.646.729,00 51.448.050,92 2.040.275,90 53.488.326,82 52.315.232,94 

Despesas 
Correntes 

55.604.209,00 53.383.709,00 51.326.746,76 1.059.386,94 52.386.133,70 52.048.751,38 

Despesas de 
Capital 

20,00 1.263.020,00 121.304,16 980.888,96 1.102.193,12 266.481,56 

Despesa Total 55.604.229,00 54.646.729,00 51.448.050,92 2.040.275,90 53.488.326,82 52.315.232,94 

Fonte: SIAFEM/SP 

Nota: Excluídas as Despesas Intra-Orçamentárias 
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NÚMERO DE SERVIDORES 
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Número de Servidores 

 

 
ÓRGÃO 

 DEZ/2017  

 ATIVOS    INATIVOS   

 Pensões   Soma  
Celetista   Estatutários   Temporários  Celetista   Estatutários   Temporários  

AUTARQUIAS 15.647 4.702 134 0 4.568 0 9.356 34.407 

Agencia Metropolit.Baixada 
Santista-Agem 

0 18 0 0 0 0 0 18 

Agencia Metropolitana 
Campinas-Agemcamp  

0 13 0 0 0 0 0 13 

Agencia Metropolitana Vale 
Paraiba Litor 

0 4 0 0 0 0 0 4 

Caixa Beneficente da Policia 
Militar  

23 14 0 0 84 0 22 143 

departamento Aeroviario Est. 
Sp-daesp  

119 39 0 0 37 0 100 295 

departamento Estadual de 
Transito-detran 

1.417 1.539 126 0 0 0 0 3.082 

departamento Estrada 
Rodagem-der  

919 1.995 1 0 3.743 0 7.352 14.010 

depto.de Aguas E Energia 
Eletrica-daee  

1.302 20 0 0 253 0 984 2.559 

H.C.Fac.Med.Botucatu-Hcfmb  675 194 0 0 0 0 0 869 

Hospital das Clinicas 
Fac.Med. Rib.Preto 

4.697 134 0 0 1 0 286 5.118 

Inst Medicina Soc E Crimin 
S.P. -Imesc  

5 211 0 0 45 0 11 272 

Inst.de Pagtos Especiais S. 
Paulo-Ipesp  

33 0 0 0 285 0 148 466 

Inst.Pesos Medidas Est.Sao 
Paulo-Ipem/Sp 

662 0 0 0 0 0 0 662 

Instit.Assist.Medica 
Serv.Publico-Iamspe 

4.946 298 7 0 0 0 147 5.398 

Sp.Clin.Fac.Med.Marilia-
Hcfamema  

0 1 0 0 0 0 0 1 

Sucen - Verba Federal  83 0 0 0 0 0 0 83 

Superintendencia de Controle 
de Endemias 

766 222 0 0 120 0 306 1.414 

EMPRESAS 39.797 11 1.209 1 23 0 4.437 45.478 

Cia de Processam.dados Est. 
Sp-Prodesp  

1.805 0 0 0 0 0 126 1.931 

Cia desenvolvimento Agricola 
Sp-Codasp  

301 0 0 0 0 0 29 330 

Cia Paulista Obras E 
Servicos-Cpos  

215 1 0 0 0 0 0 216 

Cia. Ambiental Est. Sp - 
Cetesb  

1.919 0 0 0 0 0 271 2.190 
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Cia.desenv.Habitac.Urbano 
Est. Sp-Cdhu  

635 0 0 0 0 0 24 659 

Cia.Do Metropolitano de Sao 
Paulo-Metro  

500 0 69 0 0 0 38 607 

Cia.Paulista de Securitizacao-
Cpsec  

2 2 0 0 0 0 0 4 

Cia.Paulista de Trens 
Metropolitano-Cptm 

7.902 0 0 0 0 0 0 7.902 

Cia.Saneamento Basico 
Est.S.Paulo-Sabesp 

14.120 0 1.138 1 0 0 2.482 17.741 

Cia.Seguros Do Est. de Sao 
Paulo-Cosesp  

28 2 0 0 0 0 25 55 

Companhia Docas de Sao 
Sebastiao  

94 0 0 0 0 0 0 94 

Companhia Energetica de Sao 
Paulo-Cesp  

512 0 0 0 0 0 564 1.076 

Companhia Paulista de Obras 
E Servicos - 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Companhia Paulista de 
Parceiras-Cpp  

5 2 0 0 0 0 0 7 

Companhia Paulista de 
Parcerias - Cpp  

0 0 0 0 0 0 0 0 

desenvolve Sp -Agen. de 
desenv. Paulista 

150 4 0 0 0 0 0 154 

desenvolve Sp Agencia de 
Fomento Do Esta 

0 0 0 0 0 0 0 0 

desenvolvimento Rodoviario 
S/A-dersa  

468 0 0 0 0 0 240 708 

Empr Metropol Aguas E 
Energia S/A-Emae  

404 0 0 0 0 0 1 405 

Empresa 
Metrop.Trans.Urb.S.Paulo-
Emtu  

9.137 0 0 0 0 0 0 9.137 

Empresa Planej. 
Metropolitano-Emplasa  

147 0 0 0 0 0 0 147 

Imprensa Oficial Do Estado 
S/A - Imesp  

720 0 2 0 0 0 162 884 

Inst.Pesquisas Tecn. 
Est.S.Paulo-Ipt  

733 0 0 0 0 0 252 985 

Nossa Caixa-Nosso Banco 
S/A  

0 0 0 0 23 0 223 246 

FUNDAÇÕES 17.591 283 162 0 0 0 411 18.447 

Fund.Amparo Pesquisa 
S.Paulo-Fapesp  

0 283 0 0 0 0 0 283 

Fund.Conserv.Prod.Florestal 
S.Paulo  

370 0 0 0 0 0 408 778 

Fund.Cto.At.Socio-
Educ.Adol.Fund.Casa-Sp 

12.224 0 0 0 0 0 0 12.224 

Fund.desenv. da Educacao-
Fde  

326 0 0 0 0 0 0 326 

Fund.Inst.Terras Jose G. da 
Silva-Itesp  

606 0 0 0 0 0 0 606 

Fund.Memorial da America 
Latina  

56 0 0 0 0 0 0 56 
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Fund.Oncocentro de S.Paulo  87 0 0 0 0 0 0 87 

Fund.Padre Anchieta-Cp Rad 
Tv Educativa  

765 0 153 0 0 0 0 918 

Fund.Para O Remedio 
Popular-Furp  

822 0 9 0 0 0 0 831 

Fund.Prev.Compl.Est.Sp-
Prevcom  

77 0 0 0 0 0 0 77 

Fund.Prf.Dr.Manoel Pedro 
Pimentel-Funap  

338 0 0 0 0 0 0 338 

Fund.Pro-Sangue-Hemocentro 
S.Paulo  

446 0 0 0 0 0 0 446 

Fund.Protecao defesa 
Consumidor-Procon  

564 0 0 0 0 0 0 564 

Fund.Sistema Est.Analise 
dados-Seade  

246 0 0 0 0 0 1 247 

Fund.Univ.Virtual Est. S.P.-
Univesp  

334 0 0 0 0 0 0 334 

Fund.Univ.Virtual Est. S.Paulo 
- Univesp 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Fundacao Parque Zoologico 
de Sao Paulo  

330 0 0 0 0 0 2 332 

DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO  

0 1.548 0 0 13 0 3 1.564 

AUTARQUIAS ESPECIAIS 28.762 2.182 105 0 1.313 0 1.518 33.880 

Agencia 
Reg.Serv.Pub.del.Trans.Sp-
Artesp 

91 0 0 0 0 0 0 91 

Agencia Regul.Saneam. E 
Energia-Arsesp  

136 2 0 0 0 0 0 138 

Centro Educ. Tecnol.Paula 
Souza-Ceeteps  

16.917 1.781 0 0 806 0 371 19.875 

Faculdade de Medicina de 
Marilia-Famema  

599 0 0 0 0 0 0 599 

Faculdade Medicina Sao Jose 
Do Rio Preto 

432 26 0 0 0 0 0 458 

Hospital das Clinicas 
Fac.Med. da Usp  

10.024 356 99 0 507 0 1.147 12.133 

Junta Comerc.E.S.Paulo-
Jucesp  

183 17 6 0 0 0 0 206 

Sao Paulo Previdencia-Spprev  380 0 0 0 0 0 0 380 

POLICIA MILITAR ESTADO 
SAO PAULO  

0 83.155 0 0 59.986 0 37.578 180.719 

SECRETARIAS 24.179 278.832 65.291 456 222.885 28.488 96.335 716.466 

Administracao Geral Do 
Estado  

0 0 0 0 0 0 26.992 26.992 

Administracao Penitenciaria  0 34.439 1.031 0 3.747 511 2.756 42.484 

Agricultura Abastecimento  21 3.624 259 0 4.955 529 4.295 13.683 

Casa Civil  5 184 22 0 1 0 28 240 
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Cultura  0 189 21 0 167 103 109 589 

desenvolvimento Econom. 
Ciencia Tecnol.  

244 85 58 0 202 111 173 873 

desenvolvimento Social  0 443 22 0 364 252 286 1.367 

Direitos da Pessoa Com 
deficiencia  

0 63 0 0 1 0 0 64 

Educacao  17.002 172.939 45.228 456 165.441 18.059 28.515 447.640 

Emprego e Relacoes Do 
Trabalho  

0 190 54 0 605 271 453 1.573 

Energia  0 32 1 0 0 0 4 37 

Esporte, Lazer e Juventude  8 382 92 0 256 115 205 1.058 

Esportes e Turismo  0 0 0 0 7 0 0 7 

Fazenda  55 5.934 99 0 6.900 202 5.167 18.357 

Gabinete do Governador  0 0 1 0 0 0 0 1 

Gestao Publica  0 0 0 0 11 0 0 11 

Habitacao  0 79 16 0 33 12 20 160 

Justica E defesa da Cidadania  0 180 12 0 623 119 587 1.521 

Logistica E Transportes  0 39 32 0 63 22 890 1.046 

Meio Ambiente  6 1.233 110 0 863 94 800 3.106 

Planejamento E 
desenvolvimento Regional  

220 436 56 0 321 69 139 1.241 

Procuradoria Geral Do Estado  5 1.325 198 0 796 110 410 2.844 

Saneamento E Recursos 
Hidricos  

0 84 4 0 845 11 1.561 2.505 

Saude  5.762 24.908 17.148 0 19.804 7.105 11.297 86.024 

Secretaria de Governo  93 726 210 0 652 237 442 2.360 

Seguranca Publica  533 31.237 606 0 16.212 556 11.009 60.153 

Transportes Metropolitanos  213 42 4 0 8 0 176 443 

Tribunal de Justica  0 0 0 0 0 0 1 1 

Turismo  12 39 7 0 8 0 20 86 

UNIVERSIDADES 20.577 17.660 771 4.229 12.276 2 4.866 60.381 

Univ.Est. Julio de Mesquita 
Filho  Unesp 

3.263 6.130 0 1.990 4.351 0 1.401 17.135 
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Universidade de Sao Paulo - 
Usp  

13.608 5.668 771 858 4.630 2 2.741 28.278 

Universidade Estadual 
Campinas - Unicamp 

3.706 5.862 0 1.381 3.295 0 724 14.968 

TOTAL 146.553 388.373 67.672 4.686 301.064 28.490 154.504 1.091.342 

         

ÓRGÃO 

 DEZ/2018  

 ATIVOS    INATIVOS   

 Pensões   SOMA  

 Celetista   Estatutários   Temporários  Celetista   Estatutários   Temporários  

AUTARQUIAS 15.605 4.563 134 1 4.278 0 9.061 33.642 

Agencia Metropolit.Baixada 
Santista-Agem 

0 20 0 0 0 0 0 20 

Agencia Metropolitana 
Campinas-Agemcamp  

0 12 0 0 0 0 0 12 

Agencia Metropolitana Vale 
Paraiba Litor 

0 10 0 0 0 0 0 10 

Caixa Beneficente da Policia 
Militar  

21 14 0 0 75 0 17 127 

departamento Aeroviario Est. 
Sp-daesp  

117 38 0 0 33 0 92 280 

departamento Estadual de 
Transito-detran 

1.313 1.495 124 0 0 0 0 2.932 

departamento Estrada 
Rodagem-der  

883 1.909 1 0 3.501 0 7.151 13.445 

depto.de Aguas E Energia 
Eletrica-daee  

1.294 19 0 0 236 0 952 2.501 

H.C.Fac.Med.Botucatu-Hcfmb  690 179 0 0 0 0 0 869 

Hospital das Clinicas 
Fac.Med. Rib.Preto 

4.825 126 0 1 1 0 266 5.219 

Inst Medicina Soc E Crimin 
S.P. -Imesc  

5 212 0 0 45 0 16 278 

Inst.de Pagtos Especiais S. 
Paulo-Ipesp  

29 0 0 0 258 0 143 430 

Inst.Pesos Medidas Est.Sao 
Paulo-Ipem/Sp 

648 0 0 0 0 0 0 648 

Instit.Assist.Medica 
Serv.Publico-Iamspe 

4.960 320 9 0 1 0 144 5.434 

Sp.Clin.Fac.Med.Marilia-
Hcfamema  

0 1 0 0 0 0 0 1 

Sucen - Verba Federal  82 0 0 0 0 0 0 82 

Superintendencia de Controle 
de Endemias 

738 208 0 0 128 0 280 1.354 

EMPRESAS 39.657 8 1.070 1 20 0 4.481 45.237 

Cia de Processam.dados Est. 
Sp-Prodesp  

1.740 0 0 0 0 0 122 1.862 

Cia desenvolvimento Agricola 
Sp-Codasp  

287 0 0 0 0 0 27 314 
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Cia Paulista Obras E 
Servicos-Cpos  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Cia. Ambiental Est. Sp - 
Cetesb  

1.896 0 0 0 0 0 264 2.160 

Cia.desenv.Habitac.Urbano 
Est. Sp-Cdhu  

634 0 0 0 0 0 23 657 

Cia.Do Metropolitano de Sao 
Paulo-Metro  

497 0 81 0 0 0 37 615 

Cia.Paulista de Securitizacao-
Cpsec  

2 2 0 0 0 0 0 4 

Cia.Paulista de Trens 
Metropolitano-Cptm 

7.993 0 0 0 0 0 0 7.993 

Cia.Saneamento Basico 
Est.S.Paulo-Sabesp 

14.761 0 979 1 0 0 2.443 18.184 

Cia.Seguros Do Est. de Sao 
Paulo-Cosesp  

29 0 0 0 0 0 25 54 

Companhia Docas de Sao 
Sebastiao  

93 0 0 0 0 0 0 93 

Companhia Energetica de Sao 
Paulo-Cesp  

0 0 0 0 0 0 679 679 

Companhia Paulista de Obras 
E Servicos - 

209 1 0 0 0 0 0 210 

Companhia Paulista de 
Parceiras-Cpp  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Companhia Paulista de 
Parcerias - Cpp  

5 2 0 0 0 0 0 7 

desenvolve Sp -Agen. de 
desenv. Paulista 

0 0 0 0 0 0 0 0 

desenvolve Sp Agencia de 
Fomento Do Esta 

148 3 9 0 0 0 0 160 

desenvolvimento Rodoviario 
S/A-dersa  

452 0 0 0 0 0 234 686 

Empr Metropol Aguas E 
Energia S/A-Emae  

399 0 0 0 0 0 1 400 

Empresa 
Metrop.Trans.Urb.S.Paulo-
Emtu  

8.928 0 0 0 0 0 0 8.928 

Empresa Planej. 
Metropolitano-Emplasa  

135 0 0 0 0 0 0 135 

Imprensa Oficial Do Estado 
S/A - Imesp  

739 0 1 0 0 0 152 892 

Inst.Pesquisas Tecn. 
Est.S.Paulo-Ipt  

710 0 0 0 0 0 249 959 

Nossa Caixa-Nosso Banco 
S/A  

0 0 0 0 20 0 225 245 

FUNDAÇÕES 17.757 282 200 0 0 0 423 18.662 

Fund.Amparo Pesquisa 
S.Paulo-Fapesp  

0 282 0 0 0 0 0 282 

Fund.Conserv.Prod.Florestal 
S.Paulo  

364 0 0 0 0 0 420 784 

Fund.Cto.At.Socio-
Educ.Adol.Fund.Casa-Sp 

12.293 0 0 0 0 0 0 12.293 

Fund.desenv. da Educacao-
Fde  

314 0 0 0 0 0 0 314 
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Fund.Inst.Terras Jose G. da 
Silva-Itesp  

585 0 0 0 0 0 0 585 

Fund.Memorial da America 
Latina  

53 0 0 0 0 0 0 53 

Fund.Oncocentro de S.Paulo  91 0 0 0 0 0 0 91 

Fund.Padre Anchieta-Cp Rad 
Tv Educativa  

806 0 181 0 0 0 0 987 

Fund.Para O Remedio 
Popular-Furp  

801 0 19 0 0 0 0 820 

Fund.Prev.Compl.Est.Sp-
Prevcom  

77 0 0 0 0 0 0 77 

Fund.Prf.Dr.Manoel Pedro 
Pimentel-Funap  

335 0 0 0 0 0 0 335 

Fund.Pro-Sangue-Hemocentro 
S.Paulo  

422 0 0 0 0 0 0 422 

Fund.Protecao defesa 
Consumidor-Procon  

552 0 0 0 0 0 0 552 

Fund.Sistema Est.Analise 
dados-Seade  

248 0 0 0 0 0 1 249 

Fund.Univ.Virtual Est. S.P.-
Univesp  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Fund.Univ.Virtual Est. S.Paulo 
- Univesp 

492 0 0 0 0 0 0 492 

Fundacao Parque Zoologico 
de Sao Paulo  

324 0 0 0 0 0 2 326 

DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO  

0 1.594 0 0 19 0 6 1.619 

AUTARQUIAS ESPECIAIS 28.809 2.143 103 0 1.296 0 1.443 33.794 

Agencia 
Reg.Serv.Pub.del.Trans.Sp-
Artesp 

199 0 0 0 0 0 0 199 

Agencia Regul.Saneam. E 
Energia-Arsesp  

129 3 0 0 0 0 0 132 

Centro Educ. Tecnol.Paula 
Souza-Ceeteps  

17.070 1.756 0 0 842 0 365 20.033 

Faculdade de Medicina de 
Marilia-Famema  

565 0 0 0 0 0 0 565 

Faculdade Medicina Sao Jose 
Do Rio Preto 

459 26 0 0 0 0 0 485 

Hospital das Clinicas 
Fac.Med. da Usp  

9.859 341 98 0 454 0 1.078 11.830 

Junta Comerc.E.S.Paulo-
Jucesp  

181 17 5 0 0 0 0 203 

Sao Paulo Previdencia-Spprev  347 0 0 0 0 0 0 347 

POLICIA MILITAR ESTADO 
SAO PAULO  

0 81.003 0 0 61.967 0 37.660 180.630 

SECRETARIAS 47.481 267.386 58.972 437 235.801 27.658 95.372 733.107 

Administracao Geral Do 
Estado  

0 0 0 0 0 0 25.624 25.624 

Administracao Penitenciaria  0 35.023 857 0 4.452 488 2.856 43.676 
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Agricultura Abastecimento  19 3.384 179 0 5.148 512 4.193 13.435 

Casa Civil  0 149 17 0 3 0 42 211 

Cultura  1 185 18 0 160 97 115 576 

desenvolvimento Econom. 
Ciencia Tecnol.  

242 77 46 0 210 108 168 851 

desenvolvimento Social  0 444 25 0 371 249 272 1.361 

Direitos da Pessoa Com 
deficiencia  

0 62 0 0 1 0 0 63 

Educacao  40.564 163.759 40.661 437 174.721 17.630 28.438 466.210 

Emprego E Relacoes Do 
Trabalho  

0 184 45 0 571 251 449 1.500 

Energia  0 33 1 0 0 0 4 38 

Esporte, Lazer E Juventude  6 365 84 0 270 113 197 1.035 

Esportes E Turismo  0 0 0 0 8 0 0 8 

Fazenda  53 5.582 92 0 6.951 192 5.061 17.931 

Gabinete Do Governador  0 0 1 0 0 0 0 1 

Gestao Publica  0 0 0 0 11 0 2 13 

Habitacao  0 86 15 0 34 12 22 169 

Justica E defesa da Cidadania  0 170 11 0 597 112 577 1.467 

Logistica E Transportes  0 44 22 0 70 21 846 1.003 

Meio Ambiente  6 1.170 95 0 892 93 810 3.066 

Planejamento E 
desenvolvimento Regional  

208 545 53 0 331 62 145 1.344 

Procuradoria Geral Do Estado  5 1.276 187 0 838 107 397 2.810 

Saneamento E Recursos 
Hidricos  

0 94 3 0 777 11 2.368 3.253 

Saude  5.535 23.628 15.847 0 20.792 6.841 11.010 83.653 

Secretaria de Governo  106 687 175 0 672 222 418 2.280 

Seguranca Publica  520 30.347 530 0 17.904 537 11.161 60.999 

Transportes Metropolitanos  206 43 2 0 9 0 177 437 

Tribunal de Justica  0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo  10 49 6 0 8 0 20 93 
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UNIVERSIDADES 20.237 16.822 735 4.313 12.844 2 4.958 59.911 

Univ.Est. Julio de Mesquita 
Filho  Unesp 

3.210 5.612 0 2.046 4.658 0 1.457 16.983 

Universidade de Sao Paulo - 
Usp  

13.422 5.610 735 835 4.669 2 2.750 28.023 

Universidade Estadual 
Campinas - Unicamp 

3.605 5.600 0 1.432 3.517 0 751 14.905 

TOTAL 169.546 373.801 61.214 4.752 316.225 27.660 153.404 1.106.602 

Fonte: Secretaria da Fazenda 
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Nota Explicativa 
 
 

 
Demonstrativo de Despesas 
 
Os valores referem-se às despesas liquidadas, excluídas as despesas intra-orçamentárias, e foram 
extraídos por meio do Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária –  SIGEO, do 
Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, utilizando o 
Plano de Contas do Estado de São Paulo para a demonstração deste Relatório. 
As despesas da Administração Geral do Estado - AGE não foram discriminadas nos demonstrativos 
de despesas das Secretarias por se constituírem em valores de responsabilidade do Tesouro como 
um todo, como, por exemplo, os repasses da cota-parte do município. 
 
Número de Servidores 
 
Os dados referem-se ao número de servidores com pagamento no mês de dezembro de cada ano, 
ativos e inativos, por regime de contratação, e pensões. Foram extraídos do Sistema de Informações 
Pessoais, Reflexos e Encargos Sociais do Estado – SAS – Unificado, onde: 
Ativos - total de servidores que estão em efetivo exercício de cargo público, função atividade ou 
emprego público; 
Inativos - corresponde aos ex-servidores/militares que se encontram aposentados pelo Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS e pelo Regime Próprio de Previdência Militar - RPPM; 
Pensionistas - total de pessoas beneficiárias de servidor falecido ou as que recebem 
complementação de aposentadoria e pensão das empresas e fundações. 
Obs: Outros Poderes não estão contabilizados, pois os dados estão indisponíveis desde 2009. 
 
Atividades 
 
As informações das atividades das secretarias e das respectivas vinculadas foram extraídas dos 
relatórios de atividades enviados pelas secretarias tutelares. 
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Governo do Estado de São Paulo 

 

Administração Penitenciária 

Nivaldo Cesar Restivo 

 

Agricultura e Abastecimento 

Gustavo Diniz Junqueira 

 

Casa Civil 

Gilberto Kassab 

 

Casa Militar e Defesa Civil 

Walter Nyakas Junior 

 

Comunicação 

Cleber de Oliveira Mata 

 

Cultura e Economia Criativa 

Sergio Henrique Sá Leitão Filho 

 

Defensoria Pública do Estado 

Davi Eduardo Depiné Filho 

 

Desenvolvimento Econômico 

Patrícia Ellen da Silva 

 

Desenvolvimento Regional 

Marco Antonio Scarasati Vinholi 

 

Desenvolvimento Social 

Celia Kochen Parnes 

 

Direito da Pessoa com Deficiência 

Celia Camargo Leão Edelmuth 

 

Educação 

Rossieli Soares da Silva 

 

Esportes 

Aildo Rodrigues Ferreira 

 

Fazenda e Planejamento 

Henrique de Campos Meirelles 

 

Governo 

Rodrigo Garcia 



 

 

Habitação 

Flavio Augusto Ayres Amary 

 

Infraestrutura e Meio Ambiente 

Marcos Rodrigues Penido 

 

Justiça e Cidadania 

Paulo Dimas Debellis Mascaretti 

 

Logística e Transportes  

João Octaviano Machado Neto 

 

Ministério Público 

Gianpaolo Poggio Smanio 

 

Procuradoria Geral do Estado 

Maria Lia Pinto Porto Corona 

 

Relações Internacionais 

Julio Serson 

 

Saúde 

José Henrique Germann Ferreira 

 

Segurança Pública 

João Camilo Pires de Campos 

 

Transportes Metropolitanos 

Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga 

 

Turismo  

Vinicius Rene Lummertz Silva 

 

 
Responsáveis Técnicos – Secretaria da Fazenda e Planejamento 

 
Coordenação 

 

Diego Allan Vieira Domingues – Coordenador / CAF 
 

Equipe Técnica 
 

Aglas Watson Barrera – Gabinete / CAF 
 

Alexandre Pereira Ramos – Gabinete / CAF 
 

Daniel Igor Batista Crispim – Estagiário / GS 
 

Fernanda Dadario Dionisio – Gabinete / CAF 
 

Ricardo Frison Dorotéa – Gabinete / CAF 
 

Rosemeire Aparecida de Araujo – Gabinete / CAF 
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