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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DA FAZENDA 

 

Situação Econômico-Financeira do Governo do Estado de São Paulo 

 

Neste relatório são apresentados os principais resultados da gestão 
orçamentária e financeira do Estado referentes ao exercício de 2009, bem 
como os fatores que os influenciaram. 

A análise do resultado fiscal do exercício demonstra o cumprimento das metas, 
previstas no anexo de metas fiscais, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
bem como todos os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

1. PRINCIPAIS MEDIDAS IMPLANTADAS 

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) fecha em 2009 o terceiro ano de um processo 
de inovações e aperfeiçoamentos institucionais. No ano, a Secretaria da 
Fazenda deu continuidade ao Programa Nota Fiscal Paulista (NFP), 
distribuindo mensalmente R$ 12 milhões aos contribuintes cadastrados no site, 
por meio de sorteio, além dos créditos em cada nota fiscal com CPF. Também 
foi instituído, em dezembro, um prêmio de R$ 1 milhão, na extração especial de 
Natal. 

O programa tem se mostrado um sucesso. Esse desempenho pode ser 
constatado pelos números acumulados no ano. Em março de 2010, o sistema 
registrava mais de 7,3 bilhões de notas e R$ 2,1 bilhões em créditos já haviam 
sido distribuídos, beneficiando mais de 7,2 milhões consumidores cadastrados. 

A NFP apresentou uma inovação com a inclusão das entidades paulistas sem 
fins lucrativos de assistência social e da área da saúde como beneficiárias dos 
créditos e sorteios da NFP. Estas entidades recebem os créditos da Nota Fiscal 
Paulista por diversas vias. O consumidor pode doar seus créditos, sem limite 
de valor, diretamente para as instituições, entregar sua nota, mesmo sem 
CPF/CNPJ, diretamente para a entidade ou depositá-las em urnas especiais ou 
ainda registrar os documentos fiscais, sem identificação, em favor da entidade 
social de sua preferência no sistema. 

Em 2009, com o objetivo de agilizar a recuperação de créditos do Tesouro 
Estadual, foi implantado o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
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Órgãos e Entidades Estaduais – Cadin Estadual, regulamentado pelo Decreto 
53.455/08. O Cadin Estadual registra o nome das pessoas físicas e jurídicas 
que possuem pendências com órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual, direta e indireta, evitando, sempre que possível, a cobrança na forma 
judicial. Em 24/12/2009, havia 1,1 milhão de pessoas físicas e jurídicas com 
mais de 1,8 milhão de pendências, que somavam, nos seus valores originais, 
R$ 4,2 bilhões. 

Com o objetivo de recuperar os débitos referentes ao Imposto Sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, foi lançado o Programa de 
Parcelamento de Débitos – PPD, oferecendo desconto para o pagamento à 
vista ou até 180 meses para o pagamento parcelado. O prazo para adesão ao 
PPD encerrou-se em 31 de maio de 2009, com a adesão de 104.610 
contribuintes e a recuperação de R$ 142,6 milhões em créditos do Estado. Em 
2009, a receita do programa foi de R$ 86 milhões. 

A alienação do controle do Banco Nossa Caixa, em novembro de 2008, foi 
outra ação importante realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, pois, o 
dinheiro da venda foi aplicado em investimentos e para a criação da Nossa 
Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo, que 
iniciou suas atividades em 11 de março de 2009. 

Atualmente, a Nossa Caixa Desenvolvimento (NCD) conta com quatro linhas 
de financiamento: duas para capital de giro, uma para financiamento de 
projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico, meio-ambiente e 
eficiência energética, e por fim, uma para aquisição de máquinas e 
equipamentos novos, veículos utilitários e abertura de franquias. Como não 
possui agências, foram firmados convênios com entidades de classe, para que 
as empresas interessadas possam ter acesso a essas linhas de financiamento. 

Com 10 meses de existência, a Nossa Caixa Desenvolvimento contabilizava 
em 11 de dezembro, R$ 158 milhões em limites de créditos aprovados, 
atendendo 108 empresas paulistas. O volume concedido de financiamentos e 
capital de giro com recursos próprios até a data era de R$ 20,9 milhões. 

No que tange a legislação tributária, foram elaborados e aprovados com auxílio 
da Assembléia Legislativa dois projetos de lei. O primeiro agiliza o processo 
administrativo-tributário e o segundo fecha brechas para estratégias de 
planejamento e elisão fiscal, além de modernizar o relacionamento entre fisco e 
contribuinte ao criar o domicílio eletrônico do contribuinte. 

Para o Processo Administrativo-Tributário, (Lei nº 13.457, de 18/03/2009),foi 
redesenhada a tramitação dos processos administrativos submetidos ao 
Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), com vistas a implantação do processo 
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eletrônico, que deve se iniciar em agosto de 2010. Com a instituição dessa e 
outras mudanças no processo, previstas na lei, espera-se que o trâmite de um 
processo, que hoje dura em média 4 anos, passe a levar apenas 180 dias. 

A Lei 13.918, de 22/12/2009, promoveu várias atualizações e inovações na 
legislação do ICMS dentre as quais destaca-se a instituição do Domicílio 
Eletrônico do Contribuinte – DEC. A Sefaz poderá cientificar o sujeito passivo 
de quaisquer tipos de atos administrativos, encaminhar notificações e 
intimações, e expedir avisos em geral. Porém, para que os contribuintes 
possam receber essas notificações, eles deverão efetuar o credenciamento, da 
forma prevista em regulamento. 

Apesar de o ano de 2009 ter iniciado de maneira turbulenta, com uma grave 
crise econômica, o Governo do Estado de São Paulo, com a coordenação da 
Secretaria da Fazenda, tomou 30 medidas com o objetivo de sustentar o nível 
de demanda agregada na economia paulista, para atenuar os seus efeitos no 
setor produtivo, colaborando para que 2009 terminasse com sinais fortes de 
recuperação da economia. As principais medidas tomadas estão resumidas 
abaixo: 

a) Diminuição da carga tributária sobre as microempresas – As 
microempresas, aquelas com faturamento até R$ 240 mil/ ano, passaram a 
receber crédito da Nota Fiscal Paulista nas suas aquisições feitas de 
atacadistas, podendo usar esse crédito para compensar com o ICMS a 
recolher. Essa medida acarretou, na prática, uma isenção do ICMS para essas 
empresas. 

b) Garantia de investimentos públicos – O Governo do Estado assegurou que 
os recursos para todos os investimentos previstos no orçamento e no PPA para 
os anos de 2009 e 2010. Além disso, com a venda da Nossa Caixa, foram 
assegurados mais recursos que permitirão executar R$ 45 bilhões de 
investimentos em 2009 e 2010. 

c) Creditamento integral do ICMS – Desonerou-se os investimentos em 
setores estratégicos, permitindo o creditamento integral do ICMS pago na 
aquisição de bens de capital no Estado de São Paulo. Bens de capital 
importados sem similar nacional não precisam mais nem recolher ICMS. Pelo 
Decreto nº 54.422, de 05/06/2009, foram definidos os 119 setores beneficiados 
e já foram utilizados créditos no valor de R$ 25,6 milhões. 

d) Autorização para antecipação de compras – A Sefaz em conjunto com a 
Secretaria de Economia e Planejamento permitiu que todos os órgãos do 
Estado antecipassem suas compras de bens duráveis e a realização de 
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reformas de escolas e outros prédios públicos, de forma a manter o nível de 
demanda por estes bens no período mais agudo da crise. 

Não obstante a crise e as desonerações tributárias, o Estado encerrou o ano 
com orçamento equilibrado, superávit orçamentário, redução da relação Dívida 
Consolidada Líquida (DCL)/ Receita Corrente Líquida (RCL) e ligeiro 
crescimento na sua receita total. 

2. RESULTADO PRIMÁRIO 

Em 2009, o Governo do 
Estado de São Paulo obteve 
superávit primário de R$ 
2.622 milhões. O resultado foi 
37,7% superior à meta de R$ 
1.904. 

Obter o superávit primário indica que o desempenho das receitas primárias 
permitiu a cobertura integral de todas as despesas primárias. Além disso, 
assegurou recursos para o pagamento de parte do serviço da dívida e, com 
isso, contribuiu para a redução da relação Dívida Consolidada Líquida (DCL) / 
Receita Corrente Líquida (RCL). 

A obtenção deste superávit, ainda que inferior ao de exercícios anteriores, 
representou um verdadeiro esforço, pois foi obtido num ano de baixo 
crescimento das receitas e ampliação dos investimentos. 

3. RECEITA PRIMÁRIA 

3.1. Meta Anual 

A receita primária, contabilizando as receitas intra-orçamentárias, prevista pela 
Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2009 foi de R$ 124.268 milhões. 

3.2. Desempenho no exercício financeiro de 2009 

Considerando todas as fontes de recursos, a receita primária realizada foi de 
R$ 124.136 milhões, valor 0,1% inferior à previsão inicial do orçamento de 
2009. Comparada com a receita de R$ 117.490 milhões registrada em 2008, 
ela apresentou crescimento nominal de 5,7%, influenciado pelas Receitas 
Tributárias, que serão melhor explicadas no item 3.2.1, que apresentaram 
crescimento nominal de 4,2% em 2009. 

Também influenciaram positivamente as Receitas de Contribuições, composta 
pela contribuição dos servidores ao Regime Próprio de Previdência dos 

2009
Receita Primária Total 124.135,9

Receitas Primárias Correntes 123.083,5
Receitas Primárias de Capital 1.052,4

Despesa Primária Total 121.514,0
Despesas Primárias Correntes 106.438,1
Despesas Primárias de Capital 15.075,9
Resultado Primário 2.621,9
Meta - LDO  (ano 2009) 1.904,0
Nota: Inclui as receitas e despesas intra-orçamentárias
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Servidores (RPPS) e para o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual (IAMSPE), com aumento de 6,9%. Como essas contribuições são 
uma parcela fixa do salário, os aumentos salariais concedidos aos servidores, 
tiveram impacto positivo nessa receita. 

Houve também o crescimento nominal de 48,3% da Receita Patrimonial. Esse 
crescimento foi influenciado pelo comportamento das receitas de Concessões e 
Permissões, que representaram em 2009, 59,5% das Receitas Patrimoniais e 
tiveram crescimento nominal de 212,5%. Essa performance foi diretamente 
influenciada pela retomada, pelo Governo do Estado de São Paulo, do 
programa de concessões rodoviárias. 

Por último, as Transferências Correntes apresentaram uma variação positiva 
de 3,5%. Para esse resultado contribuíram positivamente os repasses do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (37,2%), para o 
regime de Gestão Plena do Sistema Único de Saúde (20,1%) e as 
compensações financeiras pela exploração de recursos naturais (69,11%). 

3.2.1. Receita Tributária 

Em 2009, a receita tributária atingiu R$ 89.346 milhões. Quando comparada 
com a arrecadação de R$ 85.750 milhões em 2008, a receita tributária de 2009 
apresentou expansão nominal de 4,2% com contribuição positiva de todos os 
componentes tributários. Em termos reais, quando deflacionada a arrecadação 
pelo IPCA/IBGE, teve retração de 0,7%. 

Relativamente à previsão inicial contida na LOA 2009 de R$ 88.822 milhões, a 
receita tributária arrecadada situou-se 0,6% acima, em termos nominais, 
representando um ganho de R$ 523 milhões. 

O IPVA apresentou arrecadação de R$ 8.864 milhões. Quando comparada 
com a previsão inicial da LOA, R$ 8.892, a arrecadação do IPVA foi R$ 28 
milhões menor (-0,3%), refletindo que o aumento da frota de veículos, por 
conta do aumento das vendas, não foi suficiente para compensar a diminuição 
dos preços, por conta da queda do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), feito pelo Governo Federal. O ITCMD, cuja arrecadação foi R$ 235 
milhões (+52%) maior que a previsão inicial; e as Taxas, cuja arrecadação foi 
R$ 233 milhões (+7,6%) maior que a previsão inicial. Também contribuíram 
para o resultado positivo os recolhimentos de emolumentos, de custas judiciais 
e extrajudiciais e de taxas de licenciamento de veículos. 

A arrecadação do ICMS apresentou aumento de R$ 2.119 milhões (2,8%) com 
relação a 2008. Ela representa quase 90% da receita tributária, totalizando R$ 
76.513 milhões. O movimento do ICMS e de seus principais segmentos são 
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analisados a seguir. Nesta análise setorial, deve ser observado que valores 
arrecadados no PPI (Programa de Parcelamento Incentivado) foram 
desconsiderados: 

ICMS – Análise Setorial – R$ Milhões 

Variação Real 
Arrecadação

2009/2008
Valor Peso Valor Peso IPCA

Combustíveis (I) 9.210,7 12,4% 8.352,1 10,8% -13,5%
Comunicações (II) 9.012,4 12,1% 9.884,4 12,8% 4,6%
Energia Elétrica (III) 5.354,7 7,2% 5.808,3 7,5% 3,4%
Preços Administrados (I+II+III) 23.577,8 31,6% 24.044,9 31,2% -2,8%
Indústria 27.795,6 37,3% 28.861,2 37,4% -1,0%
Comércio & Serviços 20.751,3 27,9% 23.315,3 30,2% 7,1%
Total 74.394,5 100% 76.513,3 100% -1,9%
Fonte: Secretaria da Fazenda
Notas: 1) Exclui receitas do PPI.

              não classificadas. 
             2) A soma dos setores não soma 100%, devido a arrecadação do setor agropecuário e guias 

Jan-Dez 2009Jan-Dez 2008

 

1) O setor de combustíveis, cuja participação foi de 10,8% da arrecadação, 
mostrou variação real anual de -13,5%. Essa queda pode ser explicada por 
dois motivos: o primeiro foi a queda da arrecadação com importações da ordem 
de 48,7%, motivado pela diminuição do volume importado, redução do preço do 
petróleo e a apreciação cambial. O segundo motivo diz respeito ao 
recolhimento por Substituição Tributária, em que a perda na arrecadação foi de 
23,1%. A perda pode estar relacionada com a diminuição do consumo de 
derivados, como a gasolina C e o óleo diesel, aos preços deprimidos e aos 
ressarcimentos resultantes do saldo líquido das operações interestaduais. 

2) O setor de comunicações, que representou 12,8% da arrecadação no ano, 
apresentou crescimento real de 4,6% e é composto pela telefonia fixa e redes, 
banda larga e telefonia móvel. O setor de telefonia fixa teve aumento discreto 
de 1,1%, enquanto o setor de telefonia móvel cresceu 24,8%, no entanto o 
setor de banda larga apresentou desempenho ruim, tendo uma queda em 
2009. 

3) O setor de energia elétrica, que participou com 7,5% da receita contra 7,2% 
em 2008, apresentou aumento real anual 3,4%. Em decorrência da crise 
financeira mundial o consumo industrial de energia em 2009, apresentou uma 
queda de 6,4%, segundo dados da Secretaria de Saneamento e Energia. No 
entanto, a geração de energia, segundo o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), teve queda de 0,7% no Brasil, entre 2009 e 2008, mostrando 
que o consumo total, levando em conta o consumo residencial, não apresentou 
uma queda tão expressiva quanto o consumo industrial. Esse fato, somado a 
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revisão tarifária ocorrida em 2009, foram os responsáveis pelo aumento da 
arrecadação no período. 

4) Os setores de comércio e serviços e o setor industrial contribuíram com 68% 
da arrecadação total. 

4.1) O setor industrial, que representou 37,4% do total, apresentou contração 
real de -2,7%. Esse dado reflete que a recuperação econômica iniciada no final 
de 2009 não foi suficiente para que a arrecadação do ICMS em 2009 fosse 
superior a 2008. As principais quedas foram registradas nos setores de 
metalurgia e máquinas e equipamentos, que apresentaram uma queda de 
22,1% e 11,7%, respectivamente. 

4.2) O setor de Comércio e Serviços, que representa 30,2% do total, cresceu 
1,1%, principalmente em função da continuidade na elevação da renda e da 
expansão do crédito. Esse resultado pode ser explicado pelo aumento do 
consumo das famílias em 4,1%, de acordo com o PIB de 2009, divulgado pelo 
IBGE. 

4. DESPESA PRIMÁRIA 

4.1. Meta Anual 

A Despesa Primária, incluindo as despesas intra-orçamentárias, fixada pela Lei 
de Orçamento para o exercício de 2009 foi de R$ 121.221 milhões, o que 
representou um incremento de 8,3% em relação à despesa realizada de R$ 
111.957 milhões em 2008. 

4.2. Desempenho no exercício financeiro de 2009 

Considerando todas as fontes de recursos, a despesa primária realizada em 
2009 totalizou R$ 121.514 milhões, superando em 0,2% a previsão inicial. No 
entanto, quando confrontada com as despesas fiscais autorizadas durante o 
exercício de 2009, observamos uma economia orçamentária de R$ 5.365 
milhões, correspondente a 4,4% do total autorizado de R$ 126.879 milhões. 
Comparado com a despesa realizada em 2008, de R$ 111.957 milhões, o 
gasto primário apresentou expansão de 8,5%, refletindo: 

1) aumento das receitas primárias causando o aumento de gastos nas funções 
que possuem vinculação constitucional e legal de recursos, principalmente 
Educação e Saúde; 

2) aumento de Outras Despesas Correntes, exceto transferências a 
municípios, cujo aumento foi de 5,9%, com relação a 2008 e 1,2% em termos 
reais (corrigido pelo IPCA), por conta do aumento dos gastos com: 
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Aposentadorias e Reformas (7,6%), Pensões (9,0%) e Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica (9,6%), onde estão contabilizados as despesas com as 
Organizações Sociais; e 

3) aumento dos investimentos feitos pelo Estado, que somaram R$ 17,8 
bilhões de reais em 2009, frente a um investimento de R$ 14,1 bilhões em 
2008, isso significa um crescimento de 26,5% nos investimentos efetuados. 

4.2.1. Pessoal e Encargos Sociais 

A despesa com Pessoal e Encargos Sociais, pelo conceito da LRF, principal 
despesa fiscal do Estado, atingiu em dezembro de 2009, o montante 
acumulado de R$ 41.751 milhões, já descontada a parcela de gastos paga com 
as contribuições de servidores. Importante destacar que a realização da 
despesa de pessoal, considerados os três poderes, atingiu 48,2% da Receita 
Corrente Líquida (RCL), portanto, abaixo do limite de 60% estabelecido na 
LRF. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Despesas com Pessoal 23.848 25.396 27.612 31.438 33.650 39.007 41.751

Poder Executivo 20.425 22.042 24.034 27.164 29.273 33.543 35.768

Receita Corrente Líquida 43.699 49.419 56.775 62.468 70.568 82.183 86.619

% da Receita Corrente Líquida
Despesas com Pessoal 54,6% 51,4% 48,6% 50,3% 47,7% 47,5% 48,2%

Poder Executivo 46,7% 44,6% 42,3% 43,5% 41,5% 40,8% 41,3%
*Exclui parcela de gastos paga com as contribuições de servidores e deduções previstas em lei

Despesa com Pessoal e Encargos* (R$ Milhões)

 

Participação das Despesas de Pessoal e do Poder Exe cutivo sobre a Receita 
Corrente Líquida (RCL)

62,1%
58,1% 56,6% 56,4% 55,3%

52,7% 50,5% 51,2% 49,5% 47,5% 48,2%
52,4%

49,3% 48,2% 48,0% 46,7% 44,6% 42,3% 42,9% 41,6% 40,8% 41,3%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Despesas de Pessoal Poder Executivo
 

O Poder Executivo está abaixo do teto de 49% e do limite prudencial de 
46,55%, apresentando relação de 41,3% em dez/09, ante 40,8% em dez/08. 
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Essa variação é explicada pelos aumentos salariais concedidos aos servidores 
no ano de 2008, que tiveram o seu impacto pleno em 2009, como os aumentos 
dados aos policiais civis e militares e aos servidores da área administrativa do 
Estado (Lei Complementar nº 1.080/2008). 

5. DÍVIDA CONSOLIDADA 

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) em 31/12/2009 totalizou R$ 130,9 bilhões, 
apresentando uma redução de 2,3% em relação ao saldo existente em 
31/12/2008. Como proporção da Receita Corrente Líquida (RCL), a razão de 
1,63 observada em 31/12/2008 foi reduzida, para 1,51 em 31/12/2009. 

Valores em R$ bilhões 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 % abs % abs

Dívida Consolidada (DC) 77,8 97,2 106,8 121,4 126,0 132,5 141,4 161,3 162,0 0,5% 0,7 108,1% 84,1
  Renegociada c/ Gov. Federal (Lei 9496) 68,5 84,8 95,1 109,3 113,3 120,6 130,6 146,9 145,5 -1,0% (1,4) 112,2% 76,9
  Contratos Indexados ao Câmbio 5,4 8,2 7,3 6,5 5,1 4,5 3,6 5,0 4,0 -19,2% (1,0) -25,2% -1,4
  Demais Contratos e Dívidas 3,9 4,1 4,4 5,6 7,6 7,4 7,3 9,4 12,5 32,9% 3,1 220,0% 8,6

(-) Deduções 7,1 6,9 9,0 11,4 14,1 14,1 20,9 27,3 31,1 13,7% 3,8 340,3% 24,0
        Saldo de Caixa & Aplic. Financeiras 4,7 5,5 6,9 8,6 10,1 9,7 14,1 19,1 20,9 9,6% 1,8 343,5% 16,2
        Demais Ativos Financeiros 2,3 2,3 3,3 3,9 5,3 5,8 8,4 9,8 12,4 26,3% 2,6 428,8% 10,0
        (-) Restos a Pagar Processados 0,0 (0,8) (1,2) (1,1) (1,3) (1,3) (1,6) (1,6) (2,2) (0,7)

= Dívida Consolidada Líquida (DCL) 70,8 90,2 97,9 110,0 111,9 118,4 120,5 133,9 130,9 -2,3% (3,0) 84,9% 60,1

Receita Corrente Líquida (RCL) 35,7 39,7 43,7 49,4 56,8 62,5 70,6 82,2 86,6 5,4% 4,4 142,7% 50,9
DCL/RCL 1,98 2,27 2,24 2,23 1,97 1,89 1,71 1,63 1,51

Acumulado
memo (acumulado no ano) 2001/2009
Serviço da Dívida (Sigeo) 4,0 4,4 5,5 5,5 6,4 8,7 6,7 8,8 9,2 59,2
Receitas de Operações de Crédito (Siafem) 0,2 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,9 2,0 5,7

Lei 9.496 / Dívida Consolidada (DC) 88,1% 87,3% 89,1% 90,0% 89,9% 91,0% 92,4% 91,1% 89,8%
Ctos Indexados ao câmbio / DC 6,9% 8,5% 6,8% 5,4% 4,1% 3,4% 2,5% 3,1% 2,5%

DCL/RCL <2xRCL - RSF40/01 Art.3º 71,4 79,4 87,4 98,8 113,6 124,9 141,1 164,4 173,2
Serv.Dívida/RCL <11,5% - RSF43/01 Art.7º 11,2% 11,2% 12,6% 11,1% 11,3% 14,0% 9,4% 10,7% 10,7%

Garantias Concedidas 10,4 12,8 11,2 11,0 9,6 6,3 5,2 5,6 4,3
Garantias / RCL <32% - RSF 03/2002 29,0% 32,3% 25,7% 22,2% 17,0% 10,1% 7,4% 6,9% 5,0%

∆ 2009/2001∆ 2009/2008

 

LRF - Dívida Consolidada Líquida/RCL

1,98

2,27
2,24 2,23

1,97

1,89

1,71

1,63

1,51

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

Após o grande salto da relação DCL/RCL de 1,98 em 2001 para 2,27 em 2002, 
em função do IGP-DI registrado naquele ano – 26,4% - o Governo do Estado 
de São Paulo, encontrava-se em 31 de dezembro de 2009, abaixo dos limites 
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fixados pelas resoluções do Senado Federal, cumprindo o limite imposto pela 
LRF. 

Em 2009, observamos um leve aumento da Dívida Consolidada, mesmo com o 
cumprimento integral e pontual dos compromissos firmados com a União e com 
todos os demais credores externos. A Dívida Consolidada atingiu R$ 161,3 
bilhões, praticamente estável em relação a 2008, já descontado o pagamento 
do serviço da dívida no valor de R$ 9,2 bilhões e somando o ingresso de 
Receitas de Operações de Crédito no valor de R$ 2,0 bilhões. 

A despeito da estabilidade da Dívida Consolidada, a sua composição sofreu 
alterações ao longo de 2009. A parcela dos Demais Contratos e Dívidas, 
composto pela dívida com o BNDES, dívida com o INSS e de Precatórios, que 
representam 7,7% da Dívida Consolidada, apresentou um aumento de 40,4%, 
passando de R$ 9,4 bilhões para R$ 13,2 bilhões. Esse crescimento de R$ 3,8 
bilhões foi compensado pela redução do estoque das dívidas renegociadas 
com o Governo Federal e dos contratos indexados ao câmbio, mantendo a 
Dívida Consolidada estável. 

A dívida renegociada com a União no âmbito da Lei 9.466/97, teve variação foi 
de -0,9% passando de R$ 146,9 bilhões em 31 de dezembro de 2008 para R$ 
145,6 bilhões em 31 de dezembro de 2009. Essa queda da dívida renegociada, 
que representa cerca de 90% da Dívida Consolidada, deveu-se aos 
pagamentos realizados e à correção do saldo devedor pelo IGP-DI/FGV, que 
acumulou variação de -1,4% em 2009. 

Também em sentido contrário, os contratos indexados ao câmbio, que 
representam 2,5% da Dívida Consolidada, apresentaram uma queda de 31,6%, 
passando de R$ 5 bilhões para R$ 3,8 bilhões, refletindo a apreciação do real, 
a cotação do dólar passou de R$ 2,33 em 31 de dezembro de 2008 para R$ 
1,74 em 31 de dezembro de 2009. 

Por último, a concessão de garantias por parte do Estado de São Paulo, ao 
final de 2009, somou R$ 4,2 bilhões, equivalente a 4,8% da RCL, portanto, bem 
abaixo do limite estabelecido pela LRF de 32%. 

6. COMENTÁRIO FINAL 

Em síntese, como a meta de resultado primário foi cumprida, as despesas com 
pessoal, a concessão de garantias e a dívida como proporção da RCL estão 
abaixo dos tetos legais, e as disponibilidades superam os Restos a Pagar, fica 
demonstrado que todos os requisitos da LRF foram amplamente atendidos, 
atestando uma situação econômico-financeira satisfatória. 
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Nesta parte do Relatório estão apresentadas as informações relativas à Execução 
Orçamentária detalhadas por Secretaria, Autarquias, Fundações e Empresas, também seus 
principais indicadores e atividades desenvolvidas estão destacados. 
 
 As tabelas de Demonstrativo de Despesas se referem aos valores nominais das 
despesas liquidadas no ano de 2009. As informações dos valores de despesas apresentados 
foram extraídas do SIGEO-Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária 
utilizando-se do software Discoverer onde os itens do Plano de Contas do Estado de São Paulo 
foram reagrupados para demonstração deste Relatório. 
 

Os valores da Execução das Despesas liquidadas das Autarquias, Fundações e 
Empresas CPTM, EMPLASA, IPT e CETESB que estão no SIAFEM foram extraídos do SIGEO 
na sua totalidade. 
 
 Para as demais Empresas são apresentados os valores das despesas liquidados 
através do repasse do Tesouro, informações disponíveis no SIAFEM.  
 
 O quadro de números de funcionários mostra a quantidade de funcionários em cada 
Pasta obtida através do Cadastro Unificado de acordo com o Decreto n.º40.038/95, processado 
pela Prodesp. 
 
 Quanto às informações dos indicadores e das atividades das Pastas foram 
encaminhadas pelas Secretarias tutelares e também pelas próprias entidades.  
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Gabinete do Governador 
 
 
 

 

 
Número de funcionários  

 
 
 

 
 
Casa Militar 
 
 
 
Atividades 
 
 
 

A Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo tem a competência de planejar, dirigir e 
executar a segurança física dos Palácios de Governo, coordenar a recepção de autoridades, 
assessorar o Governador nos assuntos relativos às Forças Armadas ou de natureza militar e 
coordenar o sistema de Defesa Civil do Estado de São Paulo. 
 

Dentre as atividades desenvolvidas pela Casa Militar em 2009 destacou-se: 

 

1. Defesa Civil 
 

Indicador: Melhorias  
Ações : 
- Aprimoramento e aparelhamento do Centro de Gerenciamento de Emergências - CGE para a 
operação dos Planos de Defesa Civil, abrangendo 114 municípios. A Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil operacionalizou 4 Planos Preventivos e 3 de Contingência, intensificou o monitoramento diuturno 
das emergências no Estado de São Paulo e a emissão dos boletins meteorológicos e de alerta. Em 
2009, o CGE emitiu 1.702 Boletins Meteorológicos e, para subsidiar ações operacionais do Sistema 
Estadual de Defesa Civil em apoio aos municípios, elaborou 545 relatos, com o acompanhamento de 
662 ocorrências, por meio de elaboração de informativo. 
Indicador: Ações Preventivas 

Ações : 
- Atividade de Estudo e Pesquisa para Redução de Desastres por meio do Comitê para Estudos das 
Ameaças Naturais e Tecnológicas do Estado de São Paulo  – CEANTEC, criado pelo Decreto 
Estadual nº. 53.417, de 11 de setembro de 2008. Objetivo: promover a adoção e a difusão de doutrinas 
e técnicas de comando como ferramentas de gerenciamento em casos de risco, ameaças e desastres 
naturais ou provocados pelo homem; fomentar a implantação de sistema de integração de dados; 
promover a realização de estudos para a análise das ameaças naturais e tecnológicas; e, adotar 
medidas para a elaboração e atualização do mapa estadual de ameaças naturais e tecnológicas. 
 

2008 2009 09/08

Gabinete 143                                133                                (7,0)%

   Ativos 1                                    2                                    100,0%

   Inativos 142                                131                                (7,7)%



 

 

6 

Em 08/04/2009, por meio da Resolução CMIL Nº 013/610, instituiu-se a Comissão de P2R2 (Prevenção, 
Preparação e Resposta Rápida) do CEANTEC, dispondo sobre a elaboração de estudos para 
estabelecer planos de ações para Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a emergências 
ambientais com produtos químicos perigosos. Na primeira reunião, a Comissão deliberou sobre a 
criação da Subcomissão de P2R2 do Litoral Norte, reunindo órgãos, instituições e sociedade civil, para 
discutir e propor ações para o litoral norte, tendo em vista o impacto que essa região sofrerá em razão 
dos futuros investimentos oriundos da exploração do pré-sal. Esta ação é inédita no país, pois o 
Governo do Estado de São Paulo está se organizando junto à sociedade civil, a fim de estabelecer 
ações que minimizarão o impacto ambiental na Serra do Mar. 
 
- Participação da Sociedade Civil em Atividades de Defesa Civil - Visando estreitar o relacionamento 
com a sociedade civil e incentivar parcerias, foram assinados 09 Protocolos de Intenções: OFDA–
USAID – US Agency for Internacional Specialist; 4 Estações - Instituto de Psicologia; Associação dos 
Veterinários sem Fronteiras; Associação Férias Vivas; Centro de Voluntariado de São Paulo; Cruz 
Vermelha Brasileira - Filial do Estado de São Paulo; Instituto de Bombeiros Civis - Caieiras; Intra 
Consultoria Empresarial e União dos Escoteiros do Brasil - Região de São Paulo. 
 
- Capacitação de Recursos Humanos - Ensino à Distância – EAD - No ano de 2009, realizou-se o 
primeiro curso de Defesa Civil, por meio de Ensino à Distância. Este curso destina-se a capacitar 
agentes públicos para que entendam a vulnerabilidade das comunidades e compreendam a importância 
das ações preventivas e da preparação para atuação em emergências e desastres, de forma que os 
danos humanos e materiais sejam minimizados. O objetivo desta iniciativa é implantar, de maneira mais 
ampla, uma linha consistente de educação e potencializar a participação de todos os envolvidos no 
Sistema Estadual de Defesa Civil. O curso foi disponibilizado para 1.300 alunos. 
 
- Seminários Regionais - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, com apoio da Fundação do 
Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, e da Secretaria Nacional da Segurança Pública –SENASP  
realizou 17 Seminários Regionais de Defesa Civil, nas cidades pertencentes às regiões de Araçatuba, 
Presidente Prudente, Bauru, São José do Rio Preto, Barretos, Registro, São José dos Campos, 
Araraquara, Marília, Campinas, Itapeva, Sorocaba, Ribeirão Preto, Franca, Santos e São Paulo. 
 
Os seminários buscaram apoiar os municípios na estruturação de um sistema de alerta para o período 
das chuvas e para atendimento em situações emergenciais. Foram direcionados, principalmente, aos 
Coordenadores Regionais de Defesa Civil.  
 
- Atendimento aos Municípios  -  Foram realizados cursos visando capacitar autoridades municipais, 
Coordenadores e Agentes Municipais de Defesa Civil, preparando-os para a atuação em ações de 
minimização de desastres. 
 

• 2007: 22 cursos; 1.050 participantes e 185 municípios atendidos; 
• 2008: 24 cursos: 1.484 participantes e 333 municípios atendidos; 
• 2009: 31 cursos: 1.955 participantes e 614 municípios atendidos. 
Total de participantes: 4.489. 

 
 
- Programa de Defesa Civil nas Escolas  -  Durante o ano de 2009, paralelamente à realização dos 
cursos de capacitação, a Defesa Civil do Estado realizou palestras em escolas públicas, sobretudo no 
interior paulista. As palestras atingiram cerca de 6 mil crianças e abordaram temas característicos de 
cada localidade, com a distribuição de material informativo. O objetivo foi o desenvolvimento da 
percepção de risco na comunidade escolar. 
 
- V Seminário Internacional de Defesa Civil – DEFENCIL -  Ocorreu em 18 de novembro de 2009, no 
Centro de Eventos e Convenções da cidade de São Paulo, no Parque Anhembi. A quinta edição do 
evento foi a maior até então, um marco na história da Defesa Civil do Brasil. O evento reuniu mais de 
8.000 pessoas e contou com a participação de representantes de 20 estados da Federação, além de 
delegações do Peru, São Tomé e Príncipe, Guatemala, República Dominicana, Moçambique, Guiné 
Bissau, Cabo Verde e Angola. Além das atividades de aquisição de conhecimentos, o evento teve por 
objetivo a integração dos diversos organismos de Defesa Civil do Brasil e dos países convidados para 
eventuais ações conjuntas. 
 
- Conscientização Comunitária - Elaboração e distribuição de materiais informativos e de orientação 
(manuais, cartilhas, folders e filipetas) voltados para os moradores de áreas de risco, o público infantil e 
a comunidade de forma geral, com informações sobre riscos típicos dos períodos de verão e inverno e 
sobre a contaminação ambiental. 
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- Convênios foram realizados com os municípios, para construção ou recuperação de obras preventivas 
/ recuperativas.  
 
- Coordenação de Planos - Operação no período de chuvas 2008/09. 
 
- Plano Preventivo de Defesa Civil: para escorregamentos das encostas da Serra do Mar e inundações 
no Vale do Ribeira. 
 
-Plano de Contingência: para inundações na Região Metropolitana de SP; inundações e 
escorregamentos de encostas nas regiões do Vale do Paraíba e de Campinas e Serra da Mantiqueira. 
 
Indicador: Ações Operacionais 
Ações: 
- Orientação e Homologação de 32 Processos Homologatórios referentes à decretação de situação de 
emergência, dos quais, 10 foram reconhecidos pelo Governo Federal. 
- Apoio suplementar em incêndios de favelas da Região Metropolitana de São Paulo. 
- Apoio nas operações de fogo em mata e combate à dengue. 
- Acompanhamento de 113 vistorias técnicas em áreas de risco.  
 
Indicador: Subsídios e Apoios 
Ações: 
 Realização de vistorias para subsidiar processos de repasse de recursos financeiros aos municípios e 
apoio suplementar a 69 municípios atingidos por eventos extremos relacionados às fortes chuvas, 
principalmente durante o período de verão. Investimento: repasse de materiais de 1ª necessidade 
(alimentos, cobertores, colchões, lençóis, fronhas, botas de PVC, lona plástica e materiais de higiene e 
limpeza), no valor de R$ 1.394.044,40. 
 
Indicador: Informática 
Ações: 
- Manutenção da home page, que disponibiliza informações e serviços úteis aos órgãos públicos e à 
comunidade. Endereço: http://www.defesacivil.sp.gov.br. 

 

 

1.1 Atendimento a Desabrigados  

 
Distribuição de material de apoio em emergência – Suplementou ações de emergência e atendimento aos 
desabrigados dos 69 municípios mais atingidos por desastres. A Defesa Civil repassou recursos materiais 
no valor de R$ 1.394.044,40, em 2009, com a seguinte distribuição: 
 

APARECIDA : 35 cestas básicas, 35 cobertores, 35 colchões e 35 lençóis. 
APIAÍ : 1 lona plástica.    
ARAÇARIGUAMA: 14 cestas básicas, 11 lonas plásticas, 6 lonas plásticas e 14 colchões. 
AREIAS : 1 pluviômetro. 
BANANAL : 20 botas, 8 fitas de isolamento e 6 lonas plásticas. 
BARRA DO TURVO : 50 alvejantes, 10 botas, 33 cestas básicas, 60 cobertores, 60 colchões, 60 lençóis 
e 3 lonas plásticas. 
CAIEIRAS : 60 cestas básicas, 200 cobertores, 200 colchões, 200 lençóis, 4 lonas plásticas, 60 rodos, 30 
sabões, 2 pluviômetros, 110 vassouras, 50 alvejantes, 200 agasalhos, 50 baldes, 50 cremes dentais, 50 
esponja, 50 pares de luvas, 50 panos de chão, 50 rodos, 50 sabões, 50 pás de lixo, 100 sacos de lixo, 50 
sabonetes e 250 vassouras. . 
CAJAMAR: 49 cestas básicas, 150 cobertores, 150 colchões e 150 lençóis, 
CAJATI : 40 botas, 200 cestas básicas, 30 fitas de isolamento, 08 lonas plásticas, 100 cobertores, 100 
colchões e 30 capas de chuvas. 
CAMPO LIMPO PAULISTA : 50 cestas básicas, 200 cobertores, 200 colchões, 200 lençóis, 10 lonas 
plásticas, 30 pás de lixo, 30 rodos e 30 vassouras. 
CAMPOS DO JORDÃO : 3 fitas de isolamento, 5 lonas plásticas, 26 botas e 6 luvas. 
CANANÉIA: 10 cestas básicas, 31 cobertores, 31 colchões e 31 lençóis. 
CANAS : 25 alvejantes, 21 cestas básicas, 35 colchões, 14 fitas de isolamento, 35 lençóis, 21 pás de lixo, 
21 rodos, 21 vassouras, 10 botas, 10 capas de chuvas, 15 capas descartáveis e 89 camisetas. 
CAPIVARI : 30 alvejantes, 120 cestas básicas, 200 cobertores, 200 colchões, 65 cremes dentais, 200 
lençóis, 29 rodos, 65 sabões, 60 sabonetes e 36 vassouras. 
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CARAGUATATUBA : 2 pluviômetros. 
CARAPICUIBA : 97 colchões, 64 lençóis e 3 lonas plásticas.  

CRUZEIRO: 50 alvejantes, 50 baldes, 50 cestas básicas, 50 cobertores, 60 colchões, 50 esponjas, 1 fita 
de isolamento, 50 lençóis, 3 lonas plásticas, 50 pares de luvas, 50 panos de chão, 50 rodos, 50 sabões, 
50 sabonetes e 50 vassouras. 
CUBATÃO : 50 cestas básicas, 50 cobertores, 100 colchões, 100 lençóis, 9 lonas plásticas, 7 fitas de 
isolamento e 3 pluviômetros. 
DIADEMA : 100 cestas básicas, 100 cobertores, 190 colchões e 15 fitas de isolamento. 
DRACENA : 440 alvejantes, 1 agasalho cinza, 120 cestas básicas,  500 cobertores, 460 colchões, 500 
lençóis, 250 rodos, 250 pás de lixo, 500 sacos de lixo e 250 vassouras. 
ELDORADO : 15 alvejantes, 15 baldes, 15 cestas básicas, 30 cobertores, 30 cremes dentais, 25 
colchões, 15 esponjas, 30 lençóis, 2 lonas plásticas, 15 pares de luvas, 15 panos de chão, 15 rodos, 30 
sabões, 30 sabonetes, 31 botas, 7 capas de chuvas, 15 sacos de lixo, 15 pás de lixo e 15 vassouras. 
FERRAZ DE VASCONCELOS : 40 cestas básicas, 80 cobertores e 100 colchões. 
FRANCISCO MORATO : 30 alvejantes, 30 baldes, 71 cestas básicas, 60 cobertores, 180 colchões, 60 
lençóis, 2 lonas plásticas, 30 pares de luvas, 30 panos de chão, 61 rodos, 30 sabões, 61 pás de lixo, 61 
sacos de lixo, 2 fitas de isolamento e 61 vassouras. 
FRANCO DA ROCHA : 7 fitas de isolamento e 12 lonas plásticas. 
GUARATINGUETÁ : 396 alvejantes, 446 baldes, 450 cestas básicas, 680 cobertores, 680 colchões, 880 
lençóis, 5 lonas plásticas, 396 pares de luvas, 446 panos de chão, 446 rodos, 446 pás de lixo, 196 
sabonetes, 446 vassouras, 200 sacos de lixo, 296 esponjas e 10 fitas de isolamento. 
GUARUJÁ : 200 cestas básicas, 350 cobertores, 250 colchões, 350 lençóis, 5 lonas plásticas e 2 fitas de 
isolamento. 
GUARULHOS : 142 cestas básicas, 2378 colchões e 700 lençóis. 
HORTOLÂNDIA : 100 agasalhos, 200 cestas básicas, 200 colchões, 100 lençóis, 100 cremes dentais, 
100 sabonetes e 100 pares de tênis.  
IGARATÁ : 50 alvejantes, 50 baldes, 50 cestas básicas, 50 cobertores, 50 colchões, 1 lona plástica, 50 
pares de luvas, 50 panos de chão, 50 rodos, 50 sabões, 1 fita de isolamento, 50 cremes dentais, 50 
esponjas, 50 sabonetes e 50 vassouras. 
IPORANGA : 39 agasalhos, 39 camisetas, 25 cestas básicas, 50 cobertores, 50 colchões, 50 lençóis e 1 
lona plástica.  
IRAPURU: 5 agasalhos, 50 cestas básicas, 200 cobertores, 200 colchões, 200 lençóis e 3 lonas 
plásticas. 
ITABERÁ : 60 alvejantes, 12 baldes, 60 cestas básicas, 10 colchões, 60 rodos, 60 sabões e 60 
vassouras. 
ITANHAÉM: 100 alvejantes, 49 cestas básicas, 150 cobertores e 150 lençóis. 
ITAPECERICA DA SERRA : 36 alvejantes, 36 baldes, 73 cobertores, 73 colchões, 73 lençóis, 36 pares 
de luvas, 36 panos de chão, 36 rodos, 36 sabões, 36 cremes dentais, 36 esponjas, 36 sabonetes, 36 pás 
de lixo, 100 sacos de lixo e 36 vassouras. 
ITAPEVI: 100 agasalhos, 25 alvejantes, 25 baldes, 100 camisetas, 69 cestas básicas, 180 colchões, 100 
cremes dentais, 25 esponjas, 100 lençóis, 2 rolos de lona plástica, 25 luvas, 25 pás de lixo, 25 panos de 
chão, 25 rodos, 25 sabões, 100 sabonetes, 25 sacos de lixo, 100 tênis e 25 vassouras.  
ITAQUAQUECETUBA : 80 alvejantes, 80 baldes, 80 cestas básicas, 200 colchões, 250 cremes dentais, 
2 rolos de fita para isolamento, 80 luvas, 80 pás de lixo, 80 panos de chão, 80 rodos, 80 sabões, 250 
sabonetes, 80 sacos de lixo e 80 vassouras.  
ITUPEVA:  400 cestas básicas, 200 cobertores e 200 lençóis. 
JACUPIRANGA: 50 baldes, 15 botas, 150 cestas básicas, 323 cobertores, 323 colchões, 100 cremes 
dentais, 150 esponjas, 323 lençóis, 3 rolos de lona plástica, 80 pás de lixo, 200 panos de chão, 50 rodos 
e 80 vassouras.  
JANDIRA:  6 rolos de lonas plásticas, 5 rolos fita de isolamento, 5 botas e 6 capas descartáveis. 
JUNDIAÍ: 2 pluviômetros e 4 fitas de isolamento. 
JUQUIÁ: 30 alvejantes, 30 baldes, 20 botas, 50 cestas básicas, 150 colchões, 150 lençóis, 3 rolos de 
lona plástica, 10 capas de chuvas, 20 capas descartáveis, 150 cobertores, 30 pás de lixo, 30 panos de 
chão e 30 rodos. 
LAVRINHAS: 5 botas, 1 lona plástica, 3 Pluviômetros, 10 capas descartáveis e 2 fitas de isolamento. 
LINS: 10 alvejantes, 10 baldes, 10 cremes dentais, 10 esponjas, 2 rolos de lona plástica, 10 pás de lixo, 
10 rodos, 10 sabão, 20 fita para isolamento, 10 luvas, 10 sabonetes e 10 vassouras.  
LORENA:  138 agasalhos cinza, 35 alvejantes, 10 baldes, 150 camisetas, 100 cestas básicas, 50 
cobertores, 130 colchões, 15 cremes dentais, 70 lençóis, 1 lona plástica, 40 pás de lixo, 40 rodos, 30 
sabões, 16 fitas de isolamento, 30 pás de lixo, 30 rodos, 15 botas, 10 cremes dentais, 100 cestas 
básicas e 70 vassouras. 
MIRACATU: 200 cestas básicas, 400 cobertores, 500 colchões, 50 esponjas, 300 lençóis, 1 lona 
plástica, 100 panos de chão, 90 rodos e 60 vassouras. 
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MONGAGUÁ:  30 alvejantes, 20 cestas básicas, 30 cobertores, 30 colchões, 30 cremes dentais, 30 
lençóis, 2 lonas plásticas, 30 sabões e 30 sabonetes. 
OSASCO:  100 alvejantes, 100 baldes, 400 cestas básicas, 516 colchões, 100 cremes dentais, 500 
lençóis, 100 pás de lixo, 100 rodos, 100 sabões, 100 sabonetes, 100 sacos de lixo, 200 pares de tênis, 
100 panos de chão e 100 pares luvas.  
OSVALDO CRUZ:  137 agasalhos cinza, 100 alvejante, 100 baldes, 50 camisetas, 100 cestas básicas, 
280 cobertores, 280 colchões, 280 cremes dentais, 100 esponjas, 280 lençóis, 5 lonas plásticas, 100 
pares de luvas, 100 pá de lixo, 100 panos de chão, 100 rodos, 100 sabões, 280 sabonetes, 300 sacos de 
lixo, 93 pares de tênis e 100 vassouras. 
OURO VERDE: 120 agasalhos cinza, 27 cestas básicas, 120 cobertores e 120 colchões. 
PARAIBUNA:  1 pluviômetro. 
PARIQUERA-AÇU:  460 agasalhos cinza, 500 alvejante, 50 baldes, 700 camisetas, 500 cestas básicas, 
600 cobertor, 900 colchões, 200 cremes dentais, 200 esponjas, 150 lençóis, 5 lonas plásticas, 100 pás 
de lixo, 200 panos de chão, 100 rodos, 400 pares de tênis e 100 vassouras. 
PAULINIA: 40 Lonas Plásticas. 
PEDRO DE TOLEDO:  40 cestas básicas, 80 colchões, 100 lençóis e 1 lona plástica. 
PERUIBE: 1.200 alvejantes, 600 agasalhos cinza, 1.200 baldes, 600 camisetas, 1.200 cestas básicas, 
1.005 cobertores, 200 cremes dentais, 1.200 colchões, 200 esponjas, 6 fitas de isolamento, 1200 lençóis, 
6 lonas plásticas, 200 pares de luvas, 1.400 panos de chão, 3 pluviômetros, 1.200 rodos, 200 sabões, 
200 sabonetes, 600 pares de tênis e 1200 vassouras. 
PIEDADE:  60 alvejantes, 60 baldes, 60 cestas básicas, 55 cobertores, 55 colchões, 60 cremes dentais, 
60 esponjas, 55 lençóis, 2 lonas plásticas, 60 pares de luvas, 60 pás de lixo, 60 panos de chão, 60 rodos, 
60 sabões, 60 sabonetes e 60 vassouras. 
PINDAMONHANGABA:  5 pluviômetros. 
PIQUETE: 250 cestas básicas, 100 cobertores, 250 colchões, 20 fitas de isolamento, 300 lençóis, 21 
lonas plásticas e 21 botas. 
PIRACAIA: 1 Pluviômetro. 
REGISTRO: 245 alvejantes, 145 baldes, 345 cestas básicas, 400 cobertores, 190 cremes dentais, 200 
colchões, 145 esponjas, 400 lençóis, 3 lonas plásticas, 145 panos de chão, 145 rodos, 190 sabões, 190 
sabonetes, 100 pares de tênis, 45 sacos de lixo, 30 botas, 145 pás de lixo, 20 capas de chuvas e 95 
vassouras. 
SANTO ANDRE:  610 cestas básicas, 1.560 cobertores, 1.560 colchões e 1.560 lençóis. 
SANTO ANTONIO DO PINHAL:  40 cestas básicas, 150 cobertores, 100 colchões e 150 lençóis. 
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 300 alvejantes, 300 baldes, 100 cestas básicas, 70 cobertores, 50 
colchões, 300 esponjas, 50 lençóis, 2 lonas plásticas, 300 panos de chão, 300 rodos, 300 sabões, 300 
pás de lixo e 300 vassouras. 
SÃO BERNADO DO CAMPO:  15 pluviômetros. 
SÃO CAETANO DO SUL:  400 alvejantes, 400 baldes, 200 cestas básicas, 615 cobertores, 300 
colchões, 400 esponjas, 600 lençóis, 400 panos de chão, 400 rodos, 400 sabões, 400 pás de lixo, 400 
pares de luva e 400 vassouras. 
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  5 fitas de isolamento e 3 lonas plásticas. 
SÃO PAULO: 6 Agasalhos, 103 baldes, 4 botas, 6 camisetas, 4.004 cestas básicas, 2.280 cobertores, 
905 colchões, 100 esponjas, 165 lençóis, 100 pares de luvas, 100 pás de lixo, 400 panos de chão, 103 
rodos, 100 sabões, 112 sabonetes, 100 sacos de lixo, 6 pares de tênis, 100 alvejantes, 100 sacos de 
lixo, 12 cremes dentais e 453 vassouras. 
SÃO VICENTE: 3 Lonas plásticas. 
SILVEIRAS:  1 pluviômetro. 
UBATUBA: 12 alvejantes, 4 baldes, 45 cobertores, 80 colchões, 80 lençóis, 4 pares de luvas, 4 pás de 
lixo, 4 rodos, 4 sabões, 12 sacos de lixo e 4 vassouras. 
MARANHÃO : 4.953 cestas básicas, 5.612 caixas de medicamentos, 3.000 copos de água potável, 700 
colchões, 1.875 cobertores, 350 vassouras, 300 equipamento de proteção individual, 20 equipamentos 
de primeiros socorros, 41 equipamentos de comunicação, 30 equipamentos de uso pessoal, 2 
equipamentos de mergulho, 10 Kits enchentes, 5 balsas rafting, 20 remos, 5 barcos infláveis com motor, 
20 rolos de cordas de 50 m, 1 jipe Land Rover e 2 motocicletas Honda. 
PIAUI: 2.000 cestas básicas, 6.531 caixas de medicamentos, 1.500 copos de água potável e 600 caixas 
de roupas. 
Total: 4.559 alvejantes, 1.906 agasalhos cinza, 3.356 baldes, 252 botas, 1.734 camisetas, 77 capas de 
chuvas, 51 capas descartáveis, 18.162 cestas básicas, 13.707 cobertores, 1.888 cremes dentais 14.937 
colchões, 2.237 esponjas, 180 fitas de isolamento, 10.981 lençóis, 212 lonas plásticas, 1.712 pares de 
luvas, 2.513 pás de lixo, 1.738 Sacos de lixo, 4217 panos de chão, 39 pluviômetros, 4.025 rodos, 2.030 
sabões, 1.904 sabonetes, 1.599 pares de tênis, 4.802 vassouras, 12.143 caixas de medicamentos, 4.500 
copos de água potável, 600 caixas de roupas, 300 equipamentos de proteção individual, 20 de primeiros 
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socorros, 41 de comunicação, 30 de uso pessoal, 2 de mergulho, 10 Kits enchentes, 5 Balsas Rafting, 20 
Remos, 5 barcos Infláveis com motor, 20 Rolos de cordas de 50m, 1 Jipe Land Rover e 2 Motocicletas 
Honda. 

 
 
1.2 Investimentos em Obras por meio de Convênio com  o Município 
 
Para viabilizar a construção/recuperação de obras preventivas e/ou recuperativas de Defesa 
Civil, foram celebrados em 2009 convênios com os municípios no valor de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais), sendo 53 Convênios assinados e 45 Prefeituras atendidas: 
 
Tipo de Obra: Valor em R$  

Construção de Ponte 6.658.732,88                     

Andradina 285.622,32 

Anhembi 34.459,35 

Aparecida D’Oeste 296.726,40 

Ariranha 217.139,20  

Aspásia 141.542,73 

Bady Bassitt 183.638,98 

Bilac 119.900,70 

Cachoeira Paulista 336.959,58 

Campina do Monte Alegre 206.448,00 

Cruzeiro 208.000,00 

Dracena 768.459,68 

Flora Rica 89.309,52 

Gastão Vidigal 124.306,31 

Guapiaçu 119.873,50 

Guararapes 119.913,28 

Itapetininga 190.000,00 

Itapura 119.992,99 

Jales 119.883,12 

Junqueirópolis 298.992,28 

Magda 300.575,65 

Martinópolis 334.168,44 

Nova Castilho 115.810,74 

Palmeira D’Oeste 162.579,42 

Paranapuã 119.783,73                            

Pontalinda 104.444,87 

Santo Anastácio 192.000,00  

Santo Antonio de Posse 505.784,12 

São Francisco 105.127,39 

Taguaí 134.150,94 

Tupi Paulista 206.406,31 

Turmalina 119.986,75 

 
 
Tipo de Obra: Valor em R$  

Construção de Muro de Contenção  422.977,85                            

Piquete 149.900,00 

Queluz 273.077,85 
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Tipo de Obra: Valor em R$  

Construção de Aduelas 1.811.991,79 

Américo Brasiliense 725.875,66 

Buritama 117.647,72 

Clementina 76.135,15 

General Salgado 206.893,45 
Guaraçaí 103.644,05 
Indiaporã 95.353,73 

Itapeva 323.755,20 

Luiziânia 51.536,83 

Pedro de Toledo 111.150,00 
 

 

Tipo de Obra: Valor em R$  

Construção de Galeria de Águas Pluviais 1.106.297,48 

Agudos 663.293,49 

Ribeirão Preto 443.003,99 
 
 
Resumo por Tipo de Obra 

 
Tipo de Obra Valor em R$  

 Construção  
Ponte 
Galeria 
Aduelas 
Muro de Arrimo 

6.658.732,88 
1.106.297,48 
1.811.991,79 
   422.977,85 

Total 10.000.000,00 
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Secretaria da Educação 
 
 

 
Demonstrativo de Despesas 

 
Número de funcionários 

 
I – Atividades 
 
A Secretaria da Educação reflete o contexto do Estado mais próspero e populoso do Brasil, 
São Paulo. Sua grandeza e importância se traduzem na maior e mais diversificada rede pública 
de ensino do país como mostra o quadro a seguir: 
 
Unidades escolares (incluindo as vinculadas) 5.427 
Especialistas e professores 270 mil 
Alunos  4,8 milhões 
 
Órgão executor da política educacional do governo, a Secretaria da Educação busca a 
excelência na educação no Estado de São Paulo. 
 

R$ mil 

2008 2009 variação

09/08

1-Administração Direta 15.249.038,0 15.989.333,2 4,9%

Pessoal 10.171.605,0 10.409.228,7 2,3%

   funcionários ativos 6.800.730,9 6.759.539,3 (0,6)%

   inativos e pensionistas 26,4 20,7 (21,7)%

   obrig. patronal/insuf.financ. 3.370.847,7 3.649.668,7 8,3%

Custeio 4.777.458,2 5.052.787,5 5,8%

Investimentos 299.489,4 525.116,7 75,3%

Sentenças judiciais 485,4 2.200,3 353,3%

2- Entidades Vinculadas 72.806,1 85.255,6 17,1%

  FDE 72.806,1 85.255,6 17,1%

   pessoal 38.962,5 42.316,9 8,6%

   custeio 25.203,8 35.984,9 42,8%

   investimento 7.099,9 6.004,9 (15,4)%

  sentenças judiciais 1.539,9 948,9 (38,4)%

Total da Despesa (1+2) 15.321.844,1 16.074.588,7 4,9%

2008 2009 09/08

Secretaria 449.718                         451.916                         0,5%
   Ativos 307.007                         305.835                         (0,4)%
   Inativos 142.711                         146.081                         2,4%

FDE 384                                373                                (2,9)%
   Ativos 384                                373                                (2,9)%
   Pensionistas - 6                                    -

Total da Pasta 450.102                         452.289                         0,5%
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O maior desafio na área educacional do Estado é a efetiva busca pela melhoria da qualidade 
do ensino. A Secretaria da Educação deu continuidade à realização das principais metas 
constantes do Plano Estratégico, definido em 2007, no início deste governo. Paralelamente, a 
atual gestão vem priorizando e implantando novos projetos e ações, a partir dos quatro 
grandes eixos que fundamentam a política educacional de São Paulo: 

 
• Padrões curriculares  
• Avaliação e metas de qualidade – IDESP Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado 

de São Paulo 
• Bônus por resultados 
• Programa + Qualidade na Escola, no qual estão inseridas ações relevantes para o Magistério 

Paulista, como a criação da Escola de Formação dos Professores e o Programa de 
Valorização pelo Mérito.  

 
Desde o início do atual governo foram definidos e executados programas voltados 
prioritariamente à sala de aula e ao aluno, procurando subsidiar os professores na tarefa de 
ensinar. É o caso dos programas Ler e Escrever e São Paulo faz Escola, que, além de 
definirem um currículo objetivo e abrangente, que garanta aos alunos o acesso a uma base 
comum de conhecimentos, competências e habilidades, contemplam, ainda,  a formação  
continuada para  todos os professores da rede pública estadual e disponibilizam, também,  
para alunos e docentes, em todas as séries e níveis da educação básica, farto material didático 
e pedagógico. 
 
Com ênfase na melhoria da formação do professor a partir de maio de 2009, como parte do 
Programa + Qualidade na Escola foi criada, pelo Decreto nº. 54.297/2009, a Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado de São Paulo. A ação representa um 
marco para as carreiras do Magistério e propiciará uma nova forma de ingresso aos 
profissionais da rede estadual, com inclusão de curso de formação como parte do processo 
seletivo.  
 
A Valorização pelo Mérito, que integra o programa acima numa segunda etapa, prevê uma 
melhoria na carreira do magistério e reconhece o esforço individual do professor e o seu 
empenho para melhorar a qualidade da educação. Por meio de novas faixas salariais e 
mediante indicadores de assiduidade, permanência numa mesma escola e aproveitamento nos 
cursos e provas a serem estruturados pela Secretaria da Educação. Ao longo dos anos, a 
grande maioria dos professores poderá alcançar níveis salariais mais elevados. 
  
Na área meio, ações estão sendo trabalhadas para a melhoria da infra-estrutura física das 
escolas, buscando atingir as metas previstas pela Educação até 2010. 
 
As atividades e ações realizadas pela Pasta foram agrupadas nos itens a seguir, guardando 
coerência com a estrutura programática disposta no Orçamento 2009. 

 
1. Parceria Educacional Estado-Município / Municipa lização do Ensino Fundamental e 
Ensino de 9 Anos 
 
1.1. Transferência de Alunos do Ensino Fundamental 
 
Objetivo:  - Esta ação prevê, nos termos do Decreto 51.673/2007, a transferência de alunos da 
rede pública estadual e o afastamento de professores estaduais para a rede pública municipal, 
por meio de convênios celebrados entre o Governo do Estado / Secretaria da Educação e as 
Prefeituras Municipais. 
 
Ações realizadas : 
- Programa de Parceria Educacional Estado-Município para o Ensino Fundamental efetivou cerca de 
250 convênios e aditamentos em 2009 com alunos e professores;  
- Até 2009, 609 Municípios celebraram convênios da Municipalização do Ensino com o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria da Educação; 
- Renovação de 156 convênios que venceram em 2009. 
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1.1.1. Implantação do Ensino Fundamental de 9 anos na Rede Pública  
 
Com relação à implantação do ensino fundamental organizado em nove anos, conforme o 
prazo estabelecido pela legislação federal – implantação obrigatória em 2010 - cabe esclarecer 
que a rede estadual procedeu, em 2009, à implantação gradativa em quase todos os 
municípios do Estado. Para as escolas estaduais localizadas na Capital, a previsão é que a 
implantação acontecerá em 2010, junto com os demais municípios. Todas as escolas públicas 
e particulares oferecerão o ensino de 9 anos.  

 
Ações realizadas : 

- Implantação do ensino fundamental, organizado em nove anos, em 642 cidades do Estado. 
 

Recursos financeiros :  
Empenhados e liquidados em 2009: R$ 4.986.386,00. Fonte: Quota Estadual do Salário Educação.  

 
 

1.2. Transporte Escolar  
 
Objetivo: Transportar alunos residentes fora da área de abrangência das unidades escolares, 
na Zona Rural e em locais de difícil acesso, e aos alunos com necessidades especiais.  
Mediante repasse de recursos, via convênios celebrados entre o Governo do Estado, por meio 
da SEE e as Prefeituras Municipais, contratação pela FDE – Fundação do Desenvolvimento da 
Educação na área da COGSP - Coordenadoria da Grande São Paulo e de forma 
descentralizada, pelas Diretorias de Ensino. Os convênios fornecem passe escolar e 
disponibilizam ônibus locados ou próprios, para o atendimento do transporte escolar.  
 
Ações realizadas:  

- Foram firmados por intermédio da Secretaria da Educação 608 convênios entre o Governo do Estado 
e Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo, sendo 597 por meio da Coordenadoria de Ensino do 
Interior - CEI e 11 por meio da Coordenadoria da Grande São Paulo - COGSP.  
- Aquisição 806 de ônibus, dentro do Programa Ônibus Escolar 

 
Beneficiados:   

Ensino Fundamental e Médio: 403.000 alunos. Sendo: 
 

Coordenadoria de Ensino do Interior - CEI 365.000 alunos 
Coordenadoria da Grande São Paulo - COGSP 38.000 alunos  

 
Recursos financeiros :  

Empenhados: R$ 348.605.222,00. Liquidados R$ 347.343.912,00. 
Empenhados: R$ 120.791.190,00 para aquisição de ônibus. 

 
 
1.3. Ação Cooperativa e Estado - Município para Con struções Escolares 
 
Objetivo: - Contribuir para a expansão e melhoria do ensino e propiciar a todas as crianças 
condições reais de acesso à escola. - Garantir sua permanência e progressão.  
 
A ação foi concretizada mediante convênios celebrados entre o Governo do Estado, Secretaria 
da Educação e Fundação para o Desenvolvimento da Educação e as Prefeituras Municipais. 
Os partícipes comprometem-se a executar, mediante mútua colaboração, a construção, 
ampliação, reforma ou adequação dos prédios escolares e/ou término de obras paralisadas no 
Município, respeitadas as diretrizes da Secretaria da Educação e as normas técnicas da FDE. 
 
Ações realizadas: 

Durante 2009 foram celebrados 60 convênios para construção de 34 novas obras e intervenções em 
outras 26, com vistas a ampliações, adequações e reformas em unidades escolares. 
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Recursos financeiros : Foram reservados recursos no montante aproximado de R$ 100 
milhões, que onerou o orçamento do ano 2009 e os próximos de 2010 a 2011, de acordo com 
os cronogramas previstos para execução física das obras. 
 

Empenhado: R$ 29.737.321,00. Liquidados: R$ 11.004.942,00.  
Nota: A liquidação é feita por meio de medições na execução das obras cujo prazo de conclusão muitas 
vezes ultrapassa o exercício em que os respectivos convênios foram assinados. 

 
2. Alimentação Escolar 
 

Objetivo:  - Executar o Programa Estadual de Alimentação Escolar de acordo com as diretrizes 
gerais fixadas pelo Governo Federal, em consonância com as diretrizes específicas desta 
Pasta. - Implantar ações com vistas a garantir a distribuição da merenda escolar para todos os 
alunos do Ensino Fundamental da rede pública estadual, com os padrões de qualidade fixados 
em normas próprias do Programa. Em 2009 foram realizadas as seguintes ações:  
 
Ações realizadas: 
 
- Atendimento Direto ao Sistema Centralizado 

 - Distribuição de 15.508 toneladas de alimentos a 20 municípios. Valor: R$ 75.041.835,48. 
 - Distribuição de mais de 900 toneladas para Escolas de Tempo Integral. Valor: R$ 4.405.251,87. 
 -Repasse de recursos para escolas adquirirem alimentos perecíveis dentro do Programa de 
Enriquecimento da Merenda Escolar. Valor: R$ 20.802.591,91. 

 
- Atendimento Direto ao Sistema Descentralizado 

- Repasse trimestral de recursos para 518 municípios, destinados à aquisição de gêneros alimentícios 
para as escolas. Valor: R$ 61.506.865,00. 

 

Notas: 1) Aumento do valor per capita de R$ 0,15 para R$ 0,22/ aluno/dia, aos alunos do ensino 
fundamental. Implantação do valor per capita de R$ 0,22/ aluno/dia para os alunos do ensino 
médio e educação de jovens e adultos; 
            2) Aos 3 municípios impedidos de receber recursos financeiros pelo Tribunal de Contas 
enviou  28.073,50 kg em 4 repasses de alimentos. Valor: R$ 130.370,17. 
            3) Pelo Decreto Estadual nº. 55.080 de 25/11/2009, a partir de 2010 os municípios deverão 
celebrar convênios com o Estado para o recebimento dos recursos.  

- Repasse: 1)R$ 7.267.464,00 para aquisição de gêneros alimentícios.  
2)R$ 5.566.375.52 para fornecimento das 1.287 toneladas de alimentos aos 201 municípios que 
possuem Escolas de Tempo Integral. 
- Fornecimento de 214 toneladas de alimentos para a implantação da alimentação escolar no Ensino 
Médio e EJA – Educação de Jovens e Adultos.  Valor: R$ 1.075.807,13. 
- Fornecimento de 2.457 toneladas de gêneros alimentícios a municípios carentes. Valor: R$ 
10.977.551,68. 

 
- Provisão, Instalação e Reposição de Equipamentos de Cozinha, Transporte e Armazenagem 
de Gêneros Alimentícios 

- Distribuição de 2.665 equipamentos e utensílios para as cozinhas das escolas, entre balcões 
térmicos, carros auxiliares, cortadores de legumes, fogões, freezers, liquidificadores, refrigeradores e 
kits de instalação. Valor: R$ 4.902.497,31. 
- Transportes de gêneros alimentícios, equipamentos e utensílios de cozinha. Valor: R$ 4.472.845,51 
- Aluguéis e Despesas de condomínio de armazéns para estocagem de alimentos, equipamentos e 
utensílios de cozinha.  Valor: R$ 1.691.149,92. 

 
- Monitoramento, Avaliação, Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal 

- Palestras sobre Educação Nutricional, realizadas nas unidades escolares estaduais de ensino 
fundamental, ministradas por estagiárias, estudantes do 4º ano do curso de graduação em nutrição 
(estágio curricular). Objetivo: - melhorar a qualidade da alimentação da criança em idade escolar, 
através da adoção de hábitos alimentares saudáveis para a prevenção de várias patologias 
decorrentes de distúrbios alimentares. - melhorar a qualidade de vida dos alunos por meio da 
mudança no estilo de vida. 
- Aulas práticas e teóricas, presenciais, para capacitação de 5.754 profissionais, entre diretores, vice-
diretores, responsáveis pela merenda, coordenadores pedagógicos e preparadores de merenda, 
ministradas na capital e no interior, por meio de vídeos conferências. 
Para estas ações de capacitação, foi despendido um montante de aproximadamente R$ 300.000,00. 
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 Recursos financeiros: 
Empenhados: R$ 223.957.262,00. Liquidados: R$ 185.982.319,00. 

 
 
3. Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental e Me lhoria da Qualidade do Ensino 
Médio  
 
Objetivo:  - garantir o direito fundamental que todos os alunos têm, qual seja, um ensino de 
qualidade. Ao longo de 2009 dois Programas Orçamentários foram responsáveis pelas ações 
que tornaram exeqüível tal objetivo, a saber:  

 
803 – Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental;  
804 – Melhoria e Expansão do Ensino Médio 

 
As referidas ações concretizadas asseguraram a existência de uma infra-estrutura física e 
pedagógica na rede estadual, cuja preocupação constante foi a qualidade do ensino, em todos 
os seus níveis. Os principais Programas e Projetos estratégicos da Secretaria para atingir as 
metas durante 2009 foram os seguintes: 

 
1)Ler e Escrever - para os alunos e educadores que atuam no Ciclo I do Ensino Fundamental.  
2)São Paulo faz Escola - destinado aos alunos e educadores do Ciclo II do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio (incluindo a diversificação curricular). 
3)Cultura é Currículo. 

 
As ações trabalhadas em todo o Estado de São Paulo e que compõem os programas foram as 
seguintes: 

 
 

3.1. Revisão de Centros de Estudos de Língua e Parc erias com outras Instituições 
 
Descrição do projeto/atividade:  
Como exigência da sociedade moderna, o adolescente deve conhecer, além do próprio idioma, 
outra língua estrangeira moderna, como forma de expressão lingüística, enriquecimento 
curricular e conhecimentos de outras culturas contemporâneas. Para atender essa exigência, 
direcionada tanto à inserção no mercado de trabalho, como, também, a um aprimoramento na 
formação geral, foram criados em 1987, pelo Governo Estadual, os Centros de Estudos de 
Línguas, instalados em escolas estaduais. Hoje, após vinte anos, esses Centros necessitam da 
manutenção de suas instalações e de seus equipamentos.  
 
Para assegurar o acesso e a permanência do alunado interessado, a Secretaria da Educação 
mantém, hoje, em funcionamento nas escolas estaduais, 94 Centros de Estudos de Línguas, 
distribuída por 62 Diretorias de Ensino atendendo 50.153 alunos que estão cursando o Ensino 
Fundamental (a partir da 6ª série ou 7º ano). Para 2010 os Centros de Estudos de Línguas 
deverão oferecer o ensino do idioma inglês técnico para os alunos das 2ªs e 3ªs séries do 
Ensino Médio, além daqueles que já vem sendo ministrados, a saber: espanhol, alemão, 
francês, italiano e japonês. 
 
O ano de 2009 encerrou com 94 Centros e realizou o seguinte atendimento: 

Língua Quantidade de turmas 
Espanhol 1.601 
Francês 529 
Italiano 116 
Alemão 99 
Japonês 46 

 2.391 
  Fonte: Equipe Técnica da CENP. 
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Ações realizadas: 
- Atendimento de 50.153 alunos matriculados na rede estadual de ensino, nos 94 Centros de Estudos 

de Línguas instalados nas escolas estaduais. Fonte: SIMPA/novembro – 2009. 
- Instalação de 13 novos CELs - Centros de Estudos de Línguas nas seguintes Diretorias de Ensino: 

América 1, Barretos 2, Birigui 1, Centro Oeste 1, Itapecerica da Serra 1, Itu 1, Jaboticabal 1, Osasco 
1, Piracicaba 1, São Vicente 2, Sorocaba 1. 

- Manutenção de 100% dos CELs já em funcionamento, por meio de repasse de recursos materiais e 
financeiros. 

- Aquisição de materiais didático-pedagógicos de consumo e de equipamentos para instalação dos 
novos Centros de Estudos de Línguas - CELs. 

- Disponibilização de recursos para a manutenção e aquisição de materiais pedagógicos de consumo e 
permanente. 

- Otimização de serviços pedagógicos oferecidos para ampliar o acesso para novos alunos. 
- Viabilização de uma ação pedagógica apropriada aos Centros de Estudos de Línguas por meio de 

recursos de diferentes mídias, principalmente o uso das tecnologias de informática. 
- Instalação de mais 10 novos Centros de Estudos de Línguas para 2010. Inclusão, mediante demanda 

interessada, do idioma inglês técnico aos alunos das 2ªs e 3ªs séries do Ensino Médio, nos Centros 
de Línguas já existentes. 

 
Recursos financeiros: 

Empenhados: R$ 481.980,0. Liquidados R$ 469.281,00. 

 
3.2. Inclusão de Jovens e Adultos no Ensino Fundame ntal – EJA e Inclusão de Jovens e 
Adultos no Ensino Médio 
 
A Secretaria de Estado da Educação, preocupada com os índices de analfabetismo e com as 
elevadas taxas de adultos que não concluíram o Ensino Fundamental, vem desenvolvendo 
programas e ações no âmbito da Educação de Jovens e Adultos no Estado, sob diferentes 
formas de organização: presencial, semipresencial e presença flexível. São eles: 
 

- Manutenção de classes de educação de jovens e adultos; 
-Celebração de convênios com quatro instituições – ONGs sem fins lucrativos e Conselhos 
Comunitários. 
- Atendimento dos jovens e adultos nos Centros Estaduais de Educação Supletiva. 

 
Ações realizadas: 

- Atendimento de 382.386 alunos. Fonte: SIMPA/novembro 2009. 
- Reformulação da política de EJA para as escolas da rede pública estadual de ensino.  
- Aquisição, elaboração e distribuição de material didático para alunos e professores das Telessalas. 
- Cursos, exames e certificação de competências a todos que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria, por meio de uma Proposta Pedagógica 
adequada às características e necessidades da clientela escolar. 
 - Ampliação do número de ONGs parceiras no Programa Alfabetiza São Paulo, elevando o número de 
núcleos de alfabetização de adultos. 
 

- Implantação de novas diretrizes para a EJA na rede pública estadual de ensino.  
 - Parceria com o MEC para aplicação do ENCCEJA – Exame Nacional para Certificação de 
Competência de Jovens e Adultos e certificação no Ensino Médio, o Exame Supletivo. 

 
Convênios Diversos - Alfabetização para Jovens e Ad ultos (EJA – Educação de Jovens e 
Adultos) 
 
Convênios com Instituições não governamentais (ONGs), cujas ações são executadas por 
Conselhos Comunitários de regiões carentes da Grande São Paulo e Interior do Estado. Visa a 
implantação e manutenção de 1.538 núcleos de alfabetização, para atendimento de 
aproximadamente 34.600 alunos, por meio da escolarização de 1ª a 4ª séries. As Instituições 
conveniadas com a SEE são IBEAC - Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, 
Comunidade Kolping São Francisco de Guaianazes, Conselho Comunitário de Educação, 
Cultura e Ação Social da Grande São Paulo - CCECAS e Instituto Tecnológico Diocesano – 
ITD. Mediante os convênios, foram transferidos recursos financeiros próximos à R$ 6,5 
milhões. 
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Recursos financeiros: 
Empenhados e Liquidados: R$ 6.689.607,00 para a ação de forma geral. 

 
 
3.3. Implantação de Projetos Descentralizados nas U nidades de Ensino Fundamental e 
Ensino Médio 

 
Descrição do projeto/atividade: 
Estas ações disponibilizam recursos materiais e financeiros às Equipes Escolares das 
Unidades Escolares e às Oficinas Pedagógicas das Diretorias de Ensino, visando a assegurar 
a execução de projetos pedagógicos. Vêm estabelecendo metas de qualidade para cada 
escola, levando-se em conta sua situação inicial, suas dificuldades e suas potencialidades, que 
foram obtidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP).  

 
Objetivo:  - Promover a melhoria da qualidade de ensino, equidade do sistema, aperfeiçoar a 
prática educativa. - Despertar e estimular os educadores para elaboração e/ou execução de 
projetos e atividades pedagógicas, a partir dos resultados obtidos pelos indicadores de 
rendimento escolar. - Auxiliar o aluno na aquisição de novos conhecimentos. - Aprofundar no 
desenvolvimento de competências, habilidades, valores e atitudes para o pleno exercício da 
cidadania. 

 
 Ações realizadas / Metas alcançadas:  
- Repasse de recursos financeiros às unidades escolares da rede estadual de ensino para a execução: 
1) 1.776 projetos de implementação curricular entre as 452 escolas de baixo índice no IDESP. 2) 1.581 
projetos em escolas jurisdicionadas na COGSP. 3)195 na CEI – Coordenadoria de Ensino do Interior.  

 
Recursos financeiros: 

Empenhados: R$ 1.620.454,00.   Liquidados: R$ 1.597.598,00. 
 

 
3.4. Atendimento Educacional Especializado  
 
Descrição do projeto/atividade: 
A legislação recomenda que o atendimento a alunos com necessidades especiais ocorra no 
ensino regular, por meio da inclusão e com atenção complementar, ou seja, com serviços de 
apoio especializado para atender às peculiaridades específicas de cada caso. Nesse contexto, 
a Secretaria de Estado da Educação criou no ano de 2000 o Centro de Apoio Pedagógico 
Especializado – CAPE.  
 
Sob a coordenação da CENP - Coordenadoria de Estudos e Normas de Pedagogias, oferece 
suporte ao processo de inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais 
na rede estadual de ensino. Ele se constitui no espaço voltado à formação continuada de 
profissionais da rede estadual de ensino, à produção de recursos pedagógicos específicos de 
apoio às escolas, prioritariamente livros didáticos em Braille e em Caracteres Ampliados, de 
acordo com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e ao suporte às 91 Diretorias 
Regionais de Ensino no processo de inclusão escolar dos alunos com necessidades 
educacionais especiais matriculados na rede estadual paulista. 
 
Ações realizadas / Metas alcançadas: 
- Atendimento: 90.347 alunos com deficiências, distúrbios globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, pelas redes públicas e privadas, por meio de celebração de convênios com 
entidades sem fins lucrativos; 
- Atendimento: 14.198 alunos matriculados em classes comuns do ensino regular com apoio da sala de 
recursos no contraturno e em classes regidas por professores especializados. Apoios são oferecidos por 
meio das: 159 Classes regidas por Professores Especializados; 1.084 alunos em Salas de Recursos – 
SAPEs; 48 Classes Hospitalares; 173 Classes Itinerantes (fonte CIE- dezembro /2009 ). Outros 8.249 
alunos são atendidos por meio de convênios com instituições especializadas; 
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- Formação continuada para os educadores na Educação Básica; acompanhamento e suporte às ações 
e aos serviços de apoio pedagógico especializados implementados nas 91 Diretorias Regionais de 
Ensino; 
-Editoração, produção e remessa de livros didáticos, em Braille e em caracteres ampliados,  
obedecendo as diretrizes do PNLD, para todos os alunos com deficiência visual matriculados na rede 
estadual; 
- Disponibilização de  recursos financeiros para as escolas estaduais jurisdicionadas à COGSP e à CEI; 
- Acompanhamento da execução do Plano de Adequação dos Prédios Escolares pela Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação – FDE; 
- Autorização para criação de 37  Salas de Recursos nas áreas de deficiência mental, auditiva e visual; 
- Gerenciamento dos núcleos de produção de livros em Araçatuba e Marília; 
- Orientações quanto à compra de materiais específicos para o atendimento dos alunos com 
necessidades educacionais especiais; 
- Definição de uma sistemática de compra de mobiliário adaptado e cadeiras de rodas para alunos com 
deficiência física; 
- Implantação dos Cursos de Atualização (nos moldes da Resolução SE nº. 62/05) Introdução a Libras, 
Básico de Libras, Aprofundamento em Libras, Identificando e Atendendo o Aluno com Deficiência 
Intelectual em suas Necessidades Educacionais Específicas, Ver a Matemática com Outros Olhos, 
Educação Física Adaptada, Uso e Ensino do Soroban Adaptado, Sistema Braille, Ensino de Língua 
Portuguesa para Surdos; 
- Aquisição: 85 Scanners Plustek BookReader V100. Finalidade: atender às salas de recurso para 
alunos com deficiência visual; 
- Produção: 15.764 volumes de livros do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático em Braille e em 
Caracteres Ampliados correspondentes a 20 títulos diferentes; 4.367 cadernos para Braille; 17.785 
volumes em Caracteres Ampliados e 333 volumes em Braille do Caderno do Aluno do Programa “São 
Paulo faz escola” (volumes 1, 2, 3 e 4); 162 volumes do material do aluno e do professor do Projeto “Ler 
e Escrever” em Caracteres Ampliados; 4.746 apostilas de material de apoio produzido para as 
Orientações Técnicas; 483 CDs da Proposta Curricular do 1º ao 4º bimestre e do caderno do aluno 
(volumes 1, 2, 3 e 4)  para os professores e alunos deficientes visuais. 

 
 

Convênios Assistenciais   
Celebração: 296 convênios, sendo 261 com Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAEs 
e 35 com outras Instituições Assistenciais.  
Atendimento: 32.234 alunos com necessidades especiais. 
Repasse de Recursos: R$ 74,7 milhões. 

 
 
Outros Convênios na área de Educação Especial 
- AMA Ribeirão Preto, AMA São Paulo e Sociedade Pestalozzi de São Paulo - Atendimento educacional: 
220 alunos com deficiência intelectual e 301 alunos autistas, cuja situação não permite a integração dos 
mesmos em classes comuns do ensino regular. Repasse: R$ 3,7 milhões; 
- Associação Instituto Vida Cem por Cento de Campinas – Atendimento: 160 alunos com necessidades 
educacionais especiais, em escolas da rede estadual da periferia de Campinas. Repasse: R$ 200 mil; 
- A.A.C.D - Associação de Assistência à Criança Deficiente - Atendimento terapêutico e educacional:  até 
120 alunos com deficiência física das classes especiais e os oriundos destas classes que tenham sido 
incluídos em classes comuns da EE Buenos Aires e da EE Prof. Victor Oliva. Repasse: R$ 1,4 milhão. 

 
 
Recursos financeiros: 
Empenhados: R$ 94.387.722,00. Liquidados: R$ 93.611.072,00. 
 
 
Convênio:  foi celebrado em Julho de 2009, pelo Governo do Estado, entre a Secretaria de 
Estado da Educação e a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos-EMTU. 
Objetivo: ampliar a acessibilidade dos alunos com necessidades especiais, autistas e com 
mobilidade reduzida, das escolas da rede pública estadual e alunos atendidos por entidades 
assistenciais conveniadas. O transporte é feito por veículos adaptados, de acordo com a 
condição de deficiência e necessidades especiais dos alunos. Atendimento previsto: até 400 
alunos/usuários. Poderão ter acompanhantes aqueles que necessitarem, conforme avaliação 
médica.  Repasse: R$ 4,0 milhões. 
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3.5. Ler e Escrever – Intervenção Pedagógica nos An os Iniciais do Ensino Fundamental  
 
Descrição do projeto/atividade : Programa Ler e Escrever é uma das metas prioritárias da 
SEE e a principal alavanca para alfabetizar todos os alunos com até 8 anos de idade. Foi 
implantado em 2008, na Grande São Paulo e, em 2009, se estendeu para o interior e litoral do 
Estado. É um programa que conta com várias ações articuladas, incluindo as de formação 
continuada de professores, que ocorrem nas escolas e nas salas de aula, envolvendo 
concomitantemente o ensino e o aprendizado dos coordenadores pedagógicos, dos 
professores e dos alunos. As ações destacadas dentro deste programa são: 
  

1- professor auxiliar nas salas de 1o ano;  
2- programa de recuperação nas 3a e 4a séries;  
3- materiais didáticos estruturados para o desenvolvimento do ensino destinados a professores e 
alunos;  

  4- material didático de apoio à ação do professor docente, como biblioteca de sala de aula, 
enciclopédias, globos, letras móveis, calculadoras etc. 

 
Objetivo:  - Investir na efetiva melhoria da qualidade do Ensino Fundamental – EF. - Apoiar o 
Professor Coordenador em seu papel de formador de professores dentro da escola (HTPC). - 
Possibilitar a futuros profissionais da Educação (de cursos de Pedagogia e Letras) o 
desenvolvimento de conhecimentos e experiências necessários sobre a natureza da função 
docente no processo de alfabetização de alunos da 1ª série do ciclo I / EF. - Garantir a 
recuperação da aprendizagem de leitura e escrita dos alunos. - Apoiar os professores regentes 
na complexa ação pedagógica de garantir aprendizagem de leitura e escrita a todos os alunos, 
até o final da 2ª série do ciclo I / EF. - Comprometer as Universidades com o Ensino Público. 
 
Ações realizadas: 

- Atendimento de 851.511 alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental de todo o Estado de São 
Paulo. Fonte: SIMPA/2009. 
- Atendimento de 25.298 alunos das classes de PIC - Projeto Intensivo no Ciclo de 3ª e 4ª séries do 
Ciclo I / Ensino Fundamental. 
- Preparação, seleção e distribuição de materiais didáticos, encontros de formação continuada e 
procedimentos diversos que subsidiam o projeto bolsa alfabetização. 
- Orientações Curriculares do Estado de São Paulo – Língua Portuguesa e Matemática – Ciclo I (todos 
os Professores Regentes, Professores Coordenadores e Diretores de 1ª a 4ª séries do E.F. 
COGSP/CEI). 
- Produção, impressão e distribuição de 1.481.000 unidades entre Guias de Planejamento e Orientações 
Didáticas para o Professor Alfabetizador, Caderno de Planejamento e Avaliação do Professor 
Alfabetizador, Coletânea de Atividades do Aluno, Livro de Textos do aluno e PIC – Projeto Intensivo no 
Ciclo – Livros do Professor e de Aluno. 
- Impressão e distribuição de Livros de Literatura Infantil e paradidáticos (1,7 milhão unidades). 
- Assinaturas de nove revistas educativas para distribuição nas escolas onde o programa é 
desenvolvido. 
- Fornecimento de Conjuntos de Letras Móveis (30.320), Globos terrestres (24.636), Calculadoras 
(295.000 unidades) e Caixas plásticas (40.750) para armazenamento do kit/Livros de Literatura Infantil e 
paradidáticos para distribuição nas escolas onde o programa é desenvolvido. 

 
Abrangência: 

• Constituição e funcionamento de 28 Núcleos de formação do Programa na COGSP 
• Constituição e funcionamento de 16 Núcleos do Programa na CEI 
• Classes atingidas: 29.714 classes de 1ª a 4ª séries de ciclo I /EF 

 
 

Formação em Serviços de Professores 
 Supervisores de 

ensino 
Diretores de 

escola 
PCOPs 

 
PCs Professores e 

gestão pedagógica 
COGSP 506 1.098 81 1.035 20.000 
CEI 61 1.134 118 1.044 10.400 
Total 567 2.232 199 2.079 30.400 

COGSP – Coordenadoria de Ensino da Grande SP, CEI – Coordenadoria do Ensino de Interior, PCOPs – 
Professores Coordenadores da Oficina Pedagógica, PCs – Professores Coordenadores. 
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3.5.1. Projeto Bolsa Alfabetização 
 
Objetivos: - Possibilitar o desenvolvimento de conhecimentos e experiências necessários aos 
futuros profissionais de educação sobre a natureza da função docente no processo de 
alfabetização dos alunos da 1ª série/ano do Ciclo I. - Apoiar os professores na ação 
pedagógica de garantir a aprendizagem da leitura e escrita a todos os alunos ao final do 
primeiro ano do ciclo. A Secretaria da Educação firmou convênios com Instituições de Ensino 
Superior ou por meio de entidades a elas vinculadas, para a proposição e execução de projetos 
pedagógicos a serem desenvolvidos por alunos com supervisão de professores universitários, 
nas classes e no horário regular de aula do 1º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental, nas 
escolas da rede estadual de ensino.  
 
Ações realizadas: 

- 84 convênios firmados com Instituições de Ensino Superior;  
- revisão da didática da alfabetização por supervisores, diretores, professores coordenadores e  PCOPs, 
a partir do Programa Ler e Escrever; 

 
Abrangência: 

- 90 Diretorias de Ensino da COGSP/CEI; 
- 1.239 escolas da COGSP/CEI (projeto Bolsa Alfabetização); 
- 3.487 classes de 1ª série do ciclo I /EF – Ensino Fundamental atendida (projeto Bolsa Alfabetização); 
- 136.501 alunos de 1ª série/ciclo I /EF beneficiados (projeto Bolsa Alfabetização); 
- 80 Instituições de Ensino Superior; 
- 3.487 alunos pesquisadores das Instituições de Ensino Superior; 
- 100 professores orientadores; 
- 80 interlocutores.  

 
Recursos financeiros: 

Empenhados e liquidados: R$52.295.188,00. 

 
 
3.6. Provisão de Materiais de Apoio Pedagógico para  as Classes do Ensino Fundamental 
e Ensino Médio 
 
Descrição do projeto/atividade : O Governo do Estado, por intermédio da SEE, procura 
anualmente garantir condições satisfatórias de trabalho para os agentes educacionais, 
assegurando a implementação do currículo, por meio dos projetos pedagógicos das escolas da 
rede com eficiência, da racionalização de recursos e da otimização dos investimentos 
destinados à educação. Vem a cada ano subsidiando amplamente o fortalecimento da 
autonomia pedagógica, administrativa e financeira.  
 
A Secretaria da Educação disponibilizou recursos materiais didático-pedagógicos (consumo 
e/ou permanente) e financeiros, com vistas ao pagamento de serviços, incluindo os de 
produção, impressão e reprodução de materiais didáticos e textos legais, para 3.957 unidades 
escolares, que mantêm o Ensino Fundamental, e 3.808, que mantêm Ensino Médio, na rede 
estadual de ensino.  
 
Objetivo:  viabilizar as atividades pedagógicas em sala de aula e em outros espaços 
pedagógicos. Esta ação assegurou a infra-estrutura para o desenvolvimento das ações do 
Programa “São Paulo faz Escola”.  
 
Ações realizadas:  

- Impressão de 968.700 cadernos de atividades de todas as disciplinas destinados ao professor; 
- Impressão de 6.000 exemplares de livros da unificação dos dispositivos legais e normativos; 
-Celebração de convênios para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria na 
produção e exibição de 40 vídeos pela TV Cultura; editoração eletrônica de publicações do Projeto o 
Cinema vai à escola; visitas ao Museu de Arte Moderna; impressão de livros do ENCCEJA e impressão 
de materiais de apoio aos alunos do ensino médio; 
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- Produção e exibição de 40 vídeos para o Programa Currículo é Cultura; 
- Repasse de recursos à FDE com as seguintes finalidades: a.Contratação de empresa especializada 
para confecção de materiais sobre adaptação e impressão em Braille do caderno do aluno. b.Impressão 
do guia prático da nova ortografia em Braille. Assinatura de jornais e revistas para as unidades 
escolares de ciclo II. d. Impressão de 1.300 exemplares do volume LXVII da Coletânea da Legislação 
Estadual do ensino fundamental e médio.  Aquisição de material educativo, esportivo e cultural, e 
materiais do novo Telecurso.  Impressão e distribuição dos cadernos aos alunos, professores das 
disciplinas de matemática e sociologia e distribuição do material Viver de Cara Limpa (livros e manuais). 
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão do material. Apoio às 
Práticas Pedagógicas em sala de aula–proposta Curricular do Estado de São Paulo. 

 
Recursos financeiros: 

Empenhados e liquidados: R$ 177,3 milhões.  Fonte: CENP-SIMPA/2009. 
 

 
3.7. Desenvolvimento Curricular do Ensino Fundament al e Ensino Médio / São Paulo Faz 
Escola 
 
Descrição do projeto/atividade:  Teve início com o processo denominado “Percursos da 
Aprendizagem”, e com uma estrutura que objetivava criar material didático para os alunos. As 
atividades desta ação sofreram adequações em que o referencial do currículo foi reestruturado, 
dando origem à elaboração de uma nova abordagem, estruturada em cinco princípios 
fundamentais: Currículo é Cultura; Currículo referido a Competências; Currículo cuja prioridade 
é a competência Leitora e Escritora; Currículo que articula as competências para aprender; 
Currículo contextualizado no Mundo do Trabalho.  
 
Objetivo: - Reorganizar a estrutura curricular dos Ensinos Fundamental e Médio, adequando-a 
à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, à Diretriz e parâmetro Curricular Nacional e 
Estadual, priorizando a implantação das metas da Agenda da Educação, nos seguintes 
Programas: “São Paulo faz Escola”,  “Recuperação intensiva e paralela do alunado” e “Cultura 
é currículo”. - Melhorar a prática pedagógica e tornar o ensino mais eficaz. 
 
Ações realizadas / Metas alcançadas: 
- Contratação de empresa especializada - Fundação “Prof. Carlos Alberto Vanzolini” para elaborar a nova 
proposta curricular dos Ensinos Fundamental e Médio. 
- Implantação de ações de recuperação paralela para todos os alunos do Ciclo II do Ensino Fundamental 
e Médio que não atingiram o nível correspondente à sua série/ano. 
- Utilização dos indicadores de avaliação para estabelecer as metas a serem trabalhadas, com a 
finalidade de uma aprendizagem eficaz e eficiente. Elaboração, produção e distribuição de Caderno do 
Aluno e do Gestor; Curso A Rede aprende com a Rede – EAD.  
- Programa São Paulo faz Escola elaborou e distribuiu em 2009: 7.200.000 exemplares/ano de Caderno 
do Professor; caderno do professor de Filosofia para a 3ª série do EM; 156.000.000 exemplares de 
caderno do aluno para o Ensino Fundamental ciclo II e Ensino Médio; 25.000 exemplares por volume do 
Caderno do Gestor, com a finalidade de subsidiar a equipe gestora nas ações pedagógicas. 
 -Adequações às alterações curriculares na proposta curricular de Sociologia e caderno do professor de 
Sociologia para todas as séries do EM – Ensino Médio. 
 
Recursos financeiros: 

Empenhados: R$26.387.505,00. Liquidados: R$23.220.567,00. 
 
Cultura é Currículo 
O programa propõe criar oportunidades para que alunos e professores usufruam os 
equipamentos culturais disponíveis na cidade de São Paulo, propiciando um enriquecimento de 
repertórios pessoais e coletivos pela ampliação de horizontes culturais. 
 
Ações realizadas: 

- Projeto “Lugares de Aprender: a escola sai da esco la”  - destinada aos estudantes da 1ª série do 
Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio das escolas estaduais - a SEE disponibiliza para as 
Diretorias de Ensino as vagas oferecidas pelas Instituições Culturais parceiras. 
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Instituições parceiras (Capital e Grande São Paulo): 
- Capela do Morumbi; Casa do Bandeirante; Casa Modernista; Centro da Cultura Judaica; Centro 
Universitário Maria Antonia (USP); Cinemateca; Fundação Ema Gordon Klabin; Fundação Maria Luiza e 
Oscar Americano; Horto Florestal de Guarulhos; Instituto Butantan; Instituto Tomie Ohtake; Itaú Cultural; 
Memorial da Resistência; Memorial do Imigrante; Monumento da Independência + Capela Imperial + 
Casa do Grito; Museu Barão de Mauá; Museu da Casa Brasileira; Museu dos Transportes Públicos 
Gaetano Ferolla; Sítio da Ressaca; Sítio Morrinhos; Catavento; Estação Ciência; Memorial da América 
Latina; Museu de Arte Sacra de São Paulo; Museu de Arte Sacra dos Jesuítas (Embu); Palácio dos 
Bandeirantes; Casa das Rosas; Centro Cultural Banco do Brasil; Centro Cultural Banco do Brasil; 
Instituto Moreira Salles; Museu da Língua Portuguesa; Museu do Futebol; Museu Lasar Segall; Museu 
Paulista; Museu da Energia de São Paulo; Museu de Arte Moderna de São Paulo; Paço das Artes; 
Palácio do Horto; Pinacoteca do Estado; Museu da Imagem e do Som; Museu Memória do Gás; Parque 
do Lago Francisco Rizzo; Parque Ecológico do Tietê; Planetário São Paulo; SESC; Viveiro de Cotia; 
Viveiro do Carmo; Viveiro Manequinho Lopes. 
No Interior do Estado estão cadastradas aproximadamente 48 Instituições. Parceiras em 32 Diretorias 
de Ensino. 
 
Beneficiários: 
61 Diretorias Ensino (CEI e COGSP); 2.631 escolas; 259 mil alunos; 16 mil professores. 
 
- Projeto “O Cinema vai à escola: a linguagem cinema tográfica na educação”  - Objetiva propiciar a 
alunos e professores de Ensino Médio da rede Estadual de Ensino o acesso a produções 
cinematográficas por meio do envio às escolas de alguns filmes pré-escolhidos. A seleção dos filmes 
considera o interesse e as necessidades do público jovem e jovem adulto, os conteúdos curriculares e 
os possíveis tratamentos didáticos de cada filme entre outros aspectos. As escolas recebem o material 
de apoio pedagógico. Em 2009, foram distribuídos aos professores das escolas de Ensino Médio os 
volumes dois e três do Caderno de Cinema do Professor. Encontra-se em fase de finalização de 
escolha os 21 filmes que farão parte da segunda caixa de DVDs a ser enviada, em 2010, a todas as 
escolas que mantêm ensino médio da rede estadual. 
 
Beneficiários: 
82 mil professores de escolas de Ensino Médio. 
 
- Projeto “Escola em Cena”  - Objetiva organizar ações para o acesso a produções teatrais e de dança, 
além de fornecer orientações para que essas atividades culturais sejam articuladas significativamente 
ao desenvolvimento do currículo escolar. Os professores recebem orientações, por meio de material de 
apoio pedagógico, veiculado por meio digital, com sugestões de projetos didáticos a serem 
desenvolvidos na escola. Parceria: Secretaria Estadual da Cultura e participação de organizações 
culturais. 
 
Beneficiários: 
43 Diretorias Ensino (CEI e COGSP), 732 escolas, 51 mil alunos, cerca de 3.000 professores. Parcerias: 
Cia. Letras em Cena; Grupo de Teatro Além da Lenda; São Paulo Companhia de Dança; SESC – 
diversas unidades na capital e interior, e Teatro de Dança. 

 
Recursos financeiros: 

R$ 10,3 milhões. 
 
 
4. Parceria Escola, Comunidade e Sociedade Civil 
 
4.1. Fortalecimento das Ações de Parceria e Integra ção Escola/Comunidade 
Ação do Programa 805 – Parceria Escola, Comunidade e Sociedade Civil - executa os 
seguintes projetos: Prevenção Também se Ensina; Escola em Parceria; Comunidade Presente; 
Empresa Educadora; Prestadores de Serviço Gratuitos à Comunidade, Justiça e Educação e 
Parceria para a Cidadania, desenvolvidos pela Diretoria de Projetos Especiais da FDE. 
 
4.1.1. Prevenção Também se Ensina 
 
Descrição do Projeto / Atividade: 
Iniciado em 1996, o projeto parte do princípio que a construção da cidadania é condição básica 
para o desenvolvimento de ações na área da sexualidade e da prevenção das DST/HIV e uso 
indevido de drogas. Os direitos fundamentais da criança e do adolescente, definidos na 
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legislação brasileira e por tratados internacionais, devem ser assegurados pelas instituições 
públicas envolvidas e pela sociedade civil. 
 
Objetivo:  Estabelecer, em toda a rede estadual de ensino, um programa de capacitação 
permanente para educadores/as, visando a propiciar elementos para o comprometimento 
dos/as alunos/as com os cuidados em relação à saúde individual e coletiva. 
 

Ações realizadas: 
- Reunião Técnica para Supervisores e PCOP – Professores Coordenadores de Oficina Pedagógica no 
tema Preconceito e Discriminação no Contexto Escolar.  Total de 182 participantes. 
- Coordenação, em parceria com a CENP e CRT/Aids, dos encontros do Grupo Gestor Estadual com os 
Grupos Gestores Municipais da Saúde e Educação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas: 
Itaquaquecetuba, Suzano, São Roque, Mogi das Cruzes, Guarulhos Norte e Sul, Caieiras, Osasco, 
Mauá, Taboão da Serra, São Bernardo do Campo, Diadema, Franco da Rocha, Sumaré, Arujá, São 
José do Rio Preto, Marília, Franca, São João da Boa Vista e Taubaté. 
- Reunião Técnica para ampliação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) para os municípios 
de São José dos Campos, Araraquara, Botucatu, Santo André e São Vicente. 
- 04 capacitações para o Programa Escola da Família, na temática Prevenção das DST e do HIV e do 
Kit de Mobilização Eu preciso fazer o teste? : 600 profissionais (educadores/as, monitores e educadores 
profissionais). 
- Envio de materiais educativos (Kit Prevenção Também se Ensina e Comunidade Presente) para todas 
as 91 Diretorias de Ensino e 5.335 escolas estaduais. 
- Reunião Técnica descentralizadas para trabalhar o kit 2009 Prevenção Também se Ensina e 
Comunidade Presente, com PCOP das seguintes Diretorias de Ensino: Carapicuiba, Lins, Centro, 
Centro Sul, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Norte 1, Norte 2, Bragança Paulista e 
São José dos Campos. Capacitação: 1.191 educadores/as. 

 
Resultados alcançados: 

- Inserção dos temas dos projetos nas propostas pedagógicas das escolas; 
- Redução das vulnerabilidades nas comunidades escolares em relação à gravidez na adolescência, às 
DST/HIV e uso do álcool, tabaco e outras drogas. 

 
Beneficiários: 

- 5.335 Escolas Estaduais – aproximadamente 6.000.000 alunos/as. 
- Comunidades intra e extra-escolares. 

 
Abrangência geográfica: 

- 645 municípios; 
- 91 Diretorias de Ensino 

 
 
4.1.2. Escola em Parceria – Ações Abrangentes 
 
Descrição do Projeto / Atividade:  
Gerencia as ações promovidas pelas diversas instituições da sociedade civil, tais como 
empresas privadas, ONGs e outras associações, com vistas a fortalecer a proposta pedagógica 
das Escolas Estaduais, por meio de ações complementares e  regulamentado pela Resolução 
SE 234/95 e alterado pela Resolução SE 24, de 5-4-2005. Todos os projetos representam 
custo zero para a Secretaria com a participação ativa da sociedade civil na gestão da Escola 
Pública, por intermédio de verbas não públicas.  
 
Os projetos de parceria de caráter abrangente são subdivididos em quatro grupos, conforme a 
natureza de suas ações: orientação técnica aos educadores, seguida de material específico ao 
tema abordado, ações realizadas diretamente com os estudantes e os que foram incorporados 
pelo projeto pedagógico da escola, pela sua ação mais permanente e de caráter 
interdisciplinar, conjugando os três grupos anteriores. 
 
Objetivos:  

- Promover a realização de projetos educacionais. Parcerias: Secretaria da Educação e os diferentes 
setores da sociedade, tendo em vista o fortalecimento da escola pública. 
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- Possibilitar, ampliar e incentivar a participação da sociedade na gestão das escolas públicas. 
- Incentivar a aplicação de recursos não-públicos em benefício da escola pública. 
- Enriquecimento curricular, contemplando o projeto pedagógico das escolas.  
- Autonomia da escola. 

 
Atividades: 

1. Subprojeto Escola Intervias/Centrovias/Vianorte/Autovias “Educar para Humanizar o Trânsito” 
Instituição Parceira: OHL Brasil. 
Abrangência geográfica: 64 Escolas de 13 DEs –  Delegacia de Ensino em 33 Municípios. 
Beneficiários: 56.575 Alunos acompanhados e 3.666 Professores acompanhados. 
 
2. Subprojeto Prêmio Construindo a Nação 
Instituição Parceira: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Cidadania.  
Abrangência geográfica: 18 Escolas de 18 DEs em 18 Municípios.  
Beneficiários (estimativa): 5.400 Alunos e 90 Professores. 
 
3. Subprojeto Agita São Paulo 
Instituições Parceiras: Secretaria de Estado da Saúde e o CELAFISCS – Centro de Estudos do 
Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul. 
Abrangência geográfica: 5.407 Escolas de 91 DEs em 645 Municípios  
Beneficiários: 4.496.823 Alunos (dados CIE) e 270.000 Professores (estimativa). 
 
4. Subprojeto Agora 
Instituição Parceira: Editora Horizonte. 
Abrangência geográfica: 495 Escolas de 75 DEs em 337 Municípios.  
Beneficiários: 247.500 Alunos (dados CIE out/2009) e 500 Professores (estimativa). 
 
5. Subprojeto Janela para o Futuro  
Instituição Parceira: Editora Horizonte. 
Projetos desenvolvidos: Três (3), a saber, "A Cultura Alimentar no Brasil", "A história da mineração no 
Brasil" e "Tietê: Um Rio de Várias Faces". 
Abrangência geográfica: 393 Escolas de 9 DEs em 9 Municípios.  
Beneficiários: 165.700 Alunos (estimativa) e 327 Professores. 
 
6. Subprojeto Crescer   
Instituição Parceira: BASF S/A.  
Abrangência geográfica: 63 Escolas de 1 DE em 1 Município.  
Beneficiários: 120 Alunos e jovens da comunidade. 

 
 
4.1.3. Comunidade Presente 
 
Descrição do Projeto / Atividade: 
Oferece às Diretorias de Ensino e às Oficinas Pedagógicas ações educacionais que 
contemplem os valores universais e semeiem a cultura de paz.  Desde 1998, o projeto facilita a 
adoção de alternativas para a resolução dos conflitos educacionais vivenciados pelos 
educadores no cotidiano escolar. 
 
Objetivo:  Proporcionar o desenvolvimento da cultura de paz por meio de capacitação de ATPs 
– Assistentes Técnicos Pedagógicos e Supervisores de Ensino, como coordenadores locais 
nas Diretorias de Ensino, a fim de inserir os eixos do projeto (participação, comunidade, 
cidadania e não-violência), nas propostas pedagógicas das escolas estaduais da rede pública. 
 
Ações realizadas: 

- Reunião Técnica para Supervisores e PCOP no tema Preconceito e Discriminação no Contexto 
Escolar. Total: 182 participantes. 
- Envio de materiais educativos (Kit Prevenção Também se Ensina e Comunidade Presente) para todas 
as 91 Diretorias de Ensino e 5.450 escolas estaduais. 
- Visita às Diretorias de Ensino para apresentação do Kit Prevenção Também se Ensina e Comunidade 
Presente: Carapicuíba, Lins, Centro, Centro Sul, Centro Oeste, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Sul 1, 
Sul 2, Sul 3, Norte 1, Norte 2 e Bragança Paulista. 
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Resultados alcançados: 
- Inserção do tema Bullying nos projetos nas propostas pedagógicas das escolas; 
- Redução das vulnerabilidades das comunidades escolares em relação à violência.  

 
Beneficiários / Abrangência geográfica: 

6.000.000 alunos/ 5.335 Escolas Estaduais. Comunidades intra e extra-escolares das 91 Diretorias de 
Ensino dos 645 municípios do Estado de São Paulo. 

 
 
4.1.4. Empresa Educadora – Ações Localizadas 
 
Objetivo:  - Desencadear processos de mobilização no mundo empresarial, voltados para 
investimentos nas escolas públicas estaduais, promovendo a responsabilidade social da 
empresa participante. O Projeto abre perspectivas de atendimento à escola pública, em 
questões que vão desde a conservação e manutenção dos prédios escolares até o 
investimento em ações que propiciem condições favoráveis ao funcionamento de espaços 
como laboratórios, bibliotecas, quadras e outros que possam prover, cada vez mais, a 
comunidade escolar de recursos modernos. Os recursos financeiros são provenientes da 
própria empresa ou do empresário, que estabelece as prioridades de investimento com a 
Direção da escola e a APM.  A empresa, por meio de seu representante, viabiliza os recursos 
por intermédio da APM, não havendo qualquer ingerência do Estado na circulação das verbas 
aplicadas. O Estado continua mantendo seu compromisso no investimento educacional, 
envolvendo os recursos humanos e físicos que compõem a estrutura da escola.  
 
Beneficiários / Abrangência Geográfica: 

85.831 Alunos e 5.200 Professores (Estimativa de 50 professores por escola) de 104 escolas no âmbito 
de 31 DEs da COGSP e da CEI em 21 Municípios do Estado de São Paulo. 

 
 
4.1.5. Prestadores de Serviços à Comunidade  
 
Descrição do Projeto / Atividade: 
O projeto foi criado em 1989 em razão da Justiça aplicar penas alternativas para delitos 
considerados menos graves. Os cidadãos sentenciados a cumprir trabalhos gratuitos à 
comunidade são encaminhados para prestar serviços à Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo. 
 
Objetivo:  Intermediar a captação de mão de obra gratuita entre a SEE e o Poder Judiciário 
com o intuito de promover a reintegração social dos sentenciados primários e com bons 
antecedentes. 
 
Ações realizadas: 

- Reuniões com Juízes e Promotores de Justiça; 
- Atendimento a 633 prestadores de serviços novos; 
- Encaminhamentos posteriores às Unidades Escolares (1.339). 

 
Beneficiários / Abrangência geográfica: 

749.000 alunos/as em 749 Unidades Escolares da COGSP (pertencentes a 13 Diretorias de Ensino da 
Capital e 11 Diretorias de Ensino Grande São Paulo e 12 da CEI (pertencentes a 04 Diretorias de 
Ensino) além das comunidades intra e extra-escolares. 

 
Recursos utilizados:  

Empenhados e liquidados: R$ 1.166.000,00. 
 
 
4.2. Escola da Família 
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Descrição do projeto / atividade: 
Abertura das Escolas Estaduais participantes, aos sábados e domingos, para a realização de 
atividades voltadas às comunidades intra e extra-escolares, contemplando os 4 eixos 
estruturantes do Programa Escola da Família (Cultura, Esporte, Saúde e Trabalho).  
 
Participação ativa da sociedade civil que realiza atividades por meio do trabalho voluntário e 
das parcerias estabelecidas com diversas instituições. 
 
Objetivo:  - Desenvolver a cultura de paz, promovendo a ampliação dos horizontes culturais e 
incentivando atividades com vistas à inclusão social, ao respeito à pluralidade, à 
responsabilidade social e à qualidade de vida. 
 
Ações realizadas: 

- Abertura de 2.341 Escolas Estaduais e 329 Escolas Municipais aos sábados e domingos, com a 
participação de Educadores Universitários, Educadores Profissionais, Voluntários, Professores, 
Coordenadores de Projetos Especiais, Supervisores, Gestores, Monitores Educacionais e comunidades 
intra e extra-escolares com 55.411.629 participações registradas (participação registrada é igual à 
participação de uma pessoa em uma atividade na escola; assim, uma pessoa pode ser contabilizada 
mais de uma vez por dia). 
- Orientações Técnicas para Educadores Universitários, Educadores Profissionais, Professores 
Coordenadores de Projetos Especiais, Supervisores e Monitores Educacionais visando o trabalho de 
monitoramento dos participantes. 
- Execução de 2.325.296 atividades distribuídas nos eixos Esporte, Cultura, Trabalho e Saúde. 

 
Beneficiários: 

- 2.341 Escolas Estaduais e 329 Escolas Municipais; 
- 16.448 Educadores Universitários; 
- Comunidades intra e extra-escolares. 

 
Recursos utilizados:  

Empenhados: R$ 66.903.060,00. Liquidados: R$ 66.089.535,00. 

 
4.3. Apoio Técnico-Pedagógico para Implantação das Parcerias 
 
Descrição do projeto / atividade: 
Contribuir para uma cultura de paz nas escolas por meio da realização de reuniões de trabalho 
e Orientações Técnicas descentralizadas nas 91 Diretorias de Ensino com todos os segmentos 
de educadores participantes dos projetos e ações que abrangem o Programa 805 Parceria 
Escola, Comunidade e Sociedade Civil. 
 
Ações realizadas: 

-Instrumentalização dos profissionais, fortalecendo as diretrizes do Programa e os conceitos que 
contribuem para o desenvolvimento de uma cultura de paz e de solidariedade; 
- Ações na área da sexualidade e da prevenção das DST/HIV e do uso indevido de drogas; 
- Ampliação dos horizontes culturais das comunidades intra e extra-escolares; 
- Realização de atividades, considerando os 4 eixos norteadores do Programa Escola da Família 
(Saúde, Cultura, Esporte e Trabalho); 
- Maior interação entre as equipes e fortalecimento das diretrizes do programa junto às comunidades 
atendidas. 

 
Resultados / Abrangência geográfica:  

- 60.367 participações de Educadores do Programa nas 91 Diretorias de Ensino. 
- 1.528 Reuniões de Trabalho / Orientações Técnicas. 

 
Beneficiários: 

- Profissionais atuantes do Programa Escola da Família e dos Projetos Prevenção Também Se Ensina / 
Comunidade Presente; 
- Escolas Estaduais participantes dos projetos; 
- Comunidades intra e extra-escolares. 
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Recursos utilizados:  

Empenhados: R$ 1.318.755,00. Liquidados R$ 1.313.024,00. 
 
 
5. Informatização Escolar 
 
5.1. Informatização da Educação Básica 
 
Descrição do projeto / atividade: 
Assegura recursos financeiros que viabilizem as propostas de aprimoramento da infra-estrutura 
do sistema tecnológico existente. A manutenção e conservação dos equipamentos e o 
suprimento de material de consumo e acessórios são imprescindíveis para a execução das 
ações técnico-administrativas das escolas. 
 
Ações realizadas:  

- Contratação de serviços de infra-estrutura lógica e elétrica em aproximadamente 30.000 pontos; 
- Contratação de serviços de outsourcing de equipamentos de informática, abrangendo a locação de 
equipamentos (estações de trabalho e notebook) com fornecimento de software, peças de reposição e 
instalação, tele-atendimento técnico, manutenção ‘on-site’ para todos os equipamentos fornecidos e 
absorvidos, nível de serviço pré-estabelecido. 
- Gestão informatizada de todo o parque de tecnologia da informação e comunicação fornecida ou 
absorvida e serviços de diagnóstico, conforme especificações, quantitativos e condições a serem 
estabelecidas para atendimento das necessidades da rede estadual de ensino da Secretaria da 
Educação e Órgãos Centrais e Vinculados. 

 
Resultados alcançados:  

Instalação: 59.897 novos equipamentos SAIs – Salas Ambiente de Informática, 2.150 novos 
equipamentos para os pólos de capacitação e 189 novos equipamentos Kit multimídia. Total: 62.236 
novos equipamentos.  Manutenção: 6.979 equipamentos pedagógicos da Sala do Professor. 

 
Beneficiários: 

2.180 Escolas da COGSP – Coordenadoria do Ensino da Grande SP e 2.977 Escolas da CEI – 
Coordenadoria do Ensino do Interior de Ensino Fundamental e Médio. 
 47 Polos de Capacitação. 

 
Recursos utilizados:  

Empenhados: R$ 15.854.500,00. Liquidados:  R$ 15.589.500,00.  

 
5.2. Informatização Gerencial da Rede Escolar 
 

Descrição do projeto / atividade: 
O sistema integrado GDAE - Gestão Dinâmica de Administração Escolar foca a gestão da 
unidade escolar e gera informações operacionais para a administração da Secretaria de Estado 
da Educação; e SIEDUC - Sistema de Informações da Educação constitui acervo de 
informações gerencias do sistema escolar paulista de educação básica. Ambos são os 
sistemas de gestão instituídos no âmbito da Secretaria de Estado da Educação. 
 
GDAE constitui portal operacional criado em ambiente Internet, que integra a unidade escolar 
aos demais órgãos, servindo de ferramenta administrativa na escola e instrumento de gestão 
para os órgãos da Secretaria de Estado da Educação. 
 
SIEDUC fornece informações gerenciais sobre as áreas de atuação da Secretaria de Estado da 
Educação, apoiando-se em uma base centralizada de dados, contendo informações 
consolidadas e organizadas por assuntos representativos dos negócios desta Pasta. Os dados 
do SIEDUC são obtidos por meio de processo de extração, consolidação e carga, aplicado 
sobre as bases operacionais dos sistemas. Este sistema incorpora os modernos conceitos de 
“Data Warehouse” – DW e “Business Intelligence” - BI, disponibilizando para toda a 
administração da SEE. Os dados servirão de fontes de referência ao planejamento desta 
secretaria, permitindo assim que se tomem medidas corretas de gestão com implicações 
fundamentais na qualidade do ensino público.  
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Ações realizadas:  
- Prestação de serviços técnicos para garantir a operação, manutenção e suporte dos módulos em 
produção e desenvolvimento de novos módulos no SIEDUC/DW-BI (informatização gerencial); 
- Carga de dados do módulo escola / classes e alunos; 
- Operação, manutenção, hospedagem e suporte dos módulos existentes no GDAE (sistemas de gestão 
administrativa das escolas); 
- Disponibilização do “livro de ponto” do módulo pessoal / DRHU – para realização do piloto – em fase 
experimental em 2 escolas; 
- Disponibilização do “quadro de horário” do módulo pessoal / DRHU – para testes e validação - 
previsão de implantação: janeiro/2010. 
- Desenvolvimento e publicação do “quadro de diagnóstico” das escolas. Inicialmente o diagnóstico está 
sendo implantado em 800 escolas em fase de avaliação para a implantação total – para todas as 
escolas; 
- Outsourcing de impressão nas Diretorias de Ensino – Boletins Escolares - 48.383.089 páginas; 
- Digitalização de 20.039.391.documentos das Diretorias de Ensino da Capital e DRHU. 

 
Beneficiários: 

- Escolas das Redes Públicas (Estadual, Municipal e Federal) e Redes Particulares do Estado de São 
Paulo (25.000 unidades); Diretorias de Ensino, Coordenadoria de Ensino da Grande São Paulo - 
COGSP, Coordenadoria de Ensino do Interior - CEI, Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagogias - 
CENP, Departamento de Recursos Humanos - DRHU; Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE; Usuários cadastrados (36.000); Alunos/Pais e Responsáveis (4.600.000). 

 
Recursos utilizados:  

Empenhados e liquidados: R$ 37.172.387,00. 

 
5.3. Infra-Estrutura de Informática e Comunicação n as Unidades da Secretaria da 
Educação 
 
Descrição do projeto / atividade: 
Para garantir que o fluxo de dados informatizados ocorra de maneira segura e adequada, a 
Secretaria da Educação precisa contar com rede própria de comunicação integrada com os 
Órgãos Centrais, Diretorias de Ensino, Unidades Escolares, com gerenciamento e 
operacionalização dos sistemas e aplicativos envolvidos e sua permanente manutenção. 
 
Objetivo:  - Prover de recursos tecnológicos (hardware e software) para informatização da 
área administrativa de todas as Escolas da Rede Estadual, Diretorias de Ensino e Órgãos 
Centrais, integrando com qualidade as bases de dados operacionais da Secretaria de Estado 
da Educação.  
 
Ação realizada : 

Outsourcing de equipamentos administrativos para ampliação do parque administrativo e reposição de 
equipamentos obsoletos.  

 
Resultado alcançado:  
Instalação: 16.039 equipamentos sendo 8.640 para Diretorias e Escolas da CEI e 7.399 para Diretorias 
e Escolas da COGSP. 
 
Recursos utilizados:  

Empenhados: R$ 20.419.047,00. Liquidados: R$ 15.802.314,00. 

 
5.4. Infovia-Escola - Rede do Saber 
 
Descrição do projeto / atividade: 
Caracteriza-se por um conjunto articulado de dispositivos técnicos e metodologias capazes de 
criar um sistema de comunicação e de trabalho interativo de largo alcance. É composta por 100 
ambientes de aprendizagem, fisicamente distribuída nas 91 Diretorias de Ensino, e 9 estúdios 
de geração de conteúdo instalados em prédios da SEE (República, Arouche, João Ramalho, 
CRE – Centro de Referência em Educação e FDE – Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação) totalmente interligados pela rede INTRAGOV do Governo do Estado de São Paulo. 
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Ações realizadas : 
- Manutenção, atualização e ampliação de equipamentos, ferramentas e ambientes virtuais de 
aprendizagem dos Órgãos Centrais e das Diretorias de Ensino; e providenciadas medidas para adquirir, 
produzir e distribuir soluções de infra-estrutura tecnológica da rede do saber destinadas à formação 
continuada de educadores da rede pública estadual por meio da: 
 

- Hospedagem de servidores em Data Center compreendendo monitoramento de servidores, 
realização de segurança física e lógica, infra-estrutura adequada para acondicionamento de 
equipamentos; 
- Aquisição de infra-estrutura física – elétrica e tecnológica de equipamentos, e comunicação de novos 
pontos da Infovia do Saber e suporte ao desenvolvimento e manutenção de aplicativos; 
- Prestação de serviços técnicos especializados em gerenciamento de infra-estrutura tecnológica da 
Infovia do Saber e Prodesp; 
-Prestação de serviços técnicos especializados para a definição de nova solução de sistema de 
educação à distância (e-lerning). 

 

 
Resultados alcançados:  

Manutenção dos 5.324 pontos, atualização e expansão de componentes de hardware complementares 
ao parque existente. 

 
Beneficiários: 

Órgãos Centrais;  Diretorias de Ensino; Núcleos Regionais de Tecnologia e Escolas da Rede Estadual 
de Ensino. 

 
Recursos utilizados:  

R$ 15.606.135,75. 
 
 
5.5. Programa Acessa Escola 
 

Descrição do projeto / atividade:  
Trata-se de projeto inovador para democratizar o acesso à Internet, via banda larga, para 
alunos, professores e funcionários das escolas estaduais, mediante a adequação dos 
laboratórios de informática já existentes. Toda a comunidade escolar da rede estadual poderá 
utilizar os laboratórios a qualquer momento, não apenas durante as aulas de informática, e 
terão auxílio de estagiários de ensino médio, oriundos da própria escola, que atuam como 
agentes de inclusão digital. 
 
Ações realizadas: 

- Acompanhamento e gestão do projeto, nas Diretorias de Ensino, por 388 estagiários de Ensino 
Superior que atuam nas escolas estaduais como agentes de inclusão digital, e 5.639 estagiários de 
Ensino Médio.  
- Abertura dos laboratórios de informática em período integral, oferecendo estágio para 4 mil estudantes 
de Ensino Médio, capacitando os adolescentes como iniciação profissional, preparando-os para o 
mercado de trabalho. 

 
Resultados Alcançados:  

Abertas 832 salas Acessa Escola. Em fase de implantação mais 274 Escolas – COGSP e CEI. 
 
Recursos utilizados:  

Empenhados: R$ 53.699.942,00. Aproximadamente R$ 39,6 milhões foram parte dos recursos oriunda de 
restos a pagar de 2008. 

 
6. Formação Continuada de Educadores na Educação Bá sica 
 
Descrição do Programa:  
Envolve as ações de formação continuada – centralizadas e descentralizadas, presenciais ou 
por meio de mídias interativas, videoconferências e formação em serviço on-line - nas 
modalidades de cursos ou de orientações técnicas e os estudos por meio da concessão de 
bolsas de estudos de pós-graduação.  
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Programa foi valorizado em 2009, com a criação da Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Professores do Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº. 54.297, de 5 de maio de 
2009, que representa um marco para as carreiras do Magistério. Propiciará uma nova forma de 
ingresso aos profissionais da rede estadual, com inclusão de curso de formação como parte do 
processo seletivo. Os cursos poderão ser ministrados, inclusive, em parceria com as 
universidades públicas e privadas. 
 
Ações realizadas: 
- 28.060 participações de educadores do Ensino Fundamental em capacitações;  
- 36.020 participações de educadores do Ensino Médio em capacitações. 
 
 
6.1. Aperfeiçoamento Profissional dos Educadores do  Ensino Fundamental e 
Aperfeiçoamento Profissional dos Educadores do Ensi no Médio 

 
6.1.1. Planejamento das atividades pedagógicas para o ano de 2009 
 
Objetivo: Planejar as atividades pedagógicas a serem desenvolvidas pelas escolas estaduais 
em consonância com a proposta da Secretaria da Educação. 
 
Ações realizadas: 
7.589 Orientações Técnicas para supervisores de ensino, diretores de escola e PCOPs das escolas 
estaduais jurisdicionadas à COGSP e à CEI, visando discutir as formas de atuação nas Diretorias de 
Ensino e respectivas escolas estaduais, no sentido de implementar a política educacional vigente e obter 
os resultados esperados pela sociedade civil, quanto à melhoria da qualidade de ensino. 

 
6.1.2. Programa Ler e Escrever – Intervenção Pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 
 
Objetivos:  

- Investir na efetiva melhoria da qualidade do Ensino Fundamenta – Ciclo I; 
- Apoiar os professores regentes na complexa ação pedagógica de garantir aprendizagem de leitura e 
escrita a todos os alunos, até o final da 2ª série do ciclo I / EF – Ensino Fundamental;  
- Comprometer as Universidades com o Ensino Público; 
- Acompanhar as ações dos professores coordenadores das Oficinas Pedagógicas das Diretorias de 
Ensino junto aos professores coordenadores das Unidades Escolares em relação ao conteúdo, 
produção de textos e matemática nas séries iniciais. 

 
Ações realizadas: 

- Reuniões de formação, organizadas e executadas pelas Formadoras do Programa com Supervisores 
de Ensino e Diretores de Escola (mensais); Professores Coordenadores (quinzenais) e PCOPs- 
Professores Coordenadores das Oficinas Pedagógicas das Diretorias de Ensino (3 vezes por mês). 
- Encontros semanais para supervisão do trabalho desenvolvido pelas Formadoras do Programa. 
- Reuniões periódicas da Equipe de Gestão para acompanhamento e avaliação do Projeto. 
- Orientações Técnicas desenvolvidas ao longo do ano sobre:  
SARESP 2008 e o Ensino em Matemática para  PCOPs de Ciclo I do Ensino Fundamental. Critérios 
para correção de provas de redação.  Análise e estudo do gênero Experiência Vivida. Gestão 
pedagógica, organização do trabalho nas classes e língua portuguesa. IDESP 2008 - ações para o 
avanço da qualidade de ensino do Ciclo I. Avaliação e discussão das ações de formação do Programa 
Ler e Escrever pela equipe da CENP – Coordenaodres de Estudo e Normas Pedagógicas e DEs – 
Diretorias de Ensino. 

 
6.1.3. Avaliação diagnóstica e Recuperação paralela 
 
Objetivo: Implantação do processo de recuperação a partir da análise dos dados 
encaminhados pelas Diretorias de Ensino por meio de questionário de acompanhamento e 
avaliação respondidos "on-line". 
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Ações realizadas: 
- Orientação técnica para 1.138 educadores entre supervisores de ensino e PCOPs de Língua 
Portuguesa e Matemática das Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo. Objetiva apresentar e 
discutir as propostas de atividades de recuperação, na utilização dos materiais de apoio e definir as 
ações regionais de Recuperação Paralela;  
- Elaboração de oficinas para com os PCOPs para vivenciarem situações de aprendizagem, 
conhecimento dos materiais que serão utilizados nas escolas. 
 
 

6.1.4. Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP 
 
Objetivo: Capacitar os profissionais das Diretorias de Ensino sobre os fundamentos e 
instrumentos para a aplicação das provas objetivas e correção das provas de produção escrita. 
 
Ações realizadas: 

- Orientações Técnicas para 1.082 educadores participantes das Diretorias de Ensino da COGSP – 
Coordenadoria de Ensino da Grande SP e da CEI – Coordenadoria de Ensino do Interior nos seguintes 
assuntos: Elaboração da pauta da oficina, “Coordenação Pedagógica Instrumental”; Formação de 
grupos multiplicadores da Oficina de Coordenação Instrumental; Elaboração da oficina do projeto “O 
Gestor que Faz a Diferença”; Leitura, análise e elaboração dos materiais utilizados na orientação do 
SARESP 2009.  
- Elaboração das ações para o SARESP juntamente com os integrantes da empresa vencedora da 
licitação do SARESP 2009 (CEAD). 
- Aplicação, pelos professores corretores, dos critérios das redações feitas pelos alunos na prova de 
Língua Portuguesa do SARESP 2009 e elaboração das propostas de formação continuada para a 
CENP Coordenadoria de Estudos e Normas de Pedagogia - “Planejamento 2010”. 

 
 
6.1.5. Gestão Escolar 
 
Objetivo:  Estimular e valorizar a gestão democrática na escola pública. Integraram esta 
atividade o "Projeto Liderança nas Escolas e Novas Tecnologias" para o desenvolvimento da 
prática em liderança escolar como instrumento de melhoria da educação; e o "Seminário sobre 
Experiências de Sucesso em Gestão Escolar e Cerimônia de Premiação do Prêmio Nacional 
de Referência em Gestão Escolar" para valorização das escolas públicas de educação básica 
que se destacaram por iniciativas e experiências inovadoras e bem sucedidas no campo da 
gestão escolar. 
 
Ações realizadas: 

- Orientações técnicas para 580 participantes sobre: liderança nas escolas e as novas tecnologias por 
meio do Projeto “Liderança nas Escolas – Connecting Classrooms” para a divulgação dos resultados 
obtidos com a aplicabilidade do projeto, no que diz respeito aos avanços promovidos nas escolas;  
- Novas propostas para parcerias com as escolas britânicas e avaliação das ações desenvolvidas em 
2009; 
- Práticas de liderança escolar entre os diretores de escola dos países do Brasil, Jamaica, Trinidad & 
Tobago e Reino Unido; 
- Preparação do cronograma para implantação das atividades do ano; 
- Preparação do material da videoconferência de divulgação do Prêmio;  
- Pesquisa, leitura de textos e legislação específica para o curso para supervisores iniciantes do Prêmio;  
- Seleção das escolas finalistas do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar e preparação do 
roteiro de gravação de vídeo para divulgação. 

 
6.1.6. Diversificação Curricular do Ensino Médio – Orientação técnica sobre Telecurso - Tec 
 
Objetivo: formação técnica e qualificação profissional dos educadores que atuaram no 
Programa. Foi desenvolvido na modalidade híbrida (presencial ou à distância). Parceria: 
Fundação Roberto Marinho e Centro Estadual de Educação Tecnológica – CEETEPS. A 
diretriz pedagógica tem foco no desenvolvimento de competências para inserção no mundo do 
trabalho e no exercício profissional.  
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Ação realizada: 
- Formação continuada para os educadores, Supervisores de Ensino, PCOPs, Diretores de escola para 
recadastramento do aluno do Telecurso Tec;  
- Orientações para a atribuição de aulas do Programa;  
- Consolidação dos dados acerca dos avanços obtidos nas fases anteriores do Programa, subsídios 
teóricos e práticos para acompanhamento e desenvolvimento do Programa nas Unidades Escolares.  

 
 
6.1.7. Projeto: Escola de Tempo Integral 
 
Objetivo:  Projeto foi implementado em 2006. - Construir uma escola de qualidade, utilizando-
se da implantação de uma metodologia na qual o aluno permanece em período integral 
frequentando aulas dos diferentes componentes curriculares que constituem a Base Nacional 
Comum e aulas oferecidas pelas Oficinas Curriculares.  Os conhecimentos adquiridos são 
aprofundados, por meio de atividades práticas. Parceria: Instituto Airton Senna, principalmente 
no que diz respeito à prática pedagógica das Oficinas Curriculares – SuperAção Jovem. 
 
Ações realizadas: 

- Orientações Técnicas para 3.088 supervisores de ensino e PCOPs, sobre os seguintes temas: o 
“Programa Superação Jovem 2009”; - Desenvolvimento das ações do projeto Hora da Leitura e 
Experiências; - Atividades de Informática Educacional por meio do programa Movie Maker; - 
Implantação das atividades e de prestação de contas; - Avaliação, proposta e elaboração do 
“Planejamento 2010”.  

 
 

6.1.8. Projetos ligados às Ciências da Natureza 
 
Descrição da ação/atividade:   
- Desenvolver uma nova cultura ambiental, o cuidado com as águas, discutir a vulnerabilidade 
de adolescentes e jovens às doenças sexualmente transmissíveis, à AIDS e à gravidez não 
planejada. - Identificar os municípios que apresentam maior incidência da dengue. - 
Proporcionar formação sobre o conteúdo genético, por meio do Curso de DNA – a receita da 
vida e seu código. Parceria: Instituto Sangari, com o intuito de viabilizar a implantação desse 
conteúdo no 2º ano do Ensino Médio. 
 
Ações realizadas: 

- Orientações técnicas para 1.768 educadores sobre: - “Programa Visão do Futuro” - promoção, 
prevenção e recuperação da saúde ocular; - “I Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar”; - “Conferência 
Nacional Infanto - Juvenil pelo Meio Ambiente”; - Preparação dos temas discutidos na conferência e 
fechamento das atividades desenvolvidas (PCOPs); Programa “Cultura é Currículo”;  - Projeto “Lugares 
de Aprender”; - “Saúde e Prevenção nas escolas”, Implementação da política de prevenção às 
DST/AIDS para adolescentes,  desenvolvimento de políticas públicas e intercâmbio no atendimento da 
saúde do jovem;  - Projeto “Se Toque - Colar da vida 2009”- desenvolvimento de ações para a 
prevenção do câncer de mama; - “Projeto Vale Sonhar”; - Estudo e preparação de Oficina sobre 
SARESP/2008; - Projeto “Água Hoje e Sempre: Consumo Sustentável; - “Instituto Oceanográfico nas 
Escolas” - apresentação do Projeto “PURA”; - “Biologia Molecular Estrutural e suas Relações com a 
Biotecnologia”;  - Biotecnologia com análise e discussão do Currículo vigente e estratégias 
metodológicas na elaboração do plano de ensino, em cada componente curricular. 

 
 
6.1.9. Projetos ligados à Educação Física – Dia do Desafio e Olimpíada Colegial Estadual 
 
Objetivos: - Traçar com os profissionais de Educação Física da Capital as estratégias de 
participação do “Dia do Desafio”. - Avaliar com os profissionais de Educação Física da rede 
estadual a Olimpíada Colegial Estadual. - Discutir os subsídios para regulamentação de 2009. 
 
Ações realizadas: 

- Realização de Orientações Técnicas a 891 PCOPs de Educação Física para acolhimento e 
apresentação dos novos. Estudo do Regulamento para a Olimpíada Colegial em 2009; 
 - Análise dos cadernos do aluno e do professor referentes ao Currículo de Educação Física da Rede 
Pública Estadual de São Paulo;  
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- Elaboração do Plano Estadual de Esporte Educacional;  
- Avaliação da Olimpíada Colegial Estadual, Categoria Mirim e discussão de subsídios para 
regulamentação de 2010;  
- Organização dos dados referentes à participação dos professores ao SESC, elaboração do relatório 
final e encaminhamento do Projeto “Agita Galera” para 2010;  
- Avaliação semestral da Olimpíada Colegial e levantamento de subsídios para a confecção do 
regulamento para 2010. 

 
 
6.1.10. Projetos ligados à Arte 
 
Objetivos : Aprimorar os conhecimentos nas diferentes linguagens artísticas – música, dança, teatro e 
artes visuais e aprofundar os conceitos e teorias que norteiam a nova proposta curricular de Arte. 
 
Ações realizadas: 

- Orientação técnica presencial para subsidiar o PCOP de Arte das Diretorias de Ensino para o 
acompanhamento e implantação do Currículo na Linguagem da Música; 
- Encontro sobre o tema: “A rede aprende com a rede – linguagens artísticas”; “O cinema vai à Escola: 
linguagem cinematográfica na Educação”;  “Lugares para Aprender: A escola sai da escola.” 

 
 
6.1.11. Língua Estrangeira Moderna 
 
Descrição do Projeto:  - Proporcionar aos educadores orientação técnica pela Coordenadoria 
de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP). Parceria: instituições especializadas, como por 
meio, da OYE. – Curso do espanhol para professores, on line, de extensão/especialização em 
língua espanhola, e demais termos de cooperação técnica com os Consulados da Espanha, 
Japão, França, Alemanha e Itália e Instituições de ensino como Instituto Goëthe, Colégio 
Miguel de Cervantes e Associações de professores de língua estrangeira, nos idiomas que 
apóiam os CELs - Centros de Estudos de Línguas.  
 
Ações realizadas: 
- Formação em continuidade de docentes PEB II, das diversas disciplinas oferecidas nos 94 CELs em 
funcionamento no ano de 2009; 
- Orientações técnicas sobre: 
 

a) questões didáticas e metodológicas para os professores que ministram aulas de alemão, bem como 
estudo sobre a utilização do material oferecido pelo Instituto Goethe. Aplicação do teste “fit” de 
proficiência para os alunos dos CELs de alemão; 
b)aprofundamento dos conhecimentos em língua espanhola para professores que ministram aulas nos  
CELs. 
c) língua japonesa - revisão do ano de 2009 e programação de 2010; estudo do livro Kykasho o Tsukuro 
pelos professores que ministram aulas de língua japonesa e oficinas oferecidas pelos participantes do 
Conselho Geral do Japão.  Apoio à ação do programa “Viva Japão”. Organização do grupo de trabalho 
para elaboração do livro didático para o ensino da língua ao aluno brasileiro. 
d)organização de visitas e oficinas aos alunos dos CELs que oferecem língua francesa vinculados à CEI 
ao museu de Língua Portuguesa. Mostra: “O Francês em todos os sentidos” em comemoração ao ano da 
França no Brasil. 
e) planejamento das atividades com professores e PCOPs – Professores Coordenadores da Oficina 
Pedagógica para a participação do Congresso de Línguas Francesa e Portuguesa.  
f) língua e aprofundamento dos conhecimentos sobre a cultura italiana pelos professores;  
g) questões relativas aos projetos para os professores de inglês; 
h) organização e acompanhamento das ações da banca examinadora da Universidade de Brasília para a 
apresentação dos trabalhos final de monografia pelos professores cursistas, do “Projeto OYE- Espanhol 
para Professores-Especialização”.  
i) ensino da língua aos 1.098 educadores que atuam nos Centros de Estudos de Línguas, sendo alemão 
(131); espanhol (368);  francês(148);  italiano(21); japonês(33). 
- Continuidade dos trabalhos do curso de Especialização na língua espanhola. 
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6.1.12. Educação de Jovens e Adultos - EJA 
 
Objetivo:  Capacitar educadores que atuam na educação de jovens e adultos para assegurar 
um ensino de qualidade. 
  
Ações realizadas: 

- Encontros com Supervisores de Ensino e PCOPs para considerações gerais sobre as implicações da 
Deliberação 89/09, no que diz respeito a idade dos alunos e integralização dos estudos para os alunos 
de EJA.  
- Encontros com Supervisores de Ensino e PCOPs para discutir a Deliberação 82/09 sobre a idade dos 
alunos e integralização dos estudos para os alunos do CEES – Centros de Educação Supletiva em 
atendimento ao ofício 119/2009 da CENP – Coordenadores de Estudos e Normas Pedagógicas.   
- Encontros com Supervisores representantes da COGSP para discutir a Deliberação CEE - Conselho 
Estadual de Educação 91/09 sobre a reformulação da política de EJA para a rede estadual. 

 
 
6.1.13. Educação Especial 
 
Objetivo:  O Centro de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, sob a coordenação da 
CENP, se constitui num espaço voltado à formação continuada de profissionais da rede 
estadual de ensino e no suporte às 91 Diretorias de Ensino, no processo de inclusão escolar 
dos alunos com necessidades educacionais especiais. Foram realizadas 31 ações de 
capacitação atingindo 17.823 educadores (supervisor de ensino, PCOPs das Oficinas 
Pedagógicas, professores-coordenadores e professores). 
 
Ações realizadas: 

- Cursos de Atualização sobre “Sistema Braille Fácil” – curso oferecido aos Professores e/ou 
especialistas da educação para habilitar os profissionais transcritores de Braille para o uso e emprego 
do Sistema Operacional Braille Fácil.  
- Curso de Atualização e Aprofundamento em Libras e Soroban - qualificação de professores em Língua 
de Sinais.  
- Encontros oferecidos para Professores Coordenadores da Oficina Pedagógica de Educação Especial 
(PCOPs), Supervisores de Ensino e Professores. 
- Orientações específicas aos PCOPs de Educação Especial objetivando o gerenciamento das Salas de 
Recursos e aplicabilidade das temáticas estudadas.  
- Acompanhamento das ações descentralizadas e centralizadas - apresentação do planejamento anual 
de acordo com as especificidades das áreas; estudos de novas demandas oriundas da proposta de 
inclusão. 
- Formação contínua em - “Atribuições e práticas na sala de aula de recursos na área de deficiência 
intelectual com ênfase no encaminhamento” - desenvolvimento de ações voltadas para a formação, 
orientação e acompanhamento dos profissionais da rede estadual de ensino.  
- Educação Física adaptada: novas perspectivas inclusivas- proposta, reflexão, análise e intervenção do 
Professor de Educação Física numa situação de aula que inclua a participação de todos os alunos 
(PCOPs de Educação Física). 
- Apresentação e implantação do uso da metodologia TEACCH para Professores e PCOPs, objetivando 
a abordagem pedagógica do autismo.  
- Formação continuada Língua Portuguesa para Surdos – abordagem dos aspectos envolvidos na 
compreensão e produção da escrita pelos alunos surdos.  
- Estudo sobre o TDAH na Escola- orientação aos professores para tratar sobre o transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade (TDAH).  
- Orientação Técnica para professores sobre Abreviatura e Estenografia Braille.  
- “Utilização dos materiais didáticos adaptados – ver a matemática com outros olhos” - orientação para 
os PCOPs de Matemática sobre confecção de materiais adaptados e de baixo custo.  
- “Discutindo o encaminhamento do aluno com Deficiência Intelectual: Convênio e Terminalidade” – 
apresentação e discussão (PCOPs) sobre as demandas oriundas da proposta de inclusão dos alunos 
com necessidades especiais atendidos pelas instituições conveniadas e que serão irão para a rede 
regular de ensino.  
- III Seminário Internacional de Educação Inclusiva- SEMINEDI/REATECH- Discussão sobre políticas 
públicas sobre a educação das crianças e jovens com necessidades especiais. 
- Soroban na Escola de Tempo Integral – Planejamento e elaboração dos conteúdos para a realização 
do curso de Soroban para as 91 Diretorias de Ensino.  
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6.1.14. Educação Escolar Indígena 
 
Objetivo : - Atender aos dispositivos constantes da Constituição Federal e Estadual e da 
Resolução nº. 03/99 do Conselho Nacional de Educação. - Articular, apoiar e assessorar a 
proposta de Educação Indígena – criação do Núcleo de Educação Indígena – NEI, através da 
Resolução SE - 44 de 19/04/97. 
 
Ações realizadas: 
 
Foram realizadas orientações técnicas para 209 educadores, a saber: 
 

- Encontros com PCOPs, Supervisores e diretores das escolas indígenas – discussões e orientações 
sobre a temática da “Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena” e apresentação do projeto 
“Ensino Médio Sustentável nas aldeias”.  
- Encontros com Professores e vice-diretores indígenas - apresentação dos Projetos Políticos 
Pedagógicos do ano anterior (2008) e discussão e diretrizes para a elaboração do outro projeto com a 
participação da comunidade. 
- Encontros com Professores indígenas e representantes das 11 Diretorias de Ensino – apresentação do 
“Quadro de Dificuldades”, conforme diagnóstico exposto pelos participantes das escolas indígenas. 
- Encontros com Professores indígenas - orientações para a realização da avaliação especial e 
diversificada para os 142 candidatos do Magistério Indígena, conforme a Lei 29/2009.   
 
 
6.1.15. Tecnologia Educacional 
 
Objetivo : Oferecer conhecimento básico em tecnologia da educação para o desenvolvimento 
ou potencialização das abordagens de aprendizagem para o século XXI nos quatro eixos – 
infra-estrutura, conexão, conteúdo e capacitação. 
 
Ações realizadas: 
 
 Em 2009 foram realizadas Orientações Técnicas para 5.406 educadores, a saber: 
 

- Orientação Técnica aos PCOPs - Professores Coordenadores da Oficina Pedagógica -  sobre o Dia da 
Internet Segura – uso preventivo da internet.  
- Trabalho colaborativo e aprendizagem, em rede, entre FDE/SEE, PCOPs de Tecnologias das 
Diretorias de Ensino da CEI – Coordenadoria do Ensino do Interior e COGSP - Coordenadoria do 
Ensino da Grande SP, Professores Coordenadores, Estagiários e Diretores de Escola para planejar, 
executar, acompanhar, avaliar, monitorar e implementar o Programa Acessa Escola nas escolas 
estaduais.  
- Orientações Técnicas com os PCOPs de Tecnologia, PCOPs de Matemática e Língua Portuguesa, 
representantes da CENP - Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, FDE – Fundação de 
Desenvolvimento da Educação, Empresa Dell e USP para avaliação do Projeto Hortolândia- Kit Digital 
Interativo/Aula Interativa. 
- Orientação técnica com o PCOP de Física da Diretoria de Ensino de Piracicaba, Guarulhos Norte, 
Equipe da CENP e representantes da Lego Education para análise das qualidades tecnológicas dos Kits 
de robótica oferecidos no mercado para o Projeto Robótica: construindo um ambiente interativo de 
aprendizagem.  
- Orientação técnica com os PCOPs de Tecnologia de Sumaré, Campinas Oeste, Técnicos da CENP e 
representantes do CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária para inauguração dos Kits de informática e discussão das responsabilidades e tarefas de 
cada equipe do Projeto Pró-menino- (parceria com a Telefônica).  
- Encontro presencial sobre Tecnologias na Educação, para apresentação e orientação sobre o curso de 
Especialização a Distância, oferecido aos PCOPs e Professores da Rede Estadual de Ensino, em 
parceria com o MEC/PUC-RJ.  
- Curso Intel Educar (40 horas) - formação continuada online para os Professores Coordenadores de 
Tecnologia das Diretorias de Ensino para formação de capacitadores “seniores”, objetivando a 
integração de tecnologias e abordagens de ensino baseadas em projeto.  
- Curso de fundamentos básicos da Tecnologia Educacional. 
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6.1.16.  Bolsa Mestrado 
 
Objetivo:  Capacitar os membros das Comissões Regionais do Projeto Bolsa 
Mestrado/Doutoramento sobre as novas regulamentações estabelecidas no Decreto nº. 53.277, 
de 25/07/2008, que alterou o Decreto nº. 48.298, de 03/12/2003. 
 
Ação realizada: 

- Encontro com 273 educadores. Integrantes: Comissões Regionais/Comissão Central, Diretor 
Financeiro da COGSP, Gerente do Sistema on-line do Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado, Consultoria 
Jurídica, Setor de Orçamentos e Projetos da CENP e DRHU do Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado.  
- Exposição sobre as questões financeiras relativas ao pagamento das parcelas e eventuais 
ressarcimentos e a legislação que rege o projeto, em especial, a legislação sobre os ressarcimentos.  

 
 
6.1.17. Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – Programa Nacional do Livro do 
Ensino Médio (PNLEM) 
 
Objetivos:  Proporcionar formação continuada aos tutores que trabalharam na orientação dos 
professores das Escolas de Educação Básica do Estado de São Paulo, para a seleção dos 
livros didáticos, encaminhados pelo FNDE/Ministério da Educação, bem como, das formas de 
acompanhamento, registro e controle de remanejamento dos livros didáticos, por intermédio do 
Sistema de Controle e Remanejamento de Reserva Técnica - SISCORT. 
 
Ações realizadas: 
 
 Foram realizadas Orientações técnicas para 293 tutores do Programa FormAção pela Escola, 
a saber: 
 

- Formação continuada dos Tutores (PCOPs) das Diretorias de Ensino e Secretarias Municipais da 
Educação sobre os programas financiados pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação.  
- Estudos sobre a dinâmica do curso, sua metodologia e a avaliação da aprendizagem no FormAção 
pela Escola. Noções de Educação a Distância (EAD) e Tutoria em Cursos a distância na plataforma do 
FormAção pela escola.  
- Estudo para planejar as ações de 2010, finalizou as de 2009 e apoio às políticas públicas para a 
educação básica, mediante a implantação dos programas nacionais: PDDE, PLI, PNTE e PNAE.  
- Encontros dos tutores do Programa “FormAção pela Escola” das Diretorias de Ensino e Secretarias 
Municipais de Ensino para divulgar o trabalho desenvolvido em suas localidades e discutir assuntos 
pertinentes à execução do mesmo. 
- Encontro de PCOPs das Oficinas Pedagógicas, de supervisores de ensino responsáveis pelos 
Programas de Livros das 91 Diretorias de Ensino, supervisores das DREs – Diretorias Regionais de 
Ensino da Prefeitura de São Paulo e responsáveis no DOT – Departamento de Orientações Técnicas. 
- Entrega de 6.986 certificados; avaliação da situação do Curso de Tutoria/EAD, módulos I, II e III; 
abertura de turmas para tutores de 2008 e 2009; o papel do tutor e questões sobre a Bolsa de Estudos 
(Res. CD/FNDE nº 47/2009).  

 
 
6.1.18. Outras ações de capacitação 
 
Em 2009 o Aperfeiçoamento Profissional dos Educadores do Ensino Fundamental e Médio 
empreendeu os  Projetos: Jovem de Futuro, Lugares de Aprender, A escola sai da escola,  dos 
Programas:  “Pedalando e Aprendendo”, “Escola da Família”, Dinâmicas do Território do Global 
ao Local, “Futuridade Agora, I Seminário do Fórum Permanente e Diversidade Étnicorracial do 
Estado de São Paulo, Sala de Leitura, C “Projeto Jorge Amado”,  Pré-Iniciação Científica e 
Mais Educação; Curso “Rede Aprende com a Rede, VII Congresso Internacional “Educação no 
Contexto de Múltiplas Linguagens”, “Maratona Escolar Joaquim Nabuco” e Planejamento 2010. 
 
Recursos utilizados:  

Empenhados: R$21.284.740,00. Liquidados: R$20.554.397,00. 
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6.2. Rede do Saber 
 
Descrição do Projeto / Atividade: É uma solução inovadora desenvolvida para racionalizar a 
formação continuada e em serviço dos 300 mil profissionais da educação pública de São 
Paulo. Viabiliza um modelo de gestão e comunicação institucional. Trata-se de instrumento a 
serviço da qualidade da escola pública e, como tal, tornou-se um dos mais premiados 
programas de educação do país e “case” internacional de experiência bem-sucedida. A Rede 
do Saber conta com uma estrutura física composta por 91 ambientes de aprendizagem que 
estão distribuídos nas 91 Diretorias de Ensino da SEE. Cada ambiente está equipado com uma 
sala de videoconferência, uma sala de informática com 20 computadores com acesso à 
Internet banda larga e uma sala de estudos, monitorados diariamente por uma Central de 
Operações localizada na capital do estado. 
 
Objetivo:  - Viabilizar a realização das ações estratégicas da SEE-SP de forma integrada e 
sinérgica, alçando-a à condição de Organização de Aprendizagem. - Contribuir para a inclusão 
digital de seus profissionais. - Consolidar novas formas de ensinar e aprender. - Possibilitar a 
aproximação de especialistas (nacionais e internacionais), nos mais variados temas, dos 
profissionais da SEE-SP, sem necessidade de deslocamento de suas regiões de atuação. - 
Exercitar o uso de métodos inovadores de ensino (especialmente os que supõem o uso de 
tecnologia). - Maximizar a relação custo-benefício no processo de ensino-aprendizagem. 
 
 Ações realizadas: 

 - Suporte à Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo criado 
pelo Decreto 54.297/2009.  
- Diversas ações de formação tiveram continuidade ou foram iniciadas, como o Projeto São Paulo Faz 
Escola e o curso Rede Aprende com a Rede (atividades de suporte à implantação do currículo do 
Estado de São Paulo), Programa de Gestão Governamental (no âmbito de cooperação interinstitucional 
descrita adiante), Secretários Ingressantes (curso de capacitação da FUNDAP para os novos 
colaboradores da SEE-SP), Capacitação para implantação, operação e avaliação do SARESP, Curso 
de Introdução à Libras, Projeto de Apoio à Continuidade de Estudos, Sala de Leitura e outras ações 
voltadas principalmente ao atendimento de diversos projetos e atividades em andamento na Pasta.  
- Acordo Interinstitucional firmado pelo Governo do Estado com o Tribunal de Contas do Estado – TCE, 
por meio das Secretarias de Gestão Pública (envolvendo a FUNDAP). 
- Secretaria de Planejamento e Secretaria de Educação para realização do Programa de Gestão 
Governamental, tendo sido realizado o 1º curso de uma série - Planejamento e Orçamento no Município. 
Resultou em 1.649 concluintes certificados nos 607 municípios (distribuídos em 81 turmas/ambientes). 

 
Beneficiários:   

Agentes educacionais da SEE-SP (cerca de 300 mil) e servidores de órgãos parceiros.   
 
Recursos financeiros: 

Empenhados: R$ 17.096.492,00. Liquidados:  R$ 17.064.373,00. 
 
 
6.3. Concessão de Bolsas aos Profissionais da Educa ção 
 
Descrição do projeto / atividade:  O Projeto Bolsa Mestrado integra o Programa de Formação 
Continuada de educadores da Secretaria da Educação. Finalidade: propiciar aos profissionais 
da educação, do quadro efetivo ou estável pela Constituição Federal, a continuidade de 
estudos em cursos de pós-graduação "stricto sensu" (mestrado e/ou doutoramento) na área da 
educação e/ou da licenciatura do candidato com instituições de ensino superior, públicas ou 
particulares. De acordo com o estabelecido nos documentos legais, o professor recebe uma 
ajuda financeira de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) mensais. 
 
Objetivos:  Incentivar o trabalho dos professores, modificando e atualizando sua prática na sala 
de aula, dar oportunidades de formação e qualificação aos professores da rede pública 
estadual com vistas à melhoria do ensino público paulista.   
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Ação realizada: 
- Concessão de Bolsas de Estudos aos professores da rede pública, titulares de cargo ou estáveis nos 
termos da Constituição Federal e em efetivo exercício no magistério público estadual. 
- Concluiram os estudos até dezembro de 2009, 1.963 educadores, correspondendo a 574 educadores 
que começaram seus estudos em 2004; 550 em 2005; 576 em 2006;  255 em 2007 e 8 em 2008. 
(Fonte: Site sobre Bolsa Mestrado/Portal CENP – dezembro/2009). 

 
Recursos utilizados:  

Empenhados: R$5.980.412,00. Liquidados: R$5.952.422,00. 
 
 
7. Avaliação do Sistema Educacional 
 
7.1. Monitoramento do Sistema Educacional Paulista 
 
Descrição do projeto / atividade:  
Em 2008, foi disponibilizado um sistema contínuo de indicadores intra e extra-escolares à Rede 
Estadual de Ensino, Órgãos Centrais e vinculados, com vistas a subsidiar políticas públicas. 
Havia sido programado para o ano de 2009 um desdobramento deste projeto propondo a 
construção de uma tipologia das escolas paulistas em função do atingimento ou não das metas 
propostas no IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo). 
Objetiva entender quais variáveis (estruturais e/ou conjunturais) condicionariam determinado 
rendimento escolar de uma unidade escolar de forma a orientar a condução da política pública 
na busca da oferta de educação com qualidade. O projeto não foi implantado em 2009, pois 
parte das informações necessárias para a elaboração da referida tipologia só puderam ser 
mensuradas ao final do ano. Está previsto a implantação em 2010. 
 
Recursos Orçamentários: 

No exercício de 2009 não foram empenhados recursos para a referida ação. 
 
 
7.2. Avaliação do Rendimento Escolar 
 
Descrição do projeto / atividade:  
O SARESP 2009, em sua décima segunda edição, dá continuidade à política de avaliação que 
vem orientando a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo nos últimos anos e a 
amplia, adequando uma série de aspectos da proposta original desse Sistema às diretrizes da 
atual gestão da SEE, explicitadas na “Nova Agenda da Educação Pública”. Essas diretrizes 
atribuem um papel fundamental, na gestão educacional, à avaliação externa do ensino, e 
impõem a ela novas exigências em termos de refinamento, precisão e fidedignidade das 
informações coletadas. Estas passam a assumir uma importância ainda mais central nas 
tomadas de decisão, permitindo aos educadores e gestores do setor traçar as estratégias 
adequadas para a correção de rumos, a proposição de novas abordagens e o 
acompanhamento sistemático de resultados. 
 
Em 2009, pela primeira vez, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação – SEE assumiu as despesas decorrentes da aplicação da avaliação nas 
redes municipais de ensino que manifestaram interesse em participar do SARESP, mediante 
convênio entre SEE/FDE/Município. As escolas particulares puderam aderir, arcando com as 
suas despesas de aplicação. Aderiram 532 municípios e 291 escolas particulares. 
  
Objetivo:  Consiste em diagnosticar o sistema de ensino e servir de instrumento de 
monitoramento das políticas públicas de educação. A partir de 2008, o SARESP foi estruturado 
de tal forma a permitir que os seus resultados sejam comparáveis ano a ano e com as 
avaliações nacionais (Saeb e Prova Brasil). O ajuste mais relevante do SARESP é a sua total 
correspondência à nova base curricular comum das escolas estaduais, permitindo que a 
análise de seus resultados incida na melhoria da gestão da aprendizagem na sala de aula. Os 
resultados dessa avaliação servirão como instrumento do plano de metas das escolas (Índice 
de Desenvolvimento da Educação – IDESP), diretamente vinculados à gestão escolar e à 
política de incentivos da SEE.  
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Ações realizadas :  
SARESP 2009 foi realizado em três dias consecutivos – 17, 18 e 19 de novembro de 2009, com 
aplicação de questionários para avaliação das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, a partir da 4ª 
série com Redação, Matemática e Ciências Humanas (História e Geografia) somente para a rede 
estadual.  

 
Resultados: 

O desempenho da avaliação será divulgado por meio dos Boletins de Resultados por Escola que serão 
disponibilizados no site da Secretaria de Educação e enviados a cada escola. 

 
Abrangência: O SARESP 2009 avaliou aproximadamente 2.500.000 alunos, conforme tabela, 
a seguir: 
 

Nº de Alunos 
Fundamental Médio 

Rede de 
Ensino 

2ª  4ª  6ª  8ª  3ª  
Total 

Turmas Escolas 

Estadual 194.112 252.031 461.372 482.874 389.880 1.780.269 53.570 5.231 
Municipal* 233.750 251.449 75.647 59.360 2.894 623.100 22.785 3.227 
Particular 12.683 16.751 17.659 16.555 4.516 68.164 2.271 291 

Total 440.545 520.231 554.678 558.789 397.290 2.471.533 78.626 8.749 
* 532 municípios 
 
Envolvidos na atividade de avaliação em 2009: 

- Diretores: 8.749 escolas, sendo 5.231 estaduais, 3.227 municipais e 291 particulares; 
- Pais de alunos: 68.700; 
- Fiscais externos: 31.200; 
- Aplicadores externos: 62.000; 
- Apoios regionais nas DEs: 245; 
- Dirigentes de Ensino: 91; 
- Coordenadores de avaliação nas DEs, Municípios e escolas particulares: 767. 

 
Aplicação dos questionários: 

- Alunos: 2.471.533; 
- Pais: 2.471.533; 
- Professores de História e Geografia das escolas estaduais e séries avaliadas: 11.269. 

 
Recursos Orçamentários: 

Total: R$ 27.949.829,45 cabendo à rede estadual R$ 22.130.446,00. 
SARESP avaliou mais disciplinas nas escolas estaduais em comparação às escolas municipal. O 
custo/aluno da rede estadual foi relativamente maior. 

 
 
8. Expansão, Melhoria e Reforma da Rede Física Esco lar 
 
Descrição do Programa:  
Em 2009, a SEE - Secretaria Estadual da Educação, por meio da FDE – Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação, investiu cerca de R$ 699 milhões em obras de expansão, 
melhorias e manutenção da rede física escolar. Atendimento: 3.796 escolas. 
 
8.1. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios das  Unidades de Apoio 
 
Objetivo: Assegurar aos órgãos administrativos e de apoio da SEESP (Sede, Coordenadorias, 
Diretorias Regionais e Centros de Educação) condições adequadas de trabalho.  
 
Ações realizadas: 

- Execução de obras em 43 prédios administrativos da SEE (construção, ampliação, adequação e 
reforma). 

 
Recursos utilizados: 
Empenhados e liquidados: R$10.000.000,00. 
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8.2. Construção de Novos Prédios Escolares 
 
Objetivo: - Executar obras de expansão da rede física da SEE (construção de novas salas de 
aula), disponibilizando as vagas necessárias para o atendimento à demanda escolar nos locais 
onde se detecta ou se prevê déficit de salas de aula. – Construção de novos prédios escolares 
ou ampliação dos prédios existentes. Um dos principais programas de expansão é extinguir as 
escolas em três períodos diurnos, cuja meta está prevista para o final de 2010. 
 
Ações realizadas: 
- Construção e término de 483 salas de aula e criação de 50.715 novas vagas no período. 
- Execução em andamento de mais 1.600 salas, ampliando a rede em 168.000 vagas.  

 
Recursos utilizados: 

Empenhados: R$ 121.022.372,00. Liquidados: R$ 118.816.243,00. 

 
Topografias, Sondagens, Pareceres Técnicos e Projet os (Serviços Preliminares) 
 
Em 2009 foram realizados os seguintes serviços preliminares. 
 
- Topografias e Pareceres Técnicos de Vegetação: 146 contratos. Valor: R$ 2,6 milhões. Imóveis: 314. 
- Sondagens, Pareceres Técnicos e Projetos: 680 contratos. Valor: R$ 10,3 milhões. Prédios escolares: 
1.164. 
 
 
8.3. Reformas e Melhorias em Prédios Escolares 
 
Objetivo:  Executar obras de manutenção corretiva e preventiva dos prédios escolares da rede 
estadual de ensino, para garantir as condições de funcionamento das escolas. 
 
Ações realizadas / recursos utilizados: 
Investimentos: R$ 342 milhões. Em execução e em licitação: R$ 278 milhões. 4.030 Beneficiários: 1.354 
Escolas. 
 

SEMPRE – Sistema Estadual de Manutenção Permanente da Rede Escolar - foi implantado para 
executar as obras emergenciais, de pequenos reparos, manutenções e reformas dos prédios das 5.407 
escolas estaduais. O Sempre funciona como um pronto atendimento de manutenção às escolas 
estaduais e permite que as obras sejam realizadas com maior rapidez. São disponibilizadas 67 empresas 
construtoras e 08 gerenciadoras de obras contratadas por licitação pública. São 1.800 serviços listados 
como escopo, incluindo materiais e mão de obra, que podem ser executados dentro da rotina de 
manutenção das escolas. Assim, não há necessidade da realização de licitações específicas para cada 
obra. A iniciativa inédita permite maior agilidade no atendimento e garantia de preços uniformes para os 
serviços oferecidos. 
 

Realização: emitidas 4.702 ordens de serviços. Valor: R$ 504 milhões em 2008 e 2009. 
 
 
8.3.1. Mobiliário Escolar 
 
Parceria: FDE/SEE assinou com o FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 
o “Acordo de Cooperação Técnica". Objetivo: integração institucional entre as duas entidades 
por meio do qual a primeira cede os direitos de uso do projeto do mobiliário para sala de aula 
por ela desenvolvida e fornece suporte técnico às ações de aquisição e controle tecnológico 
destes produtos. 
 
O mobiliário, projetado para alunos em diversas estaturas, professores e pessoas em cadeiras 
de rodas, foi desenvolvido com base nos elementos construtivos e dimensionais prescritos na 
norma NBR 14006 Móveis escolares – cadeiras e mesas para conjunto e aluno individual, 
propiciando posturas ergonômicas, bem como incorporando os preceitos de economicidade e 
sustentabilidade às aquisições públicas, elementos essenciais nas ações de governo atuais. 
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8.4. Melhoria e Substituição de Prédios Escolares/S alas Inadequadas 
 
Objetivo:  - Executar obras para substituição de prédios/salas impróprias, adequar os prédios 
existentes (construção de ambientes complementares, obras de acessibilidade, obras de 
cobertura de quadra de esporte), permitindo que a rede escolar do Estado possa operar dentro 
do padrão recomendado, de acordo com suas necessidades pedagógicas e administrativas, e 
atender às exigências da legislação (normas de segurança e acessibilidade). 
 
Ações realizadas: 

- Reforma e Cobertura: 372 quadras de esportes.  Investimento: R$ 111 milhões. Em licitação e em 
execução: 373 quadras. Valor: R$ 110 milhões. 
- Implantação, pelo programa Acessa Escola, de 1.280.salas de informática com atendentes de apoio 
aos usuários, em todas as escolas da rede estadual, de modo a promover a inclusão digital e social dos 
mesmos por meio da Internet. Em execução e licitação: mais 1.552 salas.  
- Conclusão de obras em 207 escolas. Em execução e licitação: são mais 340 escolas, de modo a 
proporcionar a acessibilidade às pessoas com deficiências motoras ou visuais em conformidade à 
legislação vigente. 
- Substituição de salas provisórias. Projeto em fase final de execução, restando 6 unidades com 
intervenções em 20 salas. 

 
Recursos utilizados: 

Empenhados: R$ 143.495.946,00. Liquidados: R$ 137.863.288,00.   Recursos dos exercícios anteriores 
(restos a pagar) foram utilizados. 

 
 
9. Gestão Institucional e Manutenção da Educação 
 
9.1. Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 
 
Descrição do Programa: É executado mediante a transferência de recursos de forma 
automática pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, sem necessidade 
de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere para escolas, de acordo com o 
número de alunos extraído do censo escolar do ano anterior ao do repasse. As Escolas com 
APM – Associação de Pais e Mestres recebem recursos de custeio e capital. A porcentagem 
de custeio e capital é opção de cada APM, que é feita no ano anterior ao repasse. O recurso 
financeiro é creditado diretamente na conta da APM, aberta pelo FNDE em banco e agência 
indicados pela própria APM, específica do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola. 
Escolas sem APM - recebem somente recursos de custeio, via Secretaria da Educação. 
 
Objetivo: - Prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas que 
possuam alunos matriculados na Educação Básica. Os recursos destinam-se à cobertura de 
despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos, tendo em vista a melhoria física 
e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários. 
 
Ações realizadas: 
Resultado da transferência de recursos: 
 

Beneficiários: a)5.528 escolas da rede estadual de Educação Básica. 4.871.018 alunos. b)Escolas 
rurais, com ou sem APM, receberam parcela extra de 50% sobre o valor repassado a título de 
incentivo. c)39 Escolas de Educação Integral.  

 
Recursos transferidos: 
 
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – Original: 

Discriminação Escolas quantidade Valor R$ 
1)Escolas com APM 
       Custeio 
       Capital 

5.286 40.261.803,05 
26.879.368,29 
13.382.434,76 

2)Escolas sem APM    242      131.556,70 
Repasse Total (1+2) 5.528 40.393.359,75 
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PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – Educação Integral: 
Discriminação Escolas quantidade Valor R$ 
1)Escolas com APM 
       Custeio 
       Capital 

39 1.551.572,10 
1.446.924,00 
    104.648,10 

Repasse Total  39 1.551.572,10 

 
 
9.2. Manutenção da Rede do Ensino Fundamental 
 
9.2.1. Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB/QESE 
 
Objetivo:  Administrar, operacionalizar e controlar o fluxo de recursos entre o Estado e os 
Municípios, decorrentes da criação do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e da Quota Estadual do 
Salário - Educação - QESE. A partir da publicação da Lei Federal nº. 10.832/03, ocorreu 
descentralização direta aos Municípios dos recursos da QESE, pelo Fundo Nacional do 
Desenvolvimento da Educação – FNDE. Em 2007, com a publicação da Lei Federal nº. 11.494, 
de 20 de junho de 2007 foi implantado o FUNDEB, em substituição ao FUNDEF. 
 
Ações realizadas: 

1 - Controle contábil/financeiro diário e elaboração de projeções da arrecadação dos Impostos e 
Transferências que compõem o FUNDEB: ICMS, IPI-Exp, FPM, Lei 91/97, FPE, LEI 87/96-Desoneração 
do ICMS, IPVA, ITCMD, ITR. - Elaboração dos Boletins com a apuração mensal e estimativa anual da 
arrecadação e dos valores per-capita. 
 

 
ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de 
Serviços, IPI-Exp - Imposto de Produtos Industrializados-Exportação, FPE – Fundo de 
Participação do Estado, IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ITCMD – 
Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer Bens e Direitos, ITR – 
Imposto Territorial Rural. 
 
 

 em R$  
Governo do Estado Per-Capita 

Ano 
FUNDEB Total 

(Estado e 
Municípios) Contribuição Retorno Resultado 1ª / 4ª 5ª/8ª e EE 

2008 16.597.513.755 11.334.604.309 9.487.591.473 - 1.847.012.836 2.101,15 U 
2.206,21 R 

2.311,26 U 
2.416,32 R 

2009  18.883.419.335 12.925.673.540 10.634.905.249 - 2.290.768.291 2.029,18 U 
2.130,64 R 

2.232,10 U  
2.333,56 R 

U – Urbano (área urbana); R – Rural (área rural). 
 
 
2 - Processamento mensal das transferências aos municípios dos recursos do FUNDEB de acordo com o 
número de matrículas. - Controle contábil/financeiro dos 498 convênios de Municipalização do Ensino 
Básico. 

 
 
                                                                                                                                                            em R$ 

Exercício Repasses aos Municípios 
Conveniados 

Reembolso de Folha de Pessoal 
do Estado Junto ao Município 

2008 50.781.215 203.060.060 
2009 40.322.363 236.601.558 
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3 - Suporte técnico e administrativo ao Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – CEACS - consiste no acompanhamento e controle sobre as transferências e a aplicações 
dos recursos do FUNDEB com registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados e 
demais atividades decorrentes. 

 

4 - Processamento mensal das transferências aos municípios, dos recursos da Quota Estadual do 
Salário-Educação QESE, de acordo com os critérios de redistribuição estabelecidos pela Lei n° 
10.013/98, substituída pela Lei nº. 10.832/03. 

         
Exercício Valor QESE em R$ Municípios Beneficiados 

2008 5.583.534 46 
2009 5.238.970 34 

 
Ações/ Resultados – SIOPE: Trata-se do sistema informatizado de coleta, processamento e 
disseminação de dados orçamentários da União, Estados, Distrito Federal e Municípios relativos à 
aplicação da receita vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, sob a gestão do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. A equipe é responsável pelo 
preenchimento completo e atualizado dos dados orçamentários relativos à educação. Formulário SIOPE 
Anual/2008 foi entregue com sucesso em 25/05/2009. 

 
 
9.2.2. Manutenção do Ensino Fundamental (Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e 
Avaliação das Instalações) 
 
Ações realizadas:  

- abastecimento de água em 959 escolas de EF – Escola Fundamental; 
- retirada de efluentes em 302 escolas de EF; 
- emissões de laudos técnicos de zeladoria para 426 escolas de EF. 

 
Recursos utilizados: 

Investimento: R$ 7.312.551,73 em 2009, entre transporte e abastecimento de água por caminhões-pipa, 
retirada de efluentes de esgoto e elaboração e fornecimento de laudos técnicos de zeladorias. 

 
Beneficiários: 

1,452 milhão alunos. 
 
 
9.2.3. Manutenção do Ensino Fundamental 
 
Ações realizadas:   

- Recursos financeiros foram disponibilizados às APMs para a realização da manutenção preventiva de 
conservação dos prédios escolares, recuperação de equipamentos. - Infra-estrutura para os projetos 
que apóiem as atividades operacionais da unidade escolar.  - Contratação de prestação de serviços 
para garantir o bom funcionamento da escola pública estadual. 

 
Recursos aplicados: 

R$ 776.041.444,00.   
Fonte: SIGEO 
 
Beneficiários: 

4.302.847 Alunos. 5.201 Escolas estaduais. 
 
 
9.3. Manutenção da Rede do Ensino Médio  
 
Ações realizadas:   

Repasse de recursos para 206 escolas através do Convênio FDE/APM para manutenção e conservação 
dos prédios escolares e Prestação de Serviços, abastecimento e transporte, esgotamento de fossa e 
tratamento de efluentes. 
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Recursos aplicados: 
R$ 126.872.913,00. 

Fonte: SIGEO 
 
Beneficiários: 
146.839 alunos. 

 
 
9.4. Gestão Estratégica e Política 
 
 
9.4.1. Capacitação Técnica do Pessoal Administrativo  
 
Objetivo: Realizar capacitações técnicas do pessoal administrativo da Pasta por meio de 
treinamentos específicos às suas respectivas áreas de atuação. 
 

Ações realizadas:  
- Orientações técnicas realizadas: - “Atribuição de classes/aulas 2009”; - “Repensando 2008 e 
Programando 2009”; - “Programa Prevenir”; - “Bonificação por Resultados - BR”; - “Construindo 
Rotinas”; - “Gratificação de Representação e Rotinas dos Sistemas”; - “2º Encontro Construindo 
Rotinas”; - “Certidão de Tempo de Contribuição - SPPREV”; - “Programa Prevenir - Promoção de Saúde 
em Ambiente de Trabalho”; - “3º Encontro Construindo Rotinas”; - “Enquadramento LC 1080/2008”; - 
“Revendo o Enquadramento - LC 1080/2008”; - PDG-Educação: “Formação de Mediadores 
Pedagógicos para atuar no Programa de Capacitação dos Secretários de Escola Ingressantes”; - “4º 
Encontro - Construindo Rotinas”; - “Avaliação de Causa e Efeito de Processos da Secretaria Escolar”; - 
“Implantação do Sistema de Registro de Freqüência Informatizada”; - “Contratação de Temporários”; - “II 
Seminário Temático Estadual de Promoção e Proteção à Saúde do trabalhador: Alimentação Saudável 
na Administração Pública”; - “Implantação de Programa de Promoção de Saúde em Ambiente de 
Trabalho”; - “Piloto para Implantação do Sistema de Registro de Frequência Informatizada”; - “Concurso 
Público Regional - Procedimentos e Responsabilidades”. 
 
- Cursos realizados: - “Curso de Formação de Pregoeiros”; - “PDG Educação: Módulo Secretário de 
Escola Ingressante”; - “Gestão Educacional para Gestores da Secretaria da Educação”; - “I Encontro de 
Gestores de Contratos”; - “Curso de Registro de Preços”; - “I Encontro de Assistentes de Planejamento 
da COGSP”; - “PDG Educação – Gestão de Pessoas para 2010 Inovador”. 

 
 
9.4.2. Programa mais Qualidade na Educação  
 
Estão inseridas no programa as principais ações da Secretaria relevantes ao Magistério 
Paulista, abrangendo toda uma disciplina e normatização referente aos Concursos, Jornadas, 
Bonificação por Resultados e a Valorização pelo Mérito. 
 
Concursos 
 
Objetivos:  Prover as unidades escolares e administrativas da Secretaria Estadual de 
Educação, minimizando a ocupação de cargos por ocupantes de função-atividade/funcionários 
admitidos em caráter eventual. O concurso de remoção viabiliza a movimentação dos 
integrantes dos quadros de magistério e apoio escolar, propiciando ao funcionário efetivo a 
possibilidade de exercer as funções inerentes aos seus cargos nas proximidades das 
respectivas residências.  

 
Concursos Públicos em Andamento 
 

Supervisor de Ensino – Em prazo de validade 
Autorização Governamental – Diário Oficial do Estado DOE 24/11/07 

Classificação Final – DOE 15/11/08 
Homologação – DOE 28/11/08 

Inscritos 24.603 
Aprovados  4.240 
Nomeados 372 - DOE 30/12/2008 
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Secretário de Escola – Em prazo de validade 
Autorização Governamental – DOE 24/11/07 

Classificação Final – DOE 15/11/08 
Homologação – DOE 28/11/08 

Inscritos 156.892 
Aprovados  4.712 
Nomeados 1.859 DOE – 10/06/2009 

 
 

Agente de Organização Escolar – Em prazo de validade 
Autorização Governamental – DOE 9/4/08 

Classificação Final – DO 15/4/09 
Homologação – 28/11/08 

Inscritos 301.956 
Aprovados  45.444 
Nomeados 11.268 – DOE 26/05/2009 

   1.260 – DOE 29/12/2009 
 
 

Novos Concursos 
 
Professor Educação Básica II - Arte, Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Filosofia, 
Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia e Educação 
Especial – Deficiências Auditiva, Física, Mental e Visual.  
Autorização Governamental - DOE 15/09/2009. 

Inscrição Provas 
Janeiro/2010  Março/2010 

 
 

Projetos em Execução  
 

 
1. Processos Seletivos para Preenchimento de Função -Atividade 

 
 A contratação por tempo determinado visa a atender a necessidade temporária e inadiável do 
Serviço Público.  A necessidade de pessoal em área de prestação de serviços essenciais é 
sanada mediante formalização do contrato, precedido por Processo Seletivo. 

 
 

A - Processo Seletivo Regional – Agente de Organização Escolar e Agente de Serviços 
Escolares 
 
Devido à rotatividade dos servidores que atuam na função de Agente de Serviços Escolares e 
em razão da necessidade de sanar a defasagem nas escolas estaduais, a Administração da 
Pasta procedeu ao aproveitamento dos candidatos classificados no Processo Seletivo 
Regional/2008, mesmo após o advento da Lei Complementar nº 1093, de 16/07/2009. Tal 
procedimento não se estendeu para a função de Agente de Organização Escolar, devido ao 
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos, realizado no ano de 2.009. 

 
 

B - Processo Seletivo Simplificado para contratação de Docentes  
 

Conforme estabelece a LC 1.093/09, o Decreto 54.682/09 e a Resolução SE 68/09 teve o 
Edital de Abertura de Inscrição publicado em 24/10/09, o período de inscrição ocorreu de 03 a 
20/11/2009, e as provas em 13 e 20/12/2009. 

 
Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Do centes 
Inscritos Provas 
238.497 13/12 e 20/12/2009 

 
 

2. Processo de Avaliação para Fins de Promoção do Q uadro do Magistério 
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A Lei Complementar nº. 1097, de 27 de outubro de 2009 criou na Secretaria da Educação o 
Sistema de Promoção no Quadro do Magistério do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. 
 
O Sistema de Promoção é uma evolução salarial na carreira, incorporada à remuneração e à 
futura aposentadoria do servidor com os seguintes percentuais de reajuste nas 5 faixas 
criadas: 
 
- Promoção/ Faixa 
1 para a faixa 2: equivalente a 25%; 
3: equivalente a 50%; 
4: equivalente a 75%; 
5: equivalente a 100% do salário inicial. 
 
As regras para concorrer à promoção estão disciplinadas pelo Decreto nº. 55.217, de 21 de 
dezembro de 2009. A abertura do 1º processo de promoção aconteceu no início do mês de 
janeiro de 2010.  
 
O período de inscrições para concorrer à promoção foi de 29/12/2009 a 07/01/2010. Nesse 
primeiro processo existe a previsão de que aproximadamente 44.000 servidores integrantes do 
Quadro do Magistério, em caso de êxito, possam ser promovidos. 
 

Processo de Avaliação para Fins de Promoção do Quadro  do Magistério 
Contingente Provas 

131.000 inscritos 29/01, 01 e 02/02/2010 
 
 
Concursos de Remoção 
 

Quadro do Magistério 
Cargo Inscritos Removidos 

Diretor de Escola/2009 
Supervisor de Ensino/2009 

Período de inscrição 14/12 a 18/12/2009 

Professor Educação Básica II/2009 33.133 
Professor Educação Básica II – 
Educação Especial  108 

Professor Educação Básica I 10.660 

Ato de Remoção publicado 
no DOE de 30/12/2009  

Quadro de Apoio Escolar 
Cargo Inscritos Removidos 

Agente de Serviços Escolares - 
Agente de Organização Escolar 6.057 
Secretário de Escola 1.140 
Assistente de Administração Escolar 0 

Ato de Remoção publicado 
no DOE de 23/12/2009 

 
Recursos Empenhados:  
Os custos para provimento de cargos em todos os concursos de ingresso acima especificados, 
referentes aos vencimentos dos ingressantes, advêm de recursos oriundos dos cofres públicos 
estaduais, em conformidade com o constante nas Instruções Especiais dos referidos eventos.  

                                     
Periodicidade de Concursos: 
O Decreto nº. 54.556, de 16 de julho de 2009, estabelece a periodicidade para a realização de 
concursos públicos de provas e títulos para provimento do cargo Professor Educação Básica II 
na rede estadual de ensino. Os concursos públicos de provas e títulos para provimento de 
cargos serão realizados sempre que findar a validade do concurso anterior, ou seja, dois anos. 
 
Alteração de Jornadas: 
Com a publicação da Lei Complementar nº. 1.094, de 16 de julho de 2009, e do Decreto nº. 
55.078, de 25 de novembro de 2009, foram criadas e regulamentadas as novas Jornadas de 
Trabalho Docente no Quadro do Magistério da Secretaria da Educação. Foram incluídas no 
Plano de Carreira, Vencimentos e Salários do Quadro do Magistério, a Jornada Integral de 
Trabalho Docente composta por 40 horas semanais e a Jornada Reduzida de Trabalho 
Docente composta por 12 horas semanais.    
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Com a criação dessas novas jornadas possibilitar-se-á que um número maior de professores 
ministre aulas na condição de efetivo, fator primordial para que a equipe escolar permaneça 
estabilizada. A medida favorecerá o próprio desempenho escolar como um todo, propiciando o 
desenvolvimento de projetos, ações e parcerias que tenham como objetivo a permanência dos 
educadores e alunos na escola, com resultados permeados pelo sucesso. 
 
9.4.3. “Bonificação por Resultado – BR” 
 
Objetivos:  Foi instituído por meio da Lei Complementar nº. 1.078, de 18 de dezembro de 2008. 
- Promover a mudança de cultura organizacional das instituições estaduais de ensino de modo 
a incorporar a análise dos resultados das avaliações e de indicadores, como instrumento de 
tomada de decisões no campo pedagógico e administrativo, remunerando os servidores de 
acordo com o desempenho das unidades escolares.  
 
1º) Instrumento da política de remuneração e valorização do Magistério do Estado de São 
Paulo, estendido a todos os Quadros da SE. O sistema inovou ao instituir para os profissionais 
que efetivamente contribuam para a melhoria do ensino, o que pode significar um ganho de até 
25%, a cada ano, pelos resultados alcançados. A bonificação é concedida pela análise do 
desempenho do nível de cada uma das unidades escolares, em cada um de seus níveis de 
ensino, em relação ao ano anterior. A Secretaria definiu metas para cada uma das escolas, em 
cada um de seus níveis. As metas foram formuladas de acordo com o IDESP - Índice de 
Desenvolvimento da Educação de São Paulo de cada escola estadual. Para a fixação do 
IDESP são considerados dois critérios objetivos:  
 
a)desempenho dos alunos nos exames de proficiência do SARESP - Sistema de Avaliação de 
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo que expressa o quanto aprenderam.  
b)fluxo escolar que demonstra em quanto tempo aprenderam. Toda a equipe escolar é beneficiada.  
 
Ações realizadas: 
A seguir o quadro com os dados do Bônus por Resultado/BR pago no exercício de 2009: 
 
223 mil pessoas eram elegíveis (professores e funcionários). 
 
49% dos professores ganharam 2 ou mais salários.  
48% dos funcionários ganharam 2 ou mais salários.  
 
 

Tipo Total Valor Total R$ 

Quadro do Magistério - QM 166.682 540.416.149,94 
Quadro de Apoio Escolar / Quadro da Secretaria da Educação 28.823 49.972.702,91 

Total 195.504 590.388.852,85 

 
 
“Valorização por Mérito” 
 
2º) Instrumento de remuneração e valorização do magistério, instituído pela Lei Complementar 
nº 1.097, de 27 de outubro de 2009, permite triplicar o salário ao longo da carreira, 
reconhecendo o esforço individual do professor no seu empenho para melhorar a qualidade da 
educação. As promoções significarão uma evolução salarial na carreira, podendo ser 
incorporadas à remuneração e à aposentadoria, além de tornar as carreiras do magistério mais 
atrativas. Um integrante do Quadro do Magistério – QM, que for promovido para a faixa 5, 
poderá se beneficiar com o equivalente a 100% do salário inicial. A análise da vida funcional 
dos integrantes do QM como critério para concorrer à promoção, mediante indicadores de 
assiduidade e tempo de permanência na escola, fará diminuir o absenteísmo e melhorará a 
aprendizagem dos alunos. Podem ser beneficiados em cada processo de promoção até 20% 
dos integrantes de cada uma das faixas. No primeiro processo a ser realizado no início de 
2010, 44.000 servidores poderão ser contemplados com a promoção. As regras para concorrer 
à promoção estão disciplinadas no Decreto nº. 55.217 de 21/12/09. 
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9.5. Projeto Escola de Gestão 
 

Objetivos:  O Projeto Escola de Gestão está inserido no Programa Melhoria da Qualidade de 
Gestão do Estado de São Paulo. 1)Buscar a excelência em gestão. 2)Aumentar a capacidade 
de investimentos na Educação, utilizando a metodologia matricial de gestão de despesas, que 
permitiu a identificação dos fatores críticos nos processos internos. As ações desencadeadas 
asseguraram a comunicação assertiva, a visibilidade dos problemas e soluções, e a sua 
execução a curto, médio e longo prazo. 

 
Resultados:   

- Eficiência Energética: parceria com CPFL Energia e Eletropaulo, em que foi captado junto às 
empresas R$ 63 milhões para a modernização da estrutura energética de 2.313 escolas, obedecendo 
aos padrões mais modernos de consumo. 
 
- Rede de Suprimentos: é um novo conceito de supply chain na Secretaria de Educação inovando os 
processos de aquisição e fornecimento de materiais de consumo para as escolas com agilidade, 
transparência e eficiência. A ata de registro de preços conciliou o fornecimento de produtos com 
serviços de logística e ferramentas gerenciais via web. Este projeto desonerou diretores de escola, criou 
novas ferramentas de gestão e permitiu a eficiência do gasto público. Hoje as escolas realizam as 
compras via Internet e recebem em 48h os produtos na porta da escola. 
 
- Programa de Uso Racional da Água: investimento de R$ 10 milhões na modernização da infraestrutura 
hidráulica de 348 escolas com padrões eficientes de gastos visando à redução do consumo de água. 
 
- Transporte Escolar: Secretaria da Educação realiza estudos para aprimorar a legislação; melhorar os 
critérios de repasse de recursos; criar indicadores por meio de ferramentas integradas de gestão; 
viabilizar mecanismos de controle e acompanhamento da prestação de serviços por meio da tecnologia 
da informação, assegurando a transparência, a eficiência e a economia na aplicação de recursos 
públicos no transporte de escolares. 
 
- Diário Oficial Online: capacitação de toda rede para o uso do D.O.E. Online via Internet reduzindo em 
R$ 4,5 milhões em gastos com impressos e diminuindo o uso do papel. 
 
- Renegociação de Contratos de Média Tensão: renegociação de 503 contratos das escolas de média 
tensão, visando à adequação de tarifas e padrões de consumo. 
 
- Crédito de Carbono: desenvolvimento de projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo a ser 
apresentado às Nações Unidas para recebimento de créditos a partir da economia na ação de eficiência 
energético nas escolas.  

 
 
9.6. Gestão de Resultados e Desdobramentos de Metas  nas Escolas 
 
Descrição da ação:  Trata-se da implantação de um modelo de acompanhamento de 
desempenho das escolas em suas dimensões didático-pedagógica, infra-estrutura, materiais e 
equipamentos pedagógicos, comunicacional, participativa, contextual e distribuição de tempo 
do Grupo Gestor. 
 
Objetivo:  - estabelecer uma sistemática de acompanhamento da situação nas unidades 
escolares, fornecendo subsídios para a tomada de decisões que busquem uma reversão dos 
aspectos adversos ao desempenho dessas escolas. 
 
Ações realizadas: 

- Visitas às escolas por parte de equipes de planejamento, pedagógica e de informática das 
Coordenadorias CEI e COGSP;  
- Aplicação sistematizada online de questionário diagnóstico sobre as condições de funcionamento da 
escola sob a ótica do Supervisor, Diretor e Professor Coordenador, abrangendo suas dimensões acima 
assinaladas. 1ª Fase: - Aplicação para 800 escolas com desempenho superior e inferior no IDESP 2009. 
(27/08/2009 a 11/09/2009); 2ª Fase: - Aplicação para 4.400 escolas contemplando toda a rede estadual 
de educação de São Paulo. (01/12/2009 a 16/12/2009). 
- Levantamento de dados junto aos sistemas legados do Centro de Informações Educacionais – CIE e 
Departamento de Recursos Humanos - DRHU. 
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- Reuniões sistemáticas com todas as Diretorias e Pólos sobre as inovações em andamento. 
Observação da necessidade de um acompanhamento por parte dos Supervisores sobre o dia a dia da 
escola, quando eram analisadas conjuntamente soluções para superação das dificuldades 
apresentadas pelos Dirigentes ao cumprimento de metas por parte de determinada escola. 
- Elaboração, pela CENP, de questionário sobre o desenvolvimento das atividades de recuperação 
paralela, aplicado junto às 379 escolas com desempenho inferior de acordo com os resultados do 
IDESP. 
- Capacitação dirigida pela CENP a todos os PCOP’s – Professores Coordenadores da Oficina 
Pedagógica; a todos os PC’s – Professores Coordenadores da 5ª a 8ª série e ensino médio e os 
respectivos supervisores de todas as escolas cujo desempenho está entre os 5% inferiores. 

 
 
10. Fortalecimento da Gestão com Tecnologia, Inform ação e Inovação 
 
10.1. Integração à Rede INTRAGOV – Infra-Estrutura 
 
Em face da necessidade de estabelecer canais de comunicação com a população do Estado e 
com as comunidades escolares, bem como diante do grande número de ações e projetos que 
vêm sendo desenvolvido, na busca da melhoria da qualidade de ensino, o Governo do Estado 
de São Paulo instituiu o Programa Governo Eletrônico. O programa abriga a Rede Intragov, 
uma ferramenta eficaz que possibilita a criação de ambientes de aprendizagem à distância. 
 
Ações realizadas: 

- Manutenção do Data Center PRODESP, para recepção dos acessos das unidades escolares e 
Diretorias de Ensino e suporte help desk a essas unidades: Manutenção do ambiente de conectividade 
e segurança, que recepciona o tráfego de dados das unidades escolares e Diretorias de Ensino no Data 
Center Prodesp e do suporte help desk. 

 
Resultados Alcançados: 

- Gestão de Contrato dos sistemas em operação PRODESP (SEE e órgãos Centrais); 
- Provimento de infra - estrutura lógica/comunicação de 5.324 Unidades conectadas; 
- Aquisição/atualização e desenvolvimento de softwares/correio eletrônico; 
- Contratação de prestação de serviços técnicos especializados (Recursos Humanos); 
- Treinamento de usuários em serviços de T.I; 
- Hospedagem de servidores; 
- Implantação da modernização dos sistemas em operação da SEE; 
- Infra-estrutura – elétrica / lógica - integração à rede Intragov; 
- Manutenção, monitoração e licenças de antivírus de equipamentos de segurança (garantia) para 3.856 
Unidades Conectadas; 
- Gerenciamento da rede Intragov da SEE e órgãos centrais; 
- Suporte atendimento a usuários; 
- Reposição de 76 equipamentos de segurança – firewall e até final do exercício mais 20 equipamentos.  

 
Beneficiários: 

Órgãos Centrais; Diretorias de Ensino; Núcleos Regionais de Tecnologia e Escolas da Rede Estadual 
de Ensino. 

 
Recursos utilizados: 

Total R$ 40.114.507,92. 
 
 
11. Comunicação e Acesso às Informações Educacionai s e Processamento de Dados e 
Publicações 
 
11.1. Sistema de Cadastro de Alunos 
 
Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo constitui 
um instrumento de coleta de informações estratégicas e gerenciais. Mantém o registro 
individualizado de todos os alunos da Educação Básica, identificando as matrículas por nome 
do aluno, data de nascimento, filiação, endereço e documentação civil, nível de ensino e a 
classe que frequenta a cada ano letivo.  
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Ações realizadas: 
- Matrícula Antecipada e Chamada Escolar do Ensino Fundamental: realizado anualmente em conjunto 
com os 645 municípios paulistas. Até 21 de fevereiro, foram matriculados em escolas públicas estaduais 
e municipais, antecipadamente no ensino fundamental, mais de 486 mil alunos inscritos nas fases I, II, 
III e IV. O processo de conclusão da efetivação das matrículas depende da complementação da carga 
de dados referentes às matrículas efetivadas pela Secretaria Municipal de Educação da Capital no 
Sistema EOL – Educação On line do município. 
- Matrícula Antecipada do Ensino Médio: até 21 de fevereiro o sistema contabilizou mais de 370 mil 
alunos inscritos nas Fases VI e VII sendo que mais de 349 mil alunos já tinham efetivado a matrícula 
para ingresso no ensino médio.  
- Programa Alfabetização e Inclusão – PAI: rotina específica do Sistema de Cadastro de Alunos para a 
gestão da demanda atendida nos Cursos de Alfabetização, oferecidos por meio de Convênios firmados 
pela SEE com Entidades Assistenciais e em classes de alfabetização vinculadas ao Programa Escola 
da Família. 
- Sistema de Informações da Educação – SIEDUC: projeto de DataWarehouse da SEE/FDE objetiva a 
elaboração de uma base de dados integrada, com informações de caráter gerencial, constituindo-se em 
fonte importante e oficial para a tomada de decisões ou para divulgação, disponibilizada no endereço: 
http://www.edunet.sp.gov.br. 
- Sistema de Acompanhamento do Projeto de Recuperação Paralela: implantada em 2008 no Sistema 
de Cadastro de Alunos, essa rotina específica possibilitou identificar, pelo segundo ano consecutivo, os 
alunos encaminhados a esse projeto, permitindo verificar o resultado da intervenção por aluno, por meio 
do cruzamento das informações de participação no projeto e resultados aferidos no rendimento escolar. 

 
 
11.2. Sistema de Avaliação e Frequência - 2008 
 
Sistema de Avaliação e Frequência é uma ferramenta que permite às escolas da rede estadual, 
vinculadas à Secretaria de Estado da Educação, o registro informatizado de notas e 
frequências dos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental, ensino médio e 
educação de jovens e adultos – presencial. 
 
O Sistema integra a base de dados do Sistema de Cadastro de Alunos com a informação da 
matriz curricular do Sistema do Departamento de Recursos Humanos – DRHU. Permite a 
inserção dos dados de notas e frequência de todos os alunos de uma classe por componente 
curricular, facilitando a gestão pedagógica. 
 
Os registros de notas e freqüências, informados pela Secretaria Escolar, compõem o banco de 
dados gerador do Boletim do Aluno que pode ser impresso e entregue aos alunos ou 
responsáveis e é disponibilizado para consulta pública on-line, via Internet. 
 
Ações realizadas: 

- Impressão de aproximadamente 4,5 milhões de boletins que são enviados às escolas estaduais sob 
sua jurisdição para que sejam entregues aos alunos, pais ou responsáveis. 
- Consulta on-line: www.educacao.sp.gov.br e digitar o nº. do RA – Registro do Aluno, divulgado pela 
escola, e a data de nascimento do aluno. 

 
 
11.3. Central de Atendimento 
 
A Central de Atendimento da Secretaria de Estado da Educação – SEE é um canal direto de 
comunicação e acesso às informações educacionais para a população em geral – usuários 
externos e aos diferentes órgãos e instâncias da administração, usuários internos.  
 
Atividades: 
- Orientar e esclarecer o público interno e externo a respeito de assuntos relacionados à área 
educacional. 
 - Orientar o usuário.  
- Atuar no encaminhamento de reclamações e denúncias para a Ouvidoria da SEE.  
- Oferecer serviço de atendimento à comunidade de pais e alunos, dirimindo as dúvidas 
referentes aos procedimentos para matrícula – vagas e transferência.  
 - Buscar a solução junto ao setor de planejamento da demanda das Coordenadorias e 
Diretorias de Ensino. 
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Perfil do público atendido:  
– Pais, alunos e profissionais que atuam nas Diretorias de Ensino, profissionais do magistério – 
gestores e docentes, pesquisadores de Universidades e Fundações. 
 
Ações realizadas: 

- Serviço ativo da linha direta com a Educação – 0800 7700012 e mais catorze ramais de telefone. Em 
2009 foram atendidas no setor 834.341 ligações telefônicas; 
- Correspondência eletrônica (e-mail) – encaminhada por usuário externo no endereço eletrônico 
infoeducacao@educacao.sp.gov.br alcançou, no período especificado, 149.186 contatos e mais 17.527 
solicitações de usuários internos, escolas e Diretorias, recebidas no endereço gdae@see.sp.gov.br; 
- Atendimento Pessoal – Foram atendidos 14.101 usuários, pessoalmente no setor em 2009; 
- A página www.educacao.sp.gov.br possibilita ao usuário efetuar as seguintes consultas: pesquisa de 
Diretorias de Ensino, pesquisa de escola por município e/ou consulta fonética (nome). O item Pergunta 
Mais Freqüente oferece um elenco de perguntas e respostas relativas aos 70 temas com maior 
freqüência de consultas. Trata-se de uma opção muita acionada pela população em geral e, nos últimos 
doze meses, atingiu 470.032 acessos; 
- LISE – Legislação Informatizada da Secretaria da Educação – sistema disponibilizado no site da SEE, 
 www.educacao.sp.gov.br - possibilita o acesso ao texto legal das resoluções em vigor, de 1981 a 2009 
dos atos legais correlatos (Leis, Decretos, Pareceres e Indicações). Em 2009 o sistema foi acessado 
2.500.026 vezes. 
- Indicadores Educacionais: sistema de recuperação de informações estatísticas DW, disponibilizado na  
Intranet. A partir dos bancos de dados consolidados pelo Centro de Informações Educacionais – CIE 
permite: - Atender com agilidade e eficiência às inúmeras solicitações referentes a dados e informações 
educacionais diversas: - Número de escolas por dependência administrativa; matrículas da Educação 
Básica por nível/modalidade de ensino; - Desempenho escolar, agregado por município, Diretoria de 
Ensino, Coordenadorias e total do Estado. 
- Sistema de Informações Educacionais – Sieduc – DW acesso na Intranet no endereço 
http://www.edunet.sp.gov.br, por usuários internos autorizados para tabulações especiais ou como 
usuário convidado com acesso a Intragov, permitindo a impressão de tabelas, geração de arquivos e 
envio dos dados por e-mail. Atendimento: 28.030 consultas em 2009. 

 
A retrospectiva do número de atendimentos proporcionados pela Central é o maior indicativo 
do desempenho. Em 2001, ano de instalação, a Central atendeu 101.256 usuários por meio de 
três canais de comunicação – telefone, e-mail e pessoalmente. Em 2009 atendeu a 4.013.251 
usuários. Desde a implantação, a Central atendeu a 17.525.743 consultas. 
 
12. Ouvidoria 
 
A Ouvidoria interage com os órgãos da Secretaria, buscando dar maior agilidade às demandas 
formuladas, servindo de instrumento facilitador para melhorar a eficiência dos serviços 
prestados pela Administração. O estreitamento de relações entre a Ouvidoria e os órgãos 
centrais e descentralizados da SEE vem sendo de fundamental importância para melhoria da 
qualidade no atendimento à população.  
 
Ações realizadas: 

- Atendimentos: a)4.153 registrados em 2009;  b)30 mil de natureza diversa, para os quais não foi 
necessária a abertura de protocolo. 

 
 
13. Centro de Referência em Educação “Mário Covas” – CRE 
 
Objetivos:  - Fornecer informações relativas às ações desenvolvidas da SEE, subsidiando-a na 
execução de seus programas e projetos.  
- Divulgar e gerenciar programas, prêmios e concursos para gestores, educadores e alunos da 
rede estadual de ensino. - Cuidar da preservação da memória do ensino e do patrimônio 
histórico escolar, bem como, da construção coletiva da história das escolas públicas estaduais 
paulistas. - Informatizar acervos e disponibilizar ambientes de leitura, assegurando aos alunos 
e seus familiares, bem como aos educadores, o acesso a obras literárias clássicas. 
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Ações desenvolvidas: 
- Disponibilização, manutenção e desenvolvimento do Portal do Centro de Referência (14.775 
visitantes/mês; 20.326 pageviews/mês, em média). 
- Divulgação de vários Prêmios e Concursos, dentre os quais Literatura para Todos, Minha Comunidade 
Sustentável, Prêmio Del Milênio Mundial, Prêmio Direitos Humanos 2009, Prêmio Vitor Civita - Professor 
Nota 10, Concurso de Trabalhos e Desenhos do Dia Mundial da Ciência pela Paz e Desenvolvimento 4º 
Prêmio Selo Escola Solidária 2009, Prêmio Viva Leitura. 
- Gestão de diversos Prêmios e Concursos, a saber: Exposição de desenhos / Conjunto Nacional/SP - O 
circo, Concurso Histórico e Literário Caminhos do Mercosul 2009, II Concurso de Redação do Senado 
Federal, Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar, IV Prêmio Econoteen de Ensaios, - 
Futuridade Agora. 
- Preservação da Memória e do Patrimônio Histórico Escolar com a Organização do Acervo Histórico 
Caetano de Campos com a organização intelectual e física de documentos e objetos (classificação e 
ordenação) higienização, acondicionamento e conservação preventiva e corretiva, descrição do acervo 
e elaboração de instrumento de pesquisa (inventário). 
- Informatização de acervos através de software, baseado na Internet, que oferece possibilidades de 
pesquisa, cadastramento e circulação de documentos, geração de relatórios gerenciais e de controle 
(cerca de 30 mil itens migrados e liberados para consulta). 
  - Prestação de serviços ao público: média de 1.981 atendimentos/mês. Área de documentação, 
memória e espaços CRE, possibilitando a inclusão digital dos educadores, a divulgação e acesso às 
informações e à memória da educação paulista, bem como, a sensibilização para a preservação do 
patrimônio histórico escolar.  
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Secretaria da Saúde 
 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 
 

 
     * inclui obrigação patronal/insuficiência financeira a partir de set/2007. 
 
     
 

 

R$ mil 

2008 2009 variação

09/08

1-Administração Direta 9.269.766,1 10.460.646,3 12,8%

Pessoal 2.157.241,6 2.341.573,4 8,5%

   funcionários ativos 1.874.674,4 1.986.948,3 6,0%
   inativos e pensionistas 3.035,1 3.163,6 4,2%

   obrig. patronal/insuf.financ. 279.532,2 351.461,4 25,7%

Custeio 6.621.864,8 7.450.384,1 12,5%

Investimentos 490.235,2 668.318,7 36,3%

Serviço da Dívida 424,6 370,2 (12,8)%

2- Entidades Vinculadas 1.396.313,6 1.467.073,6 5,1%

Sucen 66.831,7 71.751,1 7,4%

   pessoal* 40.616,2 45.468,5 11,9%

   custeio 12.168,0 14.105,5 15,9%

   investimento 2.554,9 2.654,7 3,9%

  sentenças judiciais 11.492,6 9.522,4 (17,1)%

HC de Ribeirão Preto 259.782,4 289.195,9 11,3%

   pessoal* 170.092,9 191.456,1 12,6%

   custeio 80.840,2 91.128,0 12,7%

   investimento 3.347,7 4.818,8 43,9%

   serviço da dívida 235,4 202,5 (14,0)%

  sentenças judiciais 5.266,2 1.590,6 (69,8)%

Hospital das Clínicas 784.817,8 861.338,4 9,8 %
   pessoal* 372.337,8 426.051,0 14,4 %

   custeio 371.409,8 382.240,0 2,9 %

   investimento 22.169,1 38.235,3 72,5 %

   serviço da dívida 426,6 372,0 (12,8)%

   sentenças judiciais 18.474,5 14.440,2 (21,8)%

Furp 219.503,0 174.803,1 (20,4)%

   pessoal 42.887,7 46.145,3 7,6 %

   custeio 107.313,2 100.368,6 (6,5)%

   investimento 67.523,1 27.089,4 (59,9)%

   sentenças judiciais 1.779,0 1.199,8 (32,6)%
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      Número de funcionários 

 
 
 
I - Atividades 
 
 

Papel da Secretaria de Estado da Saúde – SES na ges tão do Sistema 
Único de Saúde SUS/SP  

 

 

2008 2009 09/08

Secretaria 84.105                           82.336                           (2,1)%
   Ativos 67.031                           64.189                           (4,2)%
   Inativos 17.074                           18.147                           6,3%

Sucen 1.952                             1.876                             (3,9)%
   Ativos 1.292                             1.239                             (4,1)%
   Inativos e pensionistas 660                                637                                (3,5)%

HC de Ribeirão Preto 4.918                             5.028                             2,2%
   Ativos 4.391                             4.497                             2,4%
   Inativos e pensionistas 527                                531                                0,8%

Hospital das Clínicas 14.149                           14.309                           1,1%
   Ativos 11.717                           11.877                           1,4%
   Inativos e pensionistas 2.432                             2.432                             0,0%

Furp 1.222                             1.913                             56,5%
   Ativos 1.222                             1.207                             (1,2)%

Fundação Oncocentro 115                                706                                513,9%
   Ativos 115                                109                                (5,2)%

Fundação Hemocentro 606                                597                                (1,5)%
   Ativos 606                                597                                (1,5)%

Total da Pasta 107.067                         106.765                         (0,3)%

R$ mil 

2008 2009 variação
09/08

Fundação Oncocentro 8.121,2 8.880,4 9,3 %

   pessoal 5.313,7 5.773,2 8,6 %

   custeio 2.338,6 2.267,1 (3,1)%

   investimento 70,1 738,1 953,3 %

   sentenças judiciais 398,9 102,1 (74,4)%

Fundação Hemocentro 57.257,5 61.104,8 6,7 %

   pessoal 33.971,2 39.838,8 17,3 %

   custeio 21.591,5 20.969,9 (2,9)%

   investimento 1.423,4 296,0 (79,2)%

   sentenças judiciais 271,4 - -

Total da Despesa (1+2) 10.666.079,8 11.927.719,9 11,8%
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Secretaria de Estado da Saúde – SES é o órgão gestor estadual do Sistema Único de 
Saúde – SUS. Ele tem a responsabilidade de formular e coordenar a política de saúde no 
Estado. Outras funções da competência da SES são: 
 

• Gerir e regular os serviços de assistência médica de maior complexidade, de caráter 
estadual ou regional, que permanecem sob gestão estadual; 

• Manter os serviços estaduais de saúde, hospitalares ou ambulatoriais (da administração 
direta, indireta e de Organizações Sociais de Saúde - OSS), que são referência regional, 
especializada ou de alta complexidade do sistema; 

• Manter os 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 (FOSP), os institutos de pesquisa (Instituto Butantan, Adolfo Lutz, Instituto 
de Saúde, Instituto Pasteur, Instituto Lauro de Souza Lima e Instituto Emílio Ribas); 

• Coordenar, estabelecer 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 e a Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN. 
 

As diretrizes do SUS, de descentralização e municipalização, reduziram gradualmente o papel 
estadual na execução direta de ações de assistência básica à saúde da população. Resultado:  
as Unidades Básicas de Saúde - UBS estaduais e outros recursos ou programas de atenção 
básica em saúde encontram-se municipalizados inclusive com o afastamento dos funcionários 
estaduais para os municípios que nelas trabalhavam.  

 

• Secretaria de Estado da Saúde – SES – Por meio dos seus órgãos regionais e centrais, a 
secretaria desenvolve ações de coordenação, supervisão, capacitação, acompanhamento e 
avaliação de saúde dos municípios, auxiliando os sistemas municipais de saúde, se necessário, e 
formulando estratégias de aperfeiçoamento do sistema. 
 
 
1)Planejamento no Sistema Único de Saúde 
 

Objetivo: fortalecer o planejamento e a programação com ênfase na regionalização. 
Desenvolveram-se várias ações envolvendo os gestores e técnicos estaduais e municipais. 
Dentre tais ações, destacaram-se: 
 
Seminário para os Novos Gestores Municipais : foi desenvolvida a estratégia para 
sensibilização dos gestores municipais e foi planejado conjuntamente entre a SES e o 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde – COSEMS/SP. Resultado: 1.100 participantes. 
Realização: fevereiro de 2009.  
 
Apoio ao planejamento municipal : foi elaborada e divulgada Nota Técnica no segundo 
trimestre de 2009, em conjunto com o COSEMS/SP, para subsidiar o planejamento no âmbito 
municipal.  Consultas: portal da SES (www.saude.sp.gov.br). A nota destaca a necessidade de 
integração entre os instrumentos de planejamento do SUS com o orçamento municipal e 
destes com instrumentos da regionalização e com as diretrizes do Pacto pela Saúde.  
 
Cinco Oficinas Macrorregionais : foram envolvidos todos os municípios do estado. Objetivo: 
apoiar a elaboração dos planos municipais de saúde e planos plurianuais para o quadriênio 
2010-2013. Participação: Articuladores da Atenção Básica estaduais, universidades e 
apoiadores do COSEMS, articulados aos Departamentos Regionais de Saúde – DRS. 
 
Acompanhamento do processo de planejamento: 
 

• Em 2009, iniciou-se a avaliação do processo de implantação da Programação Pactuada e 
Integrada – PPI.  Resultados: agenda de ajustes nos planos operativos dos estabelecimentos de 
saúde de referência intermunicipal e interregional, orientados pelas necessidades apontadas nos 
Colegiados de Gestão Regional (CGR) e Comissões Interregiões de Saúde (CIR).  
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• As diretrizes gerais desse processo foram aprovadas na reunião da Comissão 
Intergestores Bipartite – CIB, de dezembro de 2009.  
• Para aprimorar o monitoramento e avaliação da execução do Plano Estadual de Saúde, 
está sendo desenvolvida uma ferramenta eletrônica gerencial, que estará disponível em 2010. 
Convênio: OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde. 

 
 
2) Assistência e Serviços em Saúde 
 
 
Construção, Reforma e Ampliação dos Serviços Estadu ais  
 
Objetivo: ampliar a oferta de serviços de saúde para o SUS/SP. Várias obras foram concluídas 
ou estão em andamento. Dentre as quais, destacaram-se em 2009: 
 
Obras e serviços concluídos 
 
Hospital Guaianazes: Reforma e ampliação – Pronto Socorro e readequação do setor de diagnóstico. 
Valor Total: R$ 2,1 milhões, dos quais R$ 10 mil foram gastos em 2009. 
 
Instituto Adolfo Lutz: Reforma parcial do 2º. Pavimento do Edifício Central. Valor Total: R$ 220 mil, dos 
quais R$ 74 mil foram gastos em 2009. 
 
ETSUS/CEFOR – Araraquara: Construção de Escola Técnica do SUS – ETSUS, novo centro de 
formação e aperfeiçoamento dos técnicos da área da saúde. Valor Total: R$ 4,8 milhões, dos quais R$ 
2,29 milhões foram aplicados em 2009. 
 
Hospital Nestor Goulart Reis: 2ª. fase de reforma da unidade, adequada para internados crônicos, 
mediante reforma do Bloco F e Construção de E.T.E. (Estação de Tratamento de Esgoto). Valor Total: 
R$ 18,7 milhões, dos quais R$ 7,3 milhões gastos em 2009. 
 
Hospital de Promissão: Construção de Cabine Primária e adequação de área para instalação de 
tomógrafo. Valor Total: R$ 780 mil, dos quais R$ 339 mil foram aplicados em 2009. 
 
Obras e serviços em andamento 
 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo: Construção de Passarela de Interligação para o Hospital 
das Clínicas – HC/FMUSP, ICESP e INCOR. Valor Total: R$ 3,87 milhões, dos quais R$ 697 mil foram 
aplicados em 2009. Previsão de Término: fevereiro/2010. 
 
H.C. Franco da Rocha: 1)Construção de novo hospital geral com 120 leitos de internação e 20 leitos de 
UTI, PS, PA e da Unidade de Diagnóstico por imagem.  2)Reforma do CAISM – Centro de Atenção 
Integral em Saúde Mental (já concluída), com Pronto Socorro Psiquiátrico e 40 leitos de internação. Valor 
Total: R$ 52 milhões, dos quais R$ 34,9 milhões foram aplicados em 2009. Previsão de Término: 
abril/2010. 
 
Hospital Brigadeiro – Fase 2: 1)Reforma do prédio principal com 120 leitos de internação, 20 leitos de 
UTI. Situação: entregues e em funcionamento. 2)Reforma e ampliação do PS. 3)Criação de unidade de 
hemoterapia e bloco anexo administrativo. Valor Total: R$ 27 milhões, dos quais foram gastos R$ 15 
milhões em 2009. Previsão de Término: março/2010. 
 
PAM Centro: Reforma geral e readequação do prédio, visando à instalação dos departamentos: DRS I, 
Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Dermatologia, e Saúde do Trabalhador (CEREST). 
Entregas parciais com 80 % já concluído. Valor Total: R$ 7,89 milhões, dos quais foram aplicados R$ 3,9 
milhões em 2009. Previsão de Término: fevereiro/2010. 
 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti: Reforma e adequação para implantação do Serviço 
Especializado de Reabilitação e Retaguarda – SERR, abrangendo reforma do pavilhão de crônicos, 
reforma da cozinha, reabilitação física, almoxarifado, prédio sub frota, laboratório emergência e conforto 
da família. Valor Total: R$ 10,65 milhões, dos quais R$ 2,77 milhões em 2009. Previsão de Término: 
abril/2010. 
 
Instituto Butantan: Construção de Edifício para implantação da Fábrica de Hemoderivados. Valor Total: 
R$ 70,2 milhões, dos quais R$ 50,9 milhões em 2009. Previsão de Término: março/2010. 
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CEDEME DIR XXIII – Itu: Construção de prédio para o Centro Desenvolvimento do Portador de 
Deficiência Mental. A obra compreende oito blocos assim distribuídos: quatro blocos de enfermarias, com 
dois blocos destinados a dependentes, um bloco de lares abrigados e um bloco de apoio administrativo. 
Valor Total: R$ 20,16 milhões, dos quais R$ 11,15 milhões foram aplicados em 2009. Previsão de 
Término: fevereiro/2010. 
 
Hospital Mandaqui: 1)Reforma e ampliação do Pavilhão Miguel Pereira. Benefício: acréscimo de 120 
leitos de internação. Situação: entregues e em funcionamento. 2)Reforma da Área de Diagnóstico por 
imagem, ampliação do Centro Cirúrgico com acréscimo de cinco salas e duas novas UTIs com 20 leitos 
cada. Valor Total: R$ 42,38 milhões, dos quais R$ 32,6 milhões gastos em 2009. Previsão de Término: 
julho/2010. 
 
Conjunto Hospitalar de Sorocaba: Reforma do Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico e Central de 
Esterilização de Material. Valor Total: R$ 5,9 milhões dos quais R$ 5,38 milhões em 2009. Previsão de 
Término: abril/2010. 
 
CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas): Troca de Elevadores. Instalação 
concluída e em funcionamento, aguardando documentação. Valor Total: R$ 76 mil, dos quais R$ 49 mil 
aplicados em 2009. Previsão de Término: março/2010. 
 
Instituto Lauro de Souza Lima: Construção do prédio para instalação de cozinha hospitalar. Valor 
Total: R$ 1,31 milhão, dos quais R$ 1,27 milhão aplicado em 2009. Previsão de Término: março/2010. 
 
Hospital Vila Nova Cachoeirinha: Reforma da UTI e internação pediátrica. Valor Total: R$ 1,7 milhão, dos 
quais R$ 1,29 milhão gasto em 2009. Previsão de Término: fevereiro/2010. 
 
Hospital Porto Primavera: Construção de Hospital Estadual com 5.000,00 m2, composto de Pronto 
Atendimento, Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Internação de Adulto com 24 leitos, 
infantil com 20 leitos e setor de diagnósticos. Valor Total: R$ 13 milhões, dos quais R$ 5,8 milhões foram 
gastos em 2009. Previsão de Término: julho/2010. 
  
Hospital Guaianazes: Reforma e adequação da área da antiga caldeira, para SAME e serviços 
terceirizados. Valor Total: R$ 221 mil, dos quais R$ 215 mil aplicados em 2009. Previsão de Término: 
fevereiro/2010. 
 
Hospital Regional de Osasco: Reforma e adaptação do 2º pavimento para implantação da Unidade de 
Hemodiálise. Valor Total: R$ 744 mil, dos quais R$ 407 mil gastos em 2009. Previsão de Término: 
abril/2010. 
 
Ambulatório Médico de Especialidades AME – Itu: Reforma e adequação de prédio para implantação da 
unidade. Valor Total: R$ 2,28 milhões, dos quais R$ 1,1 milhão aplicado em 2009. Previsão de Término: 
maio/2010. 
 
Ambulatório Médico de Especialidades AME – Mogi-Guaçu: Reforma e adequação de prédio para 
implantação da unidade. Valor Total: R$ 2,8 milhões, dos quais foram gastos R$ 2,4 milhões em 2009. 
Previsão de Término: janeiro/2010. 
 
Ambulatório Médico de Especialidades AME – São João da Boa Vista: Reforma e adequação para 
implantação da unidade. Valor Total: R$ 2,49 milhões, dos quais R$ 866 mil foram aplicados em 2009. 
Previsão de Término: junho/2010. 
 
CAISM Água Funda: Reforma Geral. Valor Total: R$ 717 mil, dos quais R$ 653 mil foram gastos em 
2009. Previsão de Término: fevereiro/2010. 
 
CRI São Miguel: Reforma do Núcleo de Saúde Bucal e reforma das instalações do CRI. Valor Total: R$ 
652 mil, dos quais R$ 68 mil gastos em 2009. Previsão de Término: abril/2010. 
 
Fazenda São Roque: Reforma e adequação dos Lares Abrigados no Centro Pioneiro em Atenção 
Psicossocial “AJJE”. Valor Total: R$ 619 mil, dos quais R$ 383 mil aplicados em 2009. Previsão de 
Término: março/2010. 
 
Instituto Butantan: Construção de nova entrada de energia e subestação transformadora de 2 x 10MVA. 
Valor Total: R$ 6,96 milhões, dos quais R$ 1,4 milhão aplicado em 2009. Previsão de Término: 
outubro/2010. 
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Ambulatório Médico de Especialidades AME – Mogi das Cruzes: Reforma e adequação para implantação 
da unidade. Valor Total: R$ 2,9 milhões, dos quais R$ 100 mil foram aplicados em 2009. Previsão de 
Término: agosto/2010. 
 
Hospital Geral de Vila Penteado: Reforma e Adequação do Pronto Socorro. Valor Total: R$ 2,46 milhões. 
Previsão de Término: setembro/2010. 
 
Unidade Experimental de Saúde – Botucatu: Construção de edifício para implantação da Unidade 
Experimental de Saúde. Valor Total: R$ 12,6 milhões. Previsão de Término: dezembro/2010. 
 
 
Manutenção dos hospitais estaduais   
 
 A rede estadual de hospitais exige um contínuo processo de manutenção, para garantir a 
qualidade do atendimento à população. Os principais investimentos foram: 
 
Módulo Norte: Serviços contínuos de manutenção predial. Hospitais: Taipas, Vila Penteado, Vila Nova 
Cachoeirinha e Conjunto Hospitalar do Mandaqui. Valor Aplicado em 2009: R$ 5,37 milhões. 
Módulo Centro I: Serviços contínuos de manutenção predial. Unidades: Instituto Adolfo Lutz, Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas, Edifício Sede I, Edifício Sede II, Centro de Vigilância Sanitária e Instituto 
Pasteur. Valor Aplicado em 2009: R$ 3,6 milhões. 
 
Módulo Centro II: Serviços contínuos de manutenção predial. Unidades: Complexo Tenente Pena, 
Instituto Clemente Ferreira, Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Drogas – CRATOD, Hospital 
Pérola Byington, PAM Centro, Hospital Brigadeiro, CEFOR Vila Mariana, Instituto de Saúde e PAM Lapa. 
Valor Aplicado em 2009: R$ 938 mil. 
 
Módulo Leste I: Serviços contínuos de manutenção predial. Hospitais: Centro de Referência do Idoso 
São Miguel Paulista, Hospital Geral de Guaianazes, Hospital Geral de São Mateus, Hospital Regional 
Ferraz de Vasconcelos e Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti – Mogi das Cruzes. Valor Aplicado em 
2009: R$ 6,97 milhões. 
 
Módulo Leste II: Serviços contínuos de manutenção predial de hospitais, constituído por: Hospital Infantil 
Cândido Fontoura, Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros – UGA IV, Núcleo de Gestão 
Ambulatorial 63 Várzea do Carmo, NGA-08 Belém e Complexo Hospitalar Padre Bento. Valor Aplicado 
em 2009: R$ 6,9 milhões. 
 
Módulo Sul I: Serviços contínuos de manutenção predial das unidades: Hospital Infantil Darcy Vargas, 
Hospital Regional Sul, Hospital e Maternidade Interlagos, Instituto Dante Pazzanese e CSI Pinheiros.  
Valor Aplicado em 2009: R$ 3,8 milhões. 
 
Módulo Sul II: Serviços contínuos de manutenção predial das unidades: CSI Vila Mariana, Centro de 
Atenção Integrada Saúde Mental – CAISM Água Funda, Hospital Heliópolis, Hospital Ipiranga e Centro 
de Referência e Tratamento – CRT AIDS. Valor Aplicado em 2009: R$ 580 mil. 
 
Aquisição de Equipamentos  
 
Por meio do Grupo de Equipamentos de Saúde - GES, a Secretaria de Estado da Saúde 
investiu em 2009 cerca de R$ 25,3 milhões na aquisição de equipamentos eletro-médicos e 
mobiliário. Objetivo: modernização do parque tecnológico dos serviços hospitalares e 
ambulatoriais estaduais existentes, ampliação e implementação dos novos serviços como os 
AMES, visando ampliar a resolutividade da rede e suprir necessidades específicas, definidas 
conforme o grau de complexidade dos hospitais a que se destinaram. 
 
A maioria dos serviços estaduais foi beneficiada, destacando-se em 2009: 
 

� Centro de Desenvolvimento do Portador de Deficiência (CEDEME),  
� Conjunto Hospitalar de Sorocaba,  
� Conjunto Hospitalar do Mandaqui,  
� Hospital Brigadeiro, InCOR,  
� Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e  
� AMEs. 
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Humanização dos Serviços Estaduais  
 
Em 2009, foram realizadas atividades da Política de Humanização na atenção e gestão dos 
serviços de saúde do Estado com foco nos hospitais e departamentos de saúde (DRS), 
destacando-se as seguintes ações:  
 
Palestras e Cursos 
 
- Sobre a Política de Humanização da SES: Hospital Geral de Itapecerica da Serra, Hospital Mandaqui, 
CRT AIDS, COSEMS, PUC, Hospital Emilio Ribas, Santa Casa de Santo Amaro e Associação Paulista 
de Medicina. 
 
- 3 Oficinas sobre: A Diversidade Sexual para Hospitais da SES. Participação: 16 hospitais da 
Administração Direta e 19 Hospitais geridos pelas OSS. 
 
- Curso de Formação e Intervenção para a Política de Humanização da Atenção e Gestão à Saúde nos 
Hospitais da SES em SP. Resultado: 120 horas de aula para 26 Hospitais da SES, da administração 
direta e indireta, sendo 40 horas presencias e 80 de dispersão.  
 
- IV Encontro de Humanização “Experiências da Humanização na Construção do SUS em São Paulo”. 
Resultado: 450 participantes. 
 
- Dois Encontros Temáticos para 250 pessoas sobre os temas: “A Política de Humanização e Saúde 
Mental”, “A Política de Humanização e a Diversidade Sexual”. 
Reuniões sobre o tema Humanização 
 
- 12 Reuniões do Coletivo Ampliado de Humanização do Estado de São Paulo para acompanhamento e 
planejamento das ações. 
 
- Reuniões mensais dos Núcleos de Humanização das 17 DRS. 
 
- Avaliação e planejamento para 2009 do Curso de Intervenção da Política de Humanização. Resultado: 
Formação de 180 Apoiadores para o Estado de São Paulo. Parceria: SES/USP/PNH. 
 
- Encontros e oficinas sobre a Política de Humanização no Estado de São Paulo. Participantes: 
Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista e Marília. 
 
- Planejamento de capacitação sobre a Diversidade Sexual para os serviços de saúde do Estado de São 
Paulo. Participação: representantes da Coordenação de Políticas da Secretaria da Justiça e Cidadania 

 

Ambulatórios Médicos de Especialidades – AMES  
 
Em 2009, foi dada continuidade ao programa de criação dos Ambulatórios Médicos de 
Especialidade – AME, iniciado em 2007. Os AME são novos serviços de saúde oferecidos à 
população, constituindo-se em centros de atendimentos e diagnósticos especializados, de 
referência regional, disponíveis para marcação de consultas pelos serviços municipais de 
saúde. 
 
Objetivo: ampliação de acesso e melhoria na qualidade do atendimento à população, com 
agilidade na realização de procedimentos e diagnósticos mais complexos. Sempre que 
possível, as consultas, procedimentos cirúrgicos e exames médicos são realizados no mesmo 
dia, poupando os pacientes de retornos repetidos aos locais de atendimento (são, portanto, 
unidades com alta capacidade resolutiva). 
 
Realização: foram implantadas em 2009 sete unidades, totalizando 20 AME’s implantados. 
Previsão para 2010: implantar mais 20, totalizando 40 unidades em funcionamento. Todos os 
ambulatórios estão sendo acompanhados pela Coordenadoria de Regiões de Saúde – CRS da 
SES e seus respectivos Departamentos Regionais de Saúde - DRS, mediante reuniões 
periódicas. 
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Sistema Estadual de Transplantes  

 
O Sistema Estadual de Transplantes foi implantado no Estado em 1997 e seu funcionamento 
possibilitou a grande ampliação dos procedimentos e a democratização do acesso dos 
candidatos aos transplantes pela lista única, que utiliza critérios éticos, científicos e objetivos, 
sem discriminar os pacientes pela capacidade de pagamento. 
 
Projeto Doar São Paulo: iniciou-se em maio de 2009 em 31 hospitais estaduais. Procedimento: 
um médico remunerado desenvolve o trabalho de coordenador de doação de órgãos e tecidos.  
 
Objetivo: identificar potenciais doadores, realizar avaliação clínica e promover o acolhimento 
familiar. Resultado: aumento de 72% de doadores efetivos, quando comparado com 2008. 
 
Em 2009 foram realizados:  
 

Transplantes 2007 2008 2009 
Rins 525 703 1.035 
Fígado 329 442 593 
Coração 47 74 93 
Pâncreas 39 37 42 
Pulmão 18 25 15 
Córneas 4.932 6.209 5.686 
Transplantes Duplos  
Pâncreas / Rim 70 85 79 
Fígado / Rim  20 15 
Coração / Rim   1 

 
 
Redes de Assistência de Alta Complexidade  
 
Em 2009, foram elaboradas e aprovadas, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, as 
redes de neurocirurgia e de ortopedia e readequação da rede de oncologia e de saúde auditiva. 
As redes são acompanhadas e monitoradas, buscando-se sempre o melhor acesso e 
atendimento das necessidades das populações das diferentes regiões do Estado. 
 
Acompanhamento dos Hospitais de Ensino  
 
Teve prosseguimento o processo de Certificação e Contratualização dos Hospitais de Ensino 
envolvendo principalmente os Ministérios de Saúde e Educação. Até 2009, foram certificados:  
 

37 hospitais de Ensino, sendo 27 de gestão estadual e 10 de gestão municipal.  

 

 Em 2009, entre as atividades de acompanhamento e aperfeiçoamento dos atendimentos dos 
hospitais, destacaram-se:  
 
Sistema de Avaliação dos Hospitais de Ensino- SAHE apresenta cadastradas 37 instituições e 226 
usuários, com dados de produção que geram relatório de indicadores do ano informado. Em 2009, foram 
realizadas em conjunto com os gestores municipais e estaduais 111 avaliações trimestrais. 
 
Termo de Cooperação foi firmado entre a SES/SP e a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
para estudo de 23 indicadores de Volume e Taxa de Mortalidade por Procedimento e Diagnóstico, 
segundo o protocolo da “Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ” para 40 hospitais, 
incluindo aqueles certificados como Hospitais de Ensino.  
 
 
3º Seminário foi realizado com a participação de todos os hospitais de ensino para avaliação e divulgação 
dos dados. 
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Auxílio às Santas Casas e Municípios  
 
A manutenção e a ampliação do acesso e do atendimento de qualidade em 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.  
 
Valores de Repasses  realizados em 2009 foram: 
 
R$ 613,8 milhões de auxílio , sendo: 
R$ 459,6 milhões para os filantrópicos (Santas Casas) 
R$ 154,1 milhões para os municípios (inclui auxílios para melhorar as unidades municipais e ações 
de saúde tais como medicamentos, Programa Qualis Mais, Sorria São Paulo, entre outros).  
 
Pró Santa Casa  – trata-se de programa de apoio às Santas Casas iniciado em 2007 pela 
Secretaria de Estado da Saúde. Objetivo: auxiliar os hospitais filantrópicos que prestam 
serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS/SP. Em 2009, configurou-se a continuidade do 
programa com os novos Gestores Municipais, bem como o aprimoramento do processo de 
avaliação dos resultados. 
  
Resultado: total de 110 instituições participantes, além de sete instituições de referência nacional.  

Repasse Mensal: R$ 15 milhões. 

 
Ambulâncias: recursos da ordem de R$ 5 milhões para a doação aos municípios de 131 
ambulâncias e R$ 5,1 milhões para a doação de 77 veículos para transporte de pacientes.  
 
Atenção Básica em Saúde  
 

Programa QUALIS MAIS 
 
A execução de ações e a gestão da atenção básica são responsabilidade dos municípios. 
Cabe às secretarias estaduais apoiar, monitorar e avaliar essas ações, com vistas à melhoria 
de qualidade e resolubilidade da atenção básica à saúde. Por meio do projeto de financiamento 
da Atenção Básica – “Qualis Mais”,  os recursos são destinados aos municípios para melhorar 
a qualidade do nível de atenção em saúde.  
 
Origem dos Recursos: Estadual e Ministério da Saúde para a Compensação das Especificidades 
Regionais - CER. 
Atendimento: 402 municípios de até 100 mil habitantes. 
Repasse aos Fundos Municipais de Saúde: R$ 60 milhões/ano. 

 
Agenda do Gestor Municipal de Saúde do Estado de São Paulo  
 
Lançamento: evento foi realizado em fevereiro/2009. Parceria: COSEMS/SP. Beneficiados: novos 
prefeitos e gestores municipais de saúde. Objetivo: auxiliar na gestão municipal do Sistema Único de 
Saúde e suas relações com a gestão estadual e federal do sistema. O conteúdo foi dividido em dez 
capítulos e trata de diferentes pontos de interesse. Meta: contribuir para a melhoria contínua do processo 
de trabalho e na qualidade dos serviços oferecidos à população. 

 
Articuladores da Atenção Básica  
 
Criação: abril de 2009. Objetivo: dar apoio técnico aos municípios na reorganização e melhoria 
de qualidade da atenção básica. Composição: foram selecionados 81 funcionários da SES que 
demonstraram interesse e capacidade para assumir a atividade de identificação de problemas 
e formulação de estratégias para superá-los, principalmente em relação aos municípios com 
menos de 100 mil habitantes. Trata-se de trabalho de parceria estadual no diagnóstico e 
monitoramento de desempenho da gestão da Atenção Básica. Os 81 Articuladores participam 
de reuniões mensais para discussão dos temas prioritários e planejam ações de curto, médio e 
longo prazo junto aos municípios. 



 65

Programa de Saúde Mental  
 
 Com base nos dados do Relatório Final do Censo Psicossocial, foi dado apoio técnico a 
municípios e DRS, por meio de estratégias de desinstitucionalização, documentação civil de 
moradores e ampliação de beneficiários do “Programa de Volta para Casa.” Uma das ações 
mais importantes foi o suporte técnico e financeiro para a implantação de Residências 
Terapêuticas por meio da Resolução SS - 181, de 10-12-2009, que contemplou 10 municípios, 
inclusive com incentivo para Centros de Atenção Psicossociais - CAPS - Regionais.  
 
Outras ações foram realizadas: apoio técnico para implantação de leitos em hospitais gerais 
em conformidade com a Lei Estadual nº 12.060, de 26-09-2005; ações junto à Secretaria de 
Administração Penitenciária para a inclusão de egressos de Casa de Custódia nas redes de 
atenção à Saúde Mental; Encontro Estadual de Saúde Mental com a presença do Diretor de 
Saúde Mental e Uso de Substâncias Psicoativas da OMS.  
 
Programa “Sorria São Paulo”  
 
Objetivo: incentivar ações de saúde bucal nos municípios. Recursos Transferidos: R$ 4 milhões do 
Fundo Estadual de Saúde para os fundos municipais de 155 municípios (Resolução SS 107/09).  
 
 
Ações de Assistência Farmacêutica  
 
Programa Estadual de Assistência Farmacêutica Básica – Dose Certa 
 
Desde 1995, o Governo do Estado de São Paulo disponibiliza aos seus cidadãos, 
gratuitamente, um conjunto de medicamentos básicos para as doenças mais comuns, tais 
como: analgésicos, antitérmicos, antibióticos, xaropes, antiinflamatórios e pomadas.  
 
Definição: Programa Dose Certa é o programa de assistência farmacêutica para atenção 
básica da SES.  Operacionalização: Fundação para o Remédio Popular (FURP). Composição: 
tem 67 tipos de medicamentos, sendo que 39 são produzidos pela FURP. O restante refere-se 
a medicamentos do Programa de Saúde Mental, contraceptivos e Dispositivo Intra Uterino – 
DIU, que são adquiridos pela SES/SP, armazenados e distribuídos pela FURP. A distribuição 
de janeiro a dezembro foi de cerca 1,7 bilhão de unidades farmacêuticas (definidas como 
comprimidos, cápsulas, frascos, bisnagas e frascos-ampola), para a manutenção do Programa 
Dose Certa em 619 municípios. Os outros 26 municípios, todos com mais de 250 mil 
habitantes, optaram por receber auxílio financeiro. 
 
Farmácias Dose Certa 
 
A SES conta com 20 Unidades Farmácia Dose Certa e 1 unidade em parceria com o gestor da 
Prefeitura Municipal de Cotia, que dispensam 64 itens de medicamentos do Programa Dose 
Certa em estações do metrô e trens, terminais de ônibus, hospitais e ambulatórios médicos. As 
unidades dispensaram, de janeiro a dezembro, 34 milhões de unidades farmacêuticas, com um 
atendimento de 451 mil receitas. O processo de dispensação de medicamentos foi certificado 
de acordo com a NBR ISO 9001:2008. Com a certificação, as Unidades Farmácia Dose Certa 
se tornaram o primeiro serviço público de dispensação certificado no país. Em Pesquisa 
contratada pela SES/SP e realizada pelo IBOPE, as unidades foram avaliadas com um índice 
de aprovação e recomendação de 98% dos usuários. O serviço de dispensação foi 
considerado “ótimo” e “bom” por 95% dos usuários. 
 
Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcionais 
 
Os medicamentos contemplados pelo Programa são destinados ao tratamento de patologias 
específicas que requerem tratamento longo ou permanente, com custos elevados, e totalizam 
240 apresentações farmacêuticas. 
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Com o intuito de buscar o aprimoramento da organização da Assistência Farmacêutica de 
forma a racionalizar e otimizar os recursos existentes foram desenvolvidos programas e ações: 
 
Sistema de Informações Gerenciais para controle da d ispensação de medicamentos – MEDEX  em 
interface com o Sistema de Controle de Estoque – GSnet: foi implantado em 15 farmácias. Objetivo: 
promover melhoria do atendimento. 
 
Readequação física das instalações das farmácias:  adquiriu equipamentos e mobiliários, e efetuou 
modernização dos equipamentos de informática. 
 
 “Programa de Medicamentos em Casa”  foi implantado na Farmácia de Medicamentos de 
Dispensação Excepcional do Núcleo de Gestão Assistencial (NGA) de Várzea do Carmo. Objetivo: 
melhorar o acesso aos pacientes, os quais recebem os medicamentos em suas residências. Realização: 
atendimento a 7.000 pacientes, com previsão de inclusão de novos; e, implantação do programa nas 
demais unidades. Recursos Aplicados: R$ 1,360 bilhão em 2009. Resultado: atender às solicitações das 
32 Farmácias de Medicamentos de Dispensação Excepcional, distribuídas em 17 Regionais de Saúde, 
totalizando 460 mil pacientes cadastrados no programa.  
 
Programa de Medicamentos Estratégicos 
 
Definição: são medicamentos utilizados para tratamento das doenças de perfil endêmico e de 
importante impacto sócio-econômico, destacando-se Tuberculose, Hanseníase, Endemias 
Focais, DST/Aids, bem como Sangue e Hemoderivados. Os medicamentos têm a aquisição 
centralizada pelo Ministério da Saúde e são repassados para os Estados. 
 
O Estado de São Paulo complementa o elenco de medicamentos fornecidos, em atendimento 
às necessidades da população, promovendo a aquisição e fornecimento de medicamentos, por 
exemplo, para Leishmaniose, Hanseníase e Tracoma. Em 2009, os recursos financeiros 
alocados pelos níveis Federal e Estadual foram da ordem de R$ 5 milhões. 
 

3)Recursos Humanos na Saúde 

 

Destacaram-se, no ano de 2009, os seguintes programas e ações: 

Curso de Graduação – Objetivo: qualificar os profissionais da SES, dando-lhes a oportunidade 
de melhorar seus conhecimentos e capacitá-los para o desempenho das funções 
administrativas em serviços de saúde. Situação atual: 50 alunos (curso iniciado em 2008), 
todos eles profissionais da SES.  

Residência Médica - 4.704 bolsas foram proporcionadas aos médicos residentes em 43 
instituições de diferentes naturezas jurídicas. As bolsas estão assim distribuídas:   

 
80% estão alocadas em instituições públicas (sobretudo Faculdades de Medicina Estaduais, como a 
USP, UNESP, UNICAMP). 
 
40% estão ocupadas por residentes nas áreas básicas residentes em Clínica Médica, Cirurgia Geral, 
Medicina da Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Medicina Preventiva e Social. 
 
23% são ocupadas por residentes nas especialidades clínicas.  
 
29% em especialidades cirúrgicas e 8% nas especialidades de Serviço de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico (SADT). 

 

Aprimoramento Profissional – trata-se da capacitação de profissionais recém formados com o 
intuito de responder à demanda de pessoal qualificado para atuar em diversas áreas da Saúde 
Pública. Em 2009, foram distribuídas 1.176 bolsas entre as 52 Instituições credenciadas e 
analisadas as solicitações de bolsas dos 385 programas credenciados. 
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Jovens Acolhedores – foram destinadas 20 horas semanais à participação de universitários no 
acolhimento de pacientes das unidades públicas de saúde, mediante convênio com instituições 
privadas de ensino superior. Em 2009, esse programa obteve o seguinte resultado:  

 
Participação:  51 Instituições de Ensino, 65 Unidades de Saúde e 5.866 universitários. 
Dentre outras ações: 910 bolsas de estudos foram sorteadas; 611 Termos de Adesão de Bolsistas foram 
assinados; e, 3 Oficinas para Qualificação de Coordenadores e Supervisores do Programa foram 
realizadas. 

 
Nomeações e admissões - para garantir o adequado funcionamento dos serviços estaduais de 
saúde em 2009 foram realizadas 1.116 admissões de profissionais para a saúde em suas 
diferentes unidades. 
 
Especialização em Gestão Pública em Saúde - desenvolvimento e adequação de novas 
competências e práticas profissionais, a fim de gerar a capacidade institucional necessária para 
sustentar o funcionamento de novas formas de organização. Participaram, no total, 300 
funcionários, distribuídos em 8 turmas, sendo cinco turmas em São Paulo, uma em Campinas, 
uma em Botucatu e uma em Ribeirão Preto. 
 
Curso de Facilitadores de Educação Permanente (EP) em Saúde para o SUS / SP - apoio 
técnico aos Centros de Desenvolvimento e qualificação para o SUS, enquanto articuladores 
regionais da política de EP nas regiões dos Colegiados. Participaram 17 coordenadores 
regionais de EP; 17 diretores dos CDQS (Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o 
SUS) e 17 coordenadores regionais da política de humanização.  
 
Encontros Macro Regionais de Educação Permanente em Saúde - com o objetivo de articular a 
participação dos Núcleos de EP nas regiões, participaram dos encontros gestores e técnicos 
dos municípios ligados à área de Desenvolvimento de RH.  
 
Curso de Avaliação dos Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde (PAREPS) – 
visou a instrumentalizar os participantes em ferramentas de avaliação para monitoramento dos 
PAREPS 2009. Com duração de 80 horas, participaram 40 técnicos das 17 DRS. 
 
Curso de formação de formadores - apoio técnico aos trabalhadores do SUS que necessitem 
desempenhar atividades de docência, partindo da necessidade de socializar conhecimentos 
específicos da sua área de atuação. Participaram 36 técnicos da CRH, de hospitais, das DRS e 
de municípios. 
 
4)Ações de Saúde Coletiva 
 
Imunização  
 
A Secretaria de Estado da Saúde coordena as atividades municipais e assegura a adequada 
vacinação da população do Estado de São Paulo, com os produtos indicados no Calendário de 
Vacinação do Programa Estadual de Vacinação e com as normas definidas pelo Ministério da 
Saúde. Destacaram-se as seguintes campanhas realizadas: 
 
Campanha Nacional de Vacinação do Idoso – apresentou o seguinte resultado: 
  
Vacinadas 3,45 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. 
Cobertura vacinal de 76,2%. 
 
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite - foram vacinadas: 
 
Aproximadamente 2,9 milhões de crianças menores de cinco anos de idade em cada etapa. 
Coberturas vacinais de 95,5% na primeira fase e 94,7% na segunda fase. 
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Vacinação contra Febre Amarela - em virtude da epizootia nas regionais de vigilância de 
Botucatu e Itapeva e em alguns municípios das regionais de Assis e Sorocaba, foi necessária a 
intensificação da vacinação contra febre amarela. Foram atendidas:   
 
1 milhão de pessoas entre março e abril de 2009. 
Cobertura vacinal de 86,7% da população. 
 
 
Centro de Distribuição e Logística “Prof. Edmundo J uarez” 
 
O centro é responsável pela logística de imunização de abrangência estadual. Realiza o 
armazenamento e controle de vacinas e medicamentos utilizados no SUS/SP. Em 2009, foram 
utilizados recursos para os seguintes itens: 
 
Discriminação Valor 
Vacina R$ 150 milhões 
Medicamentos R$ 33 milhões 
Kits reagentes para biologia molecular de Hepatite C R$ 4,5 milhões 
Insumos R$ 4 milhões 
 
As ações realizadas foram: 
 
Rede de Frio Estadual – realizou armazenamento, conservação e distribuição de imunobiológicos para o 
Estado de São Paulo. Apresentou cerca de 52 milhões de doses/ano.  
 
Programa de Medicamentos de Alto Custo –1)realizou distribuição individualizada da Terapia Renal 
Substitutiva (TRS) a 7 mil pacientes na capital de São Paulo; 2)gerenciou a devolução de medicamentos 
não utilizados (óbitos, transplante e transferência de pacientes). Resultado: medicamentos foram 
remanejados no valor de R$ 1,28 milhão.    
 
Programa de Hepatite do tipo C: distribuição de kits reagentes de biologia molecular para laboratórios 
referenciados no Estado de São Paulo. 
 
Programa de Visita Monitorada - recebeu 420 visitantes no ano.  
 
 
Instituto Butantan  
 
Trata-se de tradicional produtor de imunobiológicos para o SUS. Em 2009, a produção do 
Butantan foi:  
 
464 mil ampolas de soros hiperimunes e 108,1 milhões de doses de vacinas. 
 
Unidade de Processamento de Plasma - “Fábrica de Hemoderivados” – o Governo do Estado 
de São Paulo deu continuidade às obras de construção desta unidade, que disponibilizará:  
 
Área com cerca de 10 mil metros quadrados.  
Capacidade para processar até 150 mil litros de plasma sanguíneo.  
 
Outras ações de destaque foram:  
 
• Visitas aos seguintes museus: Biológico, Microbiologia e Histórico. Resultado: 158 mil visitantes. 
• Realização de atividades técnico-científicas: publicação de 237 trabalhos científicos em revistas 
indexadas - com impacto médio de 1,92 publicação/pesquisador e 1,88 trabalho/ pesquisador ao ano. 
• Defendidas 40 teses de mestrado e 13 de doutorado, com a orientação dos pesquisadores do 
Instituto Butantan e depositadas 07 patentes. 
• Implantado Curso de Pós-Graduação em Toxinologia e aprovado pela CAPES. Obteve conceito 5. 
• IV Encontro Butantan Amazônia “Biodiversidade e Pesquisa de Animais Peçonhentos na 
Amazônia” – foi realizado em outubro de 2009, nos municípios de Santarém e Belterra/ PA. O projeto se 
consolidou em: pesquisa e pós-graduação em biodiversidade e toxinologia; difusão cultural e educação 
ambiental; e, preservação da cultura material ligada à recuperação da história da colonização da Cia. 
Ford Amazônia. Resultado: consolidação da presença do Butantan nas comunidades. 
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• Eventos/ inaugurações-lançamentos:  
 

Lançamento da rede brasileira de pesquisas sobre o câncer – foi realizada no Instituto Butantan, em 
março/2009, com a iniciativa conjunta dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Saúde. Objetivo: 
unir os grupos de pesquisa que desenvolvem estudos sobre o câncer; investir em pesquisa aplicada 
voltada diretamente aos pacientes e em ensaios clínicos. Investimento público: R$ 5 milhões/ ano. 
Parceria: Institutos Ludwig e Butantan. Meta: viabilizar a produção de material biológico e iniciar os 
testes clínicos objetivando a obtenção da vacina com potencial terapêutico para câncer de ovário. 

 
• Vacinação de Escolares contra a Gripe: foi lançado o projeto piloto na abertura da campanha de 
vacinação do idoso. Parceria: Instituto Butantan, Instituto de Medicina Tropical, Secretaria de Estado da 
Saúde e Secretaria de Estado da Educação. Objetivo: vacinação de escolares de 6 a 14 anos para evitar 
influenza, pneumonia e otite média com surdez. 
• Inauguração do centro de difusão científica, localizado numa área de cerca de 900 m2, em dois 
pavilhões de arquitetura da década de 1930, onde antes eram ocupados pela antiga serralheria e 
marcenaria. Parceria: Fundação Armando Álvares Penteado/FAAP e a OSCIP Ama-Brasil, através da Lei 
Rouanet e recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES e da Fundação 
Butantan. Investimento: R$ 1,49 milhão. O Centro abriga duas áreas destinadas para exposições 
temporárias voltadas exclusivamente para a ciência, uma sala de cinema com 70 lugares para projeção 
de filmes científicos, uma livraria e cafeteria. Objetivo: despertar o interesse das crianças, jovens e 
adultos para o mundo da Ciência. 
 
 
Programa de Prevenção e Controle de DST/AIDS  
 
Por meio do Centro de Referência (CRT/AIDS), a SES coordena o Programa DST/AIDS do 
Estado de São Paulo para fornecer atendimento abrangente para indivíduos vivendo com DST, 
HIV e AIDS. Além disso, dissemina e aplica conhecimento, tecnologia e políticas públicas na 
prevenção, atendimento, vigilância epidemiológica, gestão e pesquisa. Em 2009, destacaram-
se como atividades do CRT: 
 
• Ambulatório com 4.500 pacientes ativos.  Atendimento médio mensal: 850 pacientes. 
• Financiamento de 141 projetos de organizações da sociedade civil para o desenvolvimento de 
ações e manutenção de Casas de Apoio. Valor aproximado: R$ 6 milhões. 
•  “Campanha Fique Sabendo” foi realizada para ampliar a detecção precoce do HIV, com a 
mobilização dos 104 Centros de Testagem e Aconselhamento. Participantes: a)411 municípios do estado 
(77 dos quais realizam teste rápido diagnóstico), e aproximadamente 2.000 unidades de saúde. b)Cerca 
de 30 mil profissionais da saúde de diferentes áreas (gestores, enfermeiros, psicólogos, assistentes 
sociais, técnicos de laboratório, administrativos,  de logística e transporte, entre outros). Resultado: 
aproximadamente 200.000 testes de HIV (média de 4,8 testes por 1.000 habitantes) em 15 dias.  
• Elaboração e desenvolvimento da versão estadual do Plano de Enfrentamento da epidemia de 
HIV/Aids entre gays, outros homens que fazem sexo com homens e travestis em São Paulo. 
• Criação do Ambulatório Estadual de Saúde Integral para travestis e transexuais, primeiro do 
país para atender esse segmento da população. 
 
 
Vigilância Epidemiológica  
 
Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE)  coordena e normatiza o Sistema de Vigilância 
Epidemiológica no Estado de São Paulo. Conta com 28 regionais, cujas ações são: (1) 
planejar, executar, gerenciar e monitorar as ações de prevenção e controle de doenças e 
agravos em nível estadual; (2) manter o conhecimento atualizado da situação epidemiológica 
das doenças e dos fatores que as condicionam; (3) divulgar periodicamente informes 
epidemiológicos; e, (4) reformular normas relativas às doenças submetidas à Vigilância 
Epidemiológica.  
 
A SES – Secretaria Estadual da Saúde atua PR meio dos seguintes institutos: 
 
Instituto Adolfo Lutz realiza ações nas áreas de produção de conhecimento e pesquisa 
científica. Atua como centro formador de recursos humanos altamente especializados e é 
responsável pelos diagnósticos de agravos e riscos de interesse à saúde pública. Em 2009, 
teve a seguinte atuação: 
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Pandemia de Influenza – foi desenvolvida metodologia diagnóstica para a confirmação de casos em 
consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Realização: mais de 35 mil 
amostras foram processadas no período pandêmico. Participação: setores de virologia, bacteriologia e 
patologia. O Instituto foi referência para o diagnóstico em oito estados: GO, DF, MS, AC, TO, MT, MS e 
PI. Investimento: R$ 3,5 milhões na aquisição de insumos e kits de reagentes. 
 
Instituto Pasteur - desenvolve e coordena ações para eliminação da raiva, desenvolve pesquisa 
científica e tecnológica, fornece insumos e presta atendimento especializado aos pacientes. 
Em 2009, foram vacinados: 
 
Cerca de seis milhões de cães e gatos. 
 
Por meio de todos os seus órgãos centrais e regionais, a SES supervisiona continuamente o 
sistema de vigilância epidemiológica e dá orientação técnica aos municípios (treinamentos e 
capacitações), assumindo, quando necessário, controle operativo de situações epidêmicas. 
Dentre as atividades de vigilância epidemiológica desenvolvidas em 2009, destacaram-se: 
 
� O Plano de Enfrentamento para a Pandemia de Influenza no Estado de São Paulo foi implantado 
e foram realizadas as seguintes ações: 
 

- Apoio técnico ao Gabinete de Crise instalado na Coordenadoria de Controle de Doenças da SES, 
responsável pela coordenação técnica das ações contra a gripe. 
- Elaboração de orientações específicas aos Serviços de Saúde, Centros de Detenção e Instituições 
Prisionais, Escolas, Centros de Educação Infantil e Creches, Cirurgiões Dentistas e Recomendações 
para Gestantes referentes à Pandemia (publicadas no Diário Oficial do Estado). 
- Aquisição de estoque estratégico de insumos.  
- Distribuição de 150 mil tratamentos de oseltamivir para os pólos dispensadores.  
- Ampliação em 150% da capacidade de resposta da Central Médica 24 horas de Vigilância 
Epidemiológica (de 1.600 para 4.800 atendimentos). 

 
� Implantação da Unidade de Resposta Rápida - URR na Central Médica, que passou a integrar a 
rede CIEVS - Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde – do Ministério da Saúde.  
 
� Investigação de surtos realizadas em 2009 foi de: 
 

- Febre amarela ocorreu de fevereiro a abril de 2009. Os locais prováveis de infecção (LPI) foram: 
município de Avaré divisa com Itatinga, Sarutaiá, Piraju, Tejupá e Buri. As ações de vigilância e 
controle foram adotadas de imediato com a vacinação de mais de um milhão de pessoas em cerca de 
seis semanas. A área afetada está atualmente incluída para vacinação de rotina.    
- Botulismo foi identificado em outubro no município de São José do Rio Preto, a partir da notificação 
de dois óbitos. Medidas sanitárias e educativas foram tomadas com vistas a prevenir futuros surtos.  
- Encefalite pelo Vírus Rocio ocorreu em Panorama (GVE Presidente Venceslau). 
- Doença Meningocócica Sorogrupo C ocorreu em Campinas na Escola de Cadetes e São José dos 
Campos – Ecovap. Realizou a vacinação contra o meningococo C. 

 
� Redução de 9% da incidência de dengue em relação a 2008, com ocorrência de apenas um 
óbito por Febre Hemorrágica da Dengue. Capacitação: 1.400 profissionais para execução dos planos de 
contingência, aprimoramento do manejo clínico e organização de serviços. 
 
� Implantação da mudança do esquema de tratamento da Tuberculose, com realização de 
capacitação presencial e por videoconferência para as regionais de vigilância e Oficinas para o 
monitoramento das ações de controle. 
 
� Realização do Inquérito de cobertura vacinal e eventos adversos à vacina de febre amarela no 
município de Buri. 
 
� Implementação da investigação de casos de relevância em saúde pública por meio de reuniões 
do Centro de Informações Estratégicas em Saúde – CIEVS. Resultado: 50 casos investigados. 
 
� Treinamentos e capacitações realizados pelas divisões do CVE. Resultado: 38 eventos e 2.882 
participantes. 
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Núcleo de Monitoramento das Ações de Vigilância em Saúde 
 
Coordena o processo de pactuação e monitoramento dos indicadores de vigilância em saúde 
(Programação de Vigilância em Saúde e Pacto pela Vida e Pacto de Gestão) com vistas ao 
cumprimento do Plano Estadual de Saúde. Destacaram-se as seguintes ações em 2009:  
 
� Desenvolvimento e implantação de um Sistema de Monitoramento on line - acompanhamento do 

desempenho dos indicadores (adesão de 100% dos municípios). 

� Capacitação e treinamento para os 28 grupos regionais de vigilância (GVE – Grupo de Vigilância 
Epidemiológica, GVS – Grupo de Vigilância Sanitária), 11 regionais da SUCEN 
(Superintendência de Controle de Endemias), 11 regionais do Instituto Adolfo Lutz e 
interlocutores da Saúde do Trabalhador. 

� Realização de 14 visitas de monitoramento presencial, em conjunto com equipe técnica do 
Ministério de Saúde. 

 
Eventos realizados   
 
� VI Simpósio Estadual de Infecção Hospitalar “Infecções por Microbactérias de Crescimento 
Rápido (MCR) Associadas à Assistência a Saúde” (Divisão de Infecção Hospitalar do CVE); 
� II Encontro dos Antigos Hospitais Colônia do Estado de São Paulo discute saúde e cidadania 
(Divisão de hanseníase do CVE); 
� Fórum de tuberculose do Estado de São Paulo (CVE);  
� Seminário Eliminação da Sífilis Congênita no ESP (Programa de DST/Aids - CRT); 
� I Conferência Estadual de Saúde Ambiental (SES-SMA); 
� VI Simpósio Estadual sobre Influenza: Pandemia de influenza & novos desafios (Divisão de 
Doenças Respiratórias do CVE); 
�  Videoconferências para discussão da Pandemia de Influenza; entre outros. 
 
 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
 
O Centro tem a atribuição de promover, em articulação com outros setores e instituições, ações 
de saúde do trabalhador com foco no fluxo e produção de informações para subsidiar as 
proposições de políticas na área e o estabelecimento da relação causal entre processo de 
trabalho e adoecimento. Coordena e apóia os 41 Centros Regionais de Referência em Saúde 
do Trabalhador. Em 2009, realizou:  
 
� Encontro Estadual da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) para o 
fortalecimento do Controle Social com 200 profissionais envolvidos. 
� Cinco oficinas macroregionais para diagnóstico e avaliação das ações.   
� Encontro Estadual da RENAST (Rede Nacional de Assistência à Saúde do Trabalhador), 
envolvendo 250 profissionais. 
� Curso de Gestão em Saúde do Trabalhador (30 participantes). 
� Reprodução de material gráfico: GIBI-“Erradicação do Trabalho Infantil” e da Revista “Saúde do 
Trabalhador em quadrinhos”. 
� Normatização dos “critérios para instalação e funcionamento dos alojamentos de trabalhadores 
rurais do setor sucroalcooleiro e demais trabalhadores rurais” (Portaria CVS-2, de 17 de agosto de 2009). 
� Em 2009, foi fechada a última indústria que realizava a produção com amianto ou abesto, 
cumprindo a legislação estadual (Lei 12864/2007) que proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de 
produtos, materiais ou artefatos que contenham esta matéria prima. 
 
 
Produção de material de comunicação, cobertura e di vulgação de notícias, no âmbito 
científico, relacionados aos agravos de saúde colet iva 
 
� Boletim Epidemiológico Paulista (12 edições) – Publicação eletrônica com periodicidade mensal 
(disponível em www.ccd.saude.sp.gov.br) distribuída por mailing e versão impressa. 
� CCD Notícias (12 edições) - boletim interno de integração da Coordenadoria. 
� Participação em diversos periódicos, como a Revista de Saúde Pública, a Revista Prática 
Hospitalar, o Jornal e site do CREMESP, o Jornal e site do COREN, entre outros. 
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Vigilância Sanitária  
 
As ações de vigilância sanitária (VISA) no SUS são destinadas à promoção e proteção da 
saúde, por meio de: (1) conhecimento e determinação dos riscos sanitários; (2) 
estabelecimento e elaboração de normas e regulamentos para a redução de riscos, que 
envolvem as inspeções sanitárias e suas conseqüências (poder de polícia); (3) capacitações, 
treinamentos dos envolvidos e divulgação dos conhecimentos necessários para a sociedade; e, 
(4) desenvolvimento de rotinas e sistemas de informações capazes de construir indicadores de 
desempenho. 
 
A SES/SP tem o papel de coordenação do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SEVISA), 
que implica em regulamentar a atuação das equipes municipais (VISA-M) e regionais do estado 
(GVS e SGVS), elaborar normas técnicas especiais, instruções e orientações estaduais 
referentes à Vigilância Sanitária, observando as normas gerais de competência da União. 
 
Lei Estadual nº. 13.541/2009 proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, cachimbos ou de 
qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco. As ações de destaque realizadas 
em 2009 foram: 
 
� Campanha “Ambientes Saudáveis e Livres do Tabaco” com medidas de conscientização, 
orientação e fiscalização nos estabelecimentos de uso coletivo total ou parcialmente fechados.  
 
� Capacitados para trabalhar na Campanha 520 profissionais, em cinco eventos regionalizados. 
Dos 645 municípios do estado, 628 (97,4%) tiveram profissionais treinados para o desenvolvimento das 
ações relacionadas à Lei Antifumo.  
 
� No período de 01/07/2009 a 14/12/2009 foram realizadas 197.991 inspeções, das quais 160.783 
(81%) executadas pela vigilância sanitária, sendo que menos de 0,5% dos estabelecimentos foram 
autuados por descumprimento da Lei. 
 
� Foram realizadas 2.011 supervisões e assessorias técnicas e oferecidas 411 capacitações. 
 
� Foram promovidos os Seminários de “Hospitais Saudáveis” e "Áreas Contaminadas".  
 
 
 
 
 
II – Entidades Vinculadas  
 
 
 

1 - Superintendência de Controle de Endemias – SUCE N 
 
 
Vigilância e Controle de Doenças 
 
Para o controle e vigilância das doenças transmitidas por vetor, a SUCEN executa suas 
atividades de forma articulada com outras instituições nas esferas estadual e municipal. Além 
da coordenação técnica, a SUCEN realiza ações em caráter complementar e suplementar aos 
municípios.  
 
Os programas de prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores e hospedeiros 
intermediários (DTVHI) desenvolvidos pela SUCEN são: Febre Amarela e Dengue, 
Leishmaniose Visceral Americana (LVA), Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), Doença 
de Chagas, Febre Maculosa Brasileira, Esquistossomose e Malária. A entidade executa o 
Programa de Assessoria aos Municípios, que realiza atividades de apoio aos programas em 
cidades do Estado de São Paulo.  
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Em 2009, a SUCEN realizou trabalhos em 1.138.356 de imóveis no Estado de São Paulo, 
sendo a maioria (97,7%) relacionada às atividades de controle da dengue. Dentre as atividades 
dos programas de controle específicos, cabe destacar:  
 
Dengue  
 
As ações desenvolvidas pelas equipes da SUCEN em atividades complementares e 
suplementares referem-se, prioritariamente, a ações de avaliações e acompanhamentos da 
situação entomológica dos municípios.   
 
Objetivo: (1) complementar a avaliação realizada pelos mesmos e subsidiar a realização de planos de 
intensificação;  
(2) intervir sobre a fase larvária e adulta do Aedes aegypti em municípios com casos suspeitos e/ou 
confirmados de dengue (neste período as ações estiveram concentradas nas regiões de Ribeirão Preto e 
São José do Rio Preto);  
(3) atuar com municípios que apresentaram situação entomológica de risco, com ênfase em áreas mais 
problemáticas (com maior presença de casos suspeitos ou com valores mais elevados do indicador 
larvário). 
 
A preocupação com a transmissão de dengue em municípios de menor porte levou à 
elaboração de plano que busca avançar na estruturação das ações nestes municípios, para o 
enfrentamento da transmissão instalada de dengue e, ao mesmo tempo, intensificar as ações 
de controle do vetor no período inter-epidêmico, com prioridade para atuação sobre os imóveis 
de maior risco. Pois, 72,2% da ocorrência com transmissão nos últimos 3 anos estão na faixa 
de população entre 10.000 e 100.000 habitantes. 
 
O Plano de Estruturação abrangeu 216 municípios com infestação de Aedes aegypti 
pertencentes às 17 DRSs do Estado, com seguintes atividades principais: 
 
� Capacitação: 920 técnicos dos 216 municípios. Total: 880 horas de treinamento.  
� Ações: 1)Comunicação e mobilização social, por meio do Comitê Estadual de Mobilização contra 
Dengue. Realização: reuniões com as 35 entidades parceiras; e, duas campanhas educativas dirigidas 
para a população do Estado em abril e novembro de 2009. 2)Visitas em imóveis fechados para venda e 
locação. Parceria: CRECI. 3) Trabalho direcionado às escolas estaduais. Objetivo: divulgar ações 
educativas para o controle da dengue. 
� Avaliação da situação epidemiológica dos municípios prioritários para dengue, em conjunto com 
o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE). Foram estabelecidos novos critérios pela Resolução CIB nº 
062.  
 
� Seleção de 57 municípios, que comportam 56,7% da população do estado (cerca de vinte e três 
milhões de pessoas). Representam 62,7% da população considerada de risco para dengue (população 
residente em área com presença do vetor). A seleção dos municípios foi estabelecida pelos novos 
critérios conforme a Resolução CIB nº. 062.   
 
� Os 57 municípios foram responsáveis por 78,9% e 68,6% dos casos de dengue notificados no 
Estado de São Paulo em 2008 e 2009, respectivamente. 
 
 
Febre Amarela  
 
No período de fevereiro a abril de 2009, ocorreram 28 casos autóctones, sendo que 11 
evoluíram para o óbito. A transmissão foi detectada nos municípios de Sarutaiá, Piraju, Tejupá, 
Avaré e Buri, situados na Bacia do Rio Paranapanema. As ações de controle vetorial 
coordenadas pela SUCEN se estenderam entre os meses de março e abril. Foi elaborada uma 
proposta técnica para o monitoramento entomológico de vetores em áreas com cobertura 
vegetal conservada e de diferentes perfis fisionômicos, com estudo da abundância de 
potenciais espécies vetoras nas Unidades de Conservação Florestal (UCFs) selecionadas em 
municípios das regiões de Grande São Paulo, São Vicente, Taubaté, Sorocaba, Campinas, 
Ribeirão Preto e Marília. 
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Leishmaniose Visceral Americana  
 
Em 2009, foi instituído o Núcleo de Estudos de Leishmaniose Visceral Americana (LVA), 
instância de referência técnica, normativa e de coordenação das ações e políticas públicas 
para prevenção, controle e pesquisa da endemia. Foram confirmados 105 casos humanos 
autóctones em 2009. O vetor Lutzomyia longipalpis encontra-se presente em 107 municípios, 
sendo 11 desses com detecção em 2009. As principais atividades de vigilância entomológica 
desenvolvidas até dezembro de 2009 foram 5.665 capturas entomológicas para detectar a 
presença do vetor em municípios silenciosos.  
 
Leishmaniose Tegumentar Americana  
 
As atividades estabelecidas no Programa de Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana 
(LTA) são relacionadas à vigilância entomológica e ao controle do flebotomíneo vetor. Realiza 
atividades educativas a partir de caso com suspeita de autoctonia e oferece esclarecimento da 
ocorrência da transmissão no âmbito domiciliar. Em 2009, foram realizadas: 
 
123 pesquisas entomológicas pelos Serviços Regionais. Objetivo: levantar informações sobre 
flebotomíneos em áreas prováveis de transmissão. Realização: borrifados 587 imóveis para controle 
químico. Local: áreas rurais ou peri-urbanas de municípios da Região do Vale do Ribeira e da Bacia 
Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Capivari/Jundiaí, com notificação de casos autóctones de LTA. 
 
 
Programa de Controle da Doença de Chagas  
 
O controle da Doença de Chagas está associado ao controle de populações de triatomíneos 
vetores de seu agente etiológico, Trypanosoma cruzi. Foram recebidas 1.250 notificações de 
insetos, das quais 85,6% de triatomíneos procedentes de 217 municípios, representando 
33,6% do total do Estado.  As pesquisas realizadas nos atendimentos às 1.070 notificações de 
triatomíneos resultaram no encontro do vetor em 21,8% dos domicílios. Destes, em 76,1% o 
exemplar estava no peridomicílio. Simultaneamente a esses atendimentos foram pesquisados 
outros 710 domicílios localizados ao redor das casas notificantes, resultando positividade de 
36,4%. Foram coletados no período 4.304 exemplares de triatomíneos; destes, 39 estavam 
positivos para Trypanosoma cruzi ao exame. 
 
Esquistossomose  
 
Com ação sobre o hospedeiro intermediário do ciclo de transmissão, de janeiro a dezembro de 
2009 foram coletados 17.421 planorbídeos, em 224 localidades de 45 municípios localizados 
em áreas com transmissão de esquistossomose mansônica. Dos exemplares coletados, 15.152 
foram examinados laboratorialmente, dentre os quais se identificaram as espécies 
Biomphalaria tenagophila e Biomphalaria straminea. 
 
Com relação à positividade/infecção dos planorbídeos, em apenas 74 exemplares de 
Biomphalaria tenagophila foram coletados em coleções hídricas de duas localidades no 
município de Itariri, Vale do Ribeira. Foram identificadas cercárias de   Schistosoma  mansoni e  
foi realizado o controle químico, com aplicação de moluscicida.  
 
Realização: I Semana de Esquistossomose de 25 a 30 de maio. Objetivo: divulgar informações sobre a 
doença para população. Participação: equipes regionais e da central da SUCEN. 
 
Malária  
 
Em 2009, foram confirmados 147 casos de malária, dos quais 26 contraíram a doença no 
Estado, com transmissão nos municípios de Itanhaém (14), Itariri (1), Juquiá (1), Pedro de 
Toledo (1), São Paulo (4), Sete Barras (1) e quatro casos classificados como município 
ignorado. Nas áreas de transmissão, foram realizadas ações para a delimitação de foco, 
identificação de locais prováveis de transmissão, pesquisa entomológica, atividade educativa, 
orientação técnica e medidas de controle químico quando indicado. 
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Febre Maculosa Brasileira  
 
Em 2009, foram registrados 18 casos de Febre Maculosa Brasileira (FMB) no Estado de São 
Paulo, sendo que 8 (44,4%) foram provenientes da Região de Campinas, onde se 
concentraram as 105 pesquisas acarológicas realizadas. Foi realizado no município de 
Campinas, em junho de 2009, o “I Simpósio Estadual de Doenças Transmitidas por 
Carrapatos”, contando com a presença de profissionais, pesquisadores, professores e alunos 
que atuam na área. 
 
Treinamentos e Capacitações  
 
Até dezembro de 2009, a SUCEN treinou 8.130 profissionais de saúde dos municípios 
(inclusive os do Plano de Estruturação) e do estado, cujo conteúdo, em cerca de 90% dos 
casos, foi relativo ao Programa de Controle do Aedes aegypti, seguido da atualização nos 
demais programas de controle de doenças. 
 
Pesquisa Científica e Tecnológica  
 
No ano de 2009, foram realizados:  
 
Publicação: 11 notas e artigos científicos em revistas de ampla circulação nacional e internacional. 
Andamento: 20 projetos de estudos e pesquisas, dos quais dois foram concluídos. Avaliação: seis artigos 
científicos foram submetidos aos conselhos editoriais de diferentes meios de divulgação científica. 
Produção:  um capítulo de livro que aborda os diferentes aspectos do controle, vigilância e avanços da 
esquistossomose.  
 
 
 
 
2 - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 
USP / HCRP-USP 
 
 
Assistência 
 
O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto – USP oferece assistência à saúde de toda região de 
Ribeirão Preto e sua unidade ambulatorial é responsável pelo atendimento de cerca de 3.000 
pacientes diários não internados, mediante a realização de consultas médicas, exames 
laboratoriais e de acompanhamento e de pequenos procedimentos cirúrgicos. 
 

Principais indicadores de Assistência no HCRP-USP -  2009 
Indicadores Campus  U.E Total  
Consultas/Procedimentos 584.694 43.110 627.804 
Internações 26.162 9.458 35.620 
Porcentagem de Ocupação 72,1 98,9 77,6 
Duração Média de Internação 6,4 6,3 6,7 
Taxa de Mortalidade 2,4 7,0 3,8 
Taxa de Infecção Hospitalar 3,64 3,02 3,45 
Índice de Intervalo de Substituição 2,5 0,1 1,9 
Cirurgias 29.980 4.409 34.389 
Partos 1.890 32 1.922 
Taxa de Cesárea 43,6 3,8 42,9 
Exames Laboratoriais 2.116.935 408.841 2.525.776 
Indicadores Campus  U.E Total  
Exames Especializados 268.066 43.468 311.534 
Procedimentos 170.643 38.673 209.316 
Centro Regional de Hemoterapia  
Exames Laboratoriais   1.381.826 
Doadores   42.860 
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Transplantes  
Rim 54 
Fígado 41 
Medula Óssea 76 
Córnea 128 

Total 299 

  
 
Ensino 
 
O HCFMRP-USP é campo de atividades de ensino para os alunos dos cursos de medicina, 
enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia e informática biomédica 
da USP de Ribeirão Preto. Oferece residência médica em diversas especialidades, além de 
cursos de especialização e aprimoramento em áreas não médicas.  
 
Em 2009, foram realizados 42 Programas de Residência Médica e 24 de Aprimoramento, com 
545 residentes e 80 aprimorandos. O Hospital concede estágio a médicos formados, no mínimo 
há dois anos (adidos) e a estudantes de áreas não médicas, visando seu aperfeiçoamento, 
atualização e especialização. 
 
Centro Interescolar 
 
O Centro Interescolar é uma escola de nível médio, técnico 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. Durante 2009 foram realizados: 
 
Cursos: Qualificação Profissional Técnico de Enfermagem com 70 alunos.  Implementação: - Curso 
Técnico em Farmácia com 30 alunos; - Especialização em Instrumentação Cirúrgica com 30 alunos. 
 
Pesquisa 
 
O HCFMRP-USP mantém seu corpo clínico permanentemente atualizado por meio das 
atividades de pesquisa, que envolvem 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 2009, 
foram analisados 560 projetos pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCRP-USP. 
 
Gestão Administrativo-Financeira 
 
Obras 
 
Investimento: R$ 4,5 milhões para reformas e construções. 
Equipamentos 
 
Investimento: R$ 4,4 milhões. Realização: atualizar a tecnologia existente e incorporar novas 
necessárias à prestação da assistência à saúde. Aquisição de equipamentos: Aparelho de ultra-som, 
Aspirador ultrassônico com caneta para cortar osso, Eletrocardiógrafo, Mesa cirúrgica (ginecológica), 
Torniquete (garrote pneumático). 
 
Gestão de Pessoas   
 
Diversos cursos e programas foram realizados para os servidores e funcionários do hospital, 
destacando-se: 
 
Espaço Digital - inclusão digital dos servidores no mundo da informática. Cerca de 1.200 servidores 
fazem uso do espaço digital, mensalmente. 
 
Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Hospitalar – Beneficiados: funcionários do nível universitário 
do Hospital.  Carga horária: 297 horas. Objetivo: desenvolver, aperfeiçoar e adequar os conhecimentos 
gerenciais sobre os princípios, metodologias e sistemas organizacionais. 
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Curso de Melhoria Contínua dos Processos Secretariais  - Beneficiados: todos os servidores que 
desempenham funções de secretariado e oficiais administrativos. Objetivo: melhoria profissional e 
interatividade na busca de resoluções para desafios encontrados no dia-a-dia administrativo. 
 
Programa de Atendimento Médico aos Servidores (PAES) - Objetivo: oferecer um atendimento mais 
rápido e humanitário ao servidor.  Conta com médicos residentes de último ano para prestar atendimento 
especializado.  Realização: 8.160 consultas no período. 
 
Ações de Humanização aos Servidores - Realização: ações desenvolvidas/mantidas em 2009, como 
incentivo, motivação.  Objetivo: aumentar a auto-estima e a valorização dos funcionários, tais como: 
Ginástica Laboral, Exposição de Arte, Festa Junina. 
 
 Cursos de Formação e Desenvolvimento Profissional -  Realização: cursos, jornadas, simpósios, 
congressos, programas de reciclagem e Campanhas Educativas e Preventivas. Objetivo: aprimoramento 
do pessoal e conseqüente melhoria no desempenho das atividades. 
 
Pesquisa de Clima Organizacional –  Finalidade: conhecer o que realmente o funcionário pensa da 
Instituição, se conhece sua missão, visão, seus valores, objetivos e metas, como está a motivação, os 
relacionamentos e o espírito de equipe.  
 
Ações e Prêmios de Destaque do HCFMRP-USP 
 
Primeiro transplante de medula óssea não aparentada no HC: a Unidade de Transplante de Medula 
Óssea do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto realizou, em março, o primeiro transplante não 
aparentado de células-tronco hematopoéticas clonogênicas com capacidade de autorenovação e 
diferenciação em múltiplas linhagens de Ribeirão Preto e região.  
Nova sala cirúrgica: a sala foi planejada para todos os equipamentos funcionarem de forma integrada, 
ligados a um computador central. Permite ao cirurgião controlar vários equipamentos por meio de 
comando de voz, a realização de teleconferências e cirurgias vídeo-assistidas com auxílio de 
equipamentos para captação de imagens (foto e vídeo).  
Centro de Reabilitação integra a Rede Lucy Montoro: trata-se de uma parceria entre o Hospital das 
Clínicas, a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Governo do Estado de São 
Paulo. Permite a duplicação do volume de atendimentos mensais realizados atualmente. 
Ampliação do Atendimento de Oncologia: ampliou-se o número de poltronas de 14 para 19 na Central de 
Quimioterapia, e foram disponibilizados 6 consultórios e 1 sala de observação e procedimentos para 
pacientes oncológicos. O Hospital das Clínicas é credenciado como Centro de Alta Complexidade em 
Oncologia e é referência na região.  
Novas instalações da Agência Transfusional do Campus: foram inauguradas visando atender a demanda 
que aumenta a cada dia. Atualmente o setor realiza 2.000 transfusões por mês. 
Unidade Coronariana na Urgência e Emergência: unidade criada para atendimento de pacientes com 
problemas cardíacos, que inclui a inserção de Serviço de Hemodinâmica Intervencionista para realização 
de angioplastia coronariana de urgência.  
Destaque em Captação de Múltiplos Órgãos no Estado de São Paulo: O Hospital conquistou o 1º lugar 
na categoria Captação de Múltiplos Órgãos no Estado de São Paulo e foi um dos homenageados pela 
Secretaria da Saúde com o Oscar de Transplante de Órgãos.  
Acesso às informações no Prontuário do Paciente por meio do celular: implantação do projeto piloto para 
testar a viabilidade do uso do smartphone na verificação de dados de prontuários médicos junto ao leito 
dos pacientes internados.  
Nova Central de Procedimentos Ambulatoriais – CPA: desde setembro, as atividades foram ampliadas, 
contemplando Ginecologia, Dermatologia e Otorrinolaringologia. Iniciou o projeto da Central de 
Medicação Ambulatorial do HCRP para controlar a prescrição, a administração e a padronização de 
condutas no uso de medicamentos de alto custo, mediante a definição de protocolos, auditoria e 
agilização das rotinas de liberação.  
Hospital das Clínicas na Rede Universitária de Telemedicina: a inclusão é uma iniciativa do Ministério da 
Ciência e Tecnologia que visa ao aprimoramento da infraestrutura para Telemedicina em Hospitais 
Universitários.  
HC inaugura Serviço de Reabilitação Visual: O Centro de Reabilitação - CER do Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto inaugurou o Serviço de Reabilitação Visual, oferecendo um local de funcionamento mais 
apropriado para o atendimento reabilitatório de pacientes com baixa visão. Desde 2000, o serviço era 
realizado nas dependências do Ambulatório de Oftalmologia do Hospital.  
Programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar – CQH – Objetivo: a)oferecer melhora contínua na 
qualidade do atendimento nos serviços de saúde;  b)estimular a participação e auto-avaliação dos 
serviços; c)incentivar a mudança de atitudes e de comportamentos e o trabalho coletivo, principalmente 
de grupos multidisciplinares nos processos de atendimento.  
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Lançamento da Revista Qualidade HC – Data: 11 de dezembro. Objetivo: divulgação dos trabalhos das 
diversas unidades do Hospital, com o tema "O que a sua unidade tem feito ou pode fazer para a melhoria 
da qualidade no HCRP?".  Resultado: foram inscritos 68 trabalhos dos quais três foram selecionados 
para apresentação no evento do lançamento. 
Gerenciamento de risco: durante todo o ano, a análise das notificações recebidas permitiu identificar 
problemas com medicamentos, materiais e equipamentos médico-hospitalares. Resultado: a)publicação 
de 12 alertas de monitorização da segurança dos medicamentos durante o uso; b) 8 interdições de 
medicamentos (por vezes, mais de um lote a cada interdição); e, c) reprovação de marca para evitar 
novas aquisições.  
Gerenciamento ambiental: promoveu ações de preservação da água e plantio de árvores e realizou 
treinamentos dos profissionais do Serviço de Higiene e Limpeza, para que haja comprometimento com a 
segregação de resíduos. 
Hospital Amigo de Meio Ambiente: foi premiado pela Secretaria de Estado da Saúde pelo trabalho 
desenvolvido nesta Instituição, durante o "II Seminário Hospitais Saudáveis". 
Ambulatório de Oftalmologia: disponibilizou 5 novas salas. 
Mutirões realizados no HCRP-USP:  
 

1)Órteses e Aparelhos de Locomoção. Objetivo: fornecer próteses, órteses, coletes e aparelhos de 
locomoção para os pacientes inscritos que aguardavam em fila de espera. 2)Prevenção de 
osteoporose com a realização de 46 exames de densitometria óssea. 3)Realização de exames:  17 
exames de Ressonância Nuclear Magnética, 146 exames de mamografias, 61 exames Oftalmológico 
de Campo Visual e 900 testes de DNA – IMESC.  

Mutirões realizados no Hospital Estadual de Ribeirão Preto – HER:  
 

- Avaliação oftalmológica em pacientes portadores de anemia falciforme foi realizada em novembro. 
Parceria: Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 
Atendimento: cerca de 150 pacientes.  
- Mutirão de atendimento em Cirurgia Vascular, para avaliação de pacientes com complicações das 
varizes com sintomas de dor, úlcera ou inchaço nas pernas. Foram disponibilizadas 120 vagas para 
procedimentos cirúrgicos. 
 - 2º Mutirão de Cirurgia Pediátrica para o diagnóstico de hérnias da parede abdominal e fimose. 
Foram disponibilizadas 70 vagas para crianças de 1 a 15 anos de idade.  

 
 
Campanhas / Atividades Realizadas 
 

� Campanha de Prevenção Contra o Glaucoma 
� Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele 
� Campanha da Voz 
� Dia Mundial de Conscientização da Psoríase 
� Salve Vidas: Higienize suas Mãos 
� Atividades do Dia Mundial sem Tabaco em Ribeirão Preto 
� IV Semana da Qualidade e III Encontro do Programa Gestão à Vista 

 
 
Humanização e Responsabilidade Social 
  
Ampliação do horário de visitas: as visitas diárias passaram para 14:00 às 20:00 horas. Benefício: o 
horário foi ampliado para seis horas. 
Humanização na entrada dos visitantes e acompanhantes: foi inaugurada a nova recepção para 
visitantes e acompanhantes aos pacientes internados. Benefícios: a)descentralizar a estrutura da portaria 
dos ambulatórios; e, b)contribuir para melhor agilização da fila e segurança do paciente.  
Projeto Classe Hospitalar: constituído de ações voltadas para o acompanhamento educacional das 
crianças e jovens internados de 06 a 14 anos, através de esforço conjunto com o Serviço Social Médico, 
o Departamento de Pediatria e a Secretaria da Educação do Estado. O Projeto é reconhecido pelo 
Ministério da Educação e Cultura-MEC. Atendimento: 76 alunos/mês. 
Reinserção Escolar: preparar o corpo docente e colegas de escolas da criança com câncer, para o 
processo de reinserção escolar. Atendimento: 390 alunos/mês.  
Acolhimento: Cliente/familiar no ato da internação, Projeto Paciente, Projeto FelizIdade, Arte, Cultura e 
Lazer no Hospital, Biblioteca Itinerante para os Pacientes e Projeto Biblioteca Viva - atividades para 
reduzir a ansiedade, expectativa e medos para pacientes internados. 
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Redução do trauma e stress: realiza atividades para crianças em tratamento nos diferentes setores do 
Hospital das Clínicas por meio da Oficina de Contos, Projeto Brincar, Grupo Criar Criança, Projeto 
Esquadrilha da Alegria 
Apoio geral, econômico, social ou específico: proporcionado para diferentes grupos de pacientes do 
hospital. Atividades são desenvolvidas pelas entidades como Voluntariado, Liga de Apoio ao Paciente – 
LAP, Grupo de Apoio à Criança com Câncer - G.A.C.C, Grupo de Apoio e Reabilitação de Pessoas 
Ostomizadas - Faringectomizados – GARPO, Grupo de Apoio ao Transplantado de Medula Óssea – 
GATMO, Casa Caio e Casa Lauro (portadores de vírus HIV) e Grupo Auxilio Fraterno Independente –
GAF . 
Projeto Proteção à Maternidade: facilitar o desenvolvimento de ações que promovem cuidados 
adequados de higiene e alimentação no pós parto, conscientizando da importância do intervalo mínimo 
de dois anos entre partos e facilitando a adoção de medidas de anticoncepção no puerpério.  
Casa Caio e Casa Lauro: abriga pacientes infantis (Casa Caio) e adultos (Casa Lauro) portadores do 
vírus HIV que recebem alta hospitalar e não têm retaguarda familiar. 
Pesquisa de Satisfação do Usuário: foram realizadas com pacientes ambulatoriais e internadas como 
forma de subsidiar a Administração na implementação das ações de melhoria contínua, apresentada sob 
a ótica do cliente-paciente.  
 
 

 

3 - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP – HCFMUSP 
 

Principais Investimentos em obras e equipamentos po r Institutos 
 
Em 2009, foram investidos recursos de R$ 64 milhões para a modernização e ampliação das 
atividades das Unidades que compõe o HCFMUSP, conforme o quadro a seguir: 
 

Investimentos em obras e equipamentos por Instituto  do HCFMUSP – 2009 em R$ 
Unidades Obras Equipamentos Total 
ICHC - Instituto Central do Hospital das Clínicas 3.847.475,07 2.667.270,88 6.514.745,95 
InCor  - Instituto do Coração 3.614.870,00 51.254.859,01 54.869.729,01 
ICr - Instituto da Criança - 163.649,98 163.649,98 
HAS - Hospital Auxiliar de Suzano - 353.581,80 353.581,80 

Infra-estrutura 1.384.343,96 725.909,26 2.110.253,22 
Total 8.846.689,03 55.165.270,93 64.011.959,96 

 
Recursos Humanos 
 
Em 2009, foram realizados 88 concursos públicos e contratados 740 servidores. No mesmo 
ano, 3.904 servidores encontram-se incluídos na folha de pagamento do Prêmio de Incentivo. 

 
Produção Assistencial 
 
Produção Hospitalar e Ambulatorial  
  
Indicador 2009 
Capacidade Hospitalar Instalada 
    Em operação 

2.197 leitos 
1.988 leitos 

Saídas Hospitalares 
    Volume mensal médio 

64.349 saídas 
5,4 mil 

Procedimentos Cirúrgicos 
    Total de cirurgias 

3,1 mil 
38 mil 

Taxa de Ocupação 
     Ocupação média 
      Média de permanência 

74,5% a 81,8% 
79,1% 

8,2 a 9,1 dias 
Unidades de Emergência 
     Média mensal  
      Internações 

258 mil atendimentos 
21 mil 
28 mil 

Consultas Médicas nos Ambulatórios 
      Média mensal 

1,4 milhão 
120 mil 
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Produção de Diagnóstico por Imagem 
 
Diagnósticos - tipos Exames - Qtidade 
Raio-X 424 mil 
Tomografias 87 mil 
Ressonância magnética 24 mil 
Outros exames (inclui USG) 190 mil 
 
 
Assistência Farmacêutica 
 
Indicador  Quantidade 
Programa de entrega de medicamentos em casa e aos servidores 2,3 milhões de receitas 
Produção interna da Unidade de Farmacotécnica Hospitalar (UFAR) 
      Economia 

16 milhões de unidades 
R$ 13,53 milhões 

Medicamentos para ensaios e pesquisas clínicas 77 mil unidades 
 
 
Prêmios recebidos 
 
Prêmio “Análise Medicina 2009” - elegeu o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFMUSP como 
um dos hospitais de ortopedia mais admirados, de acordo com a publicação Análise Saúde 2009 – Os 
Mais Admirados da Medicina – Médicos e Hospitais. 
 
Prêmio “Análise Medicina 2009” - apontou o Instituto da Criança - ICr como “Os Mais Admirados da 
Medicina – Médicos e Hospitais”, pela respeitabilidade e reconhecimento de seu corpo clínico. Dos 183 
pediatras e 10 cirurgiões pediatras relacionados no levantamento, 34 pediatras e 4 cirurgiões são 
integrantes da equipe do ICr. 
 
Prêmio Governador Mário Covas -  recebeu na categoria “Excelência em Gestão Pública”, concedido ao 
Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP com o trabalho “Gestão 
Estratégica da Unidade de Farmacotécnica Hospitalar na busca da excelência e resultados”. 
 
Prêmio Idéias Saudáveis - promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, contemplou o Instituto da 
Criança com o segundo lugar na categoria Gestão de Recursos Humanos por conta do projeto 
“Conhecendo quem Faz”.  A proposta consiste em levar crianças e adolescentes internados a visitar 
algumas áreas do hospital nas quais os colaboradores não mantêm contato direto com os pacientes. 
 
Menção Honrosa São Paulo sem Rubéola – foi concedido ao Centro de Imunizações do Hospital das 
Clínicas da FMUSP pela Secretaria Municipal da Saúde pelo apoio, comprometimento e esforços na 
Campanha de Vacinação para Eliminação da Rubéola. O Centro de Imunização aplicou 6.251 doses da 
vacina, sendo 3.653 em mulheres e 2.598 em homens. 
 
Prêmio "Banco de Boas Práticas" - foi concedido ao Hospital das Clínicas da FMUSP pela Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ) durante 17º Seminário Internacional em Busca da Excelência, pela 
disseminação das práticas de gestão que vêm sendo desenvolvidas na Instituição. 
 
Premiado em segundo lugar - pelo pôster "Resíduo de Medicamento: a prática do descarte correto na 
farmácia ambulatorial de um hospital público de grande porte", da Divisão de Farmácia do Instituto 
Central, durante o VII Congresso da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. 
 
Prêmio Científico em Congresso da Sociedade Brasileira Cardíaca - concedeu ao Instituto do Coração a 
premiação de melhor trabalho na categoria pesquisa/experimental com “Bandagem Pulmonar 
Intermitente versus Convencional: Estudo Experimental de Hipertrofia do Miocárdio Adulto". 
 
Prêmio Top Hospitalar 2008 - foi concedido ao Hospital das Clínicas da FMUSP pelo segundo ano 
consecutivo na categoria Hospital Público. 
 
Prêmio Destaque em Transplantes e Captação de Órgãos 2009 -  foi concedido ao Instituto do Coração 
por ser líder em transplantes de pulmão e coração, ao Instituto Central do Hospital das Clínicas e ao 
Instituto da Criança  por Transplante de Fígado. 
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Campanhas e Mutirões 
 
Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Próstata - desenvolvida pela Divisão de Clínica de 
Urologia. Atendimento: 780 pessoas entre servidores do HCFMUSP e pacientes encaminhados pela 
Secretaria da Saúde, marcados pelo Call-Center. 
 
Campanha Visão do Futuro - promovida pela Divisão de Clínica de Oftalmologia do Instituto Central do 
Hospital das Clínicas e parceiras do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do 
Estado de São Paulo, Secretaria Estadual da Saúde e Secretarias Estadual e Municipal da Educação. 
Objetivo: identificar e prevenir a deficiência visual nos alunos. Nas três edições de 2009, conseguiu 
atender a 7 mil estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública do Estado de São Paulo. 
 
Campanha “Captação Interna, Informação e Orientação sobre Doação de Sangue” - promovida pelo 
Instituto de Radiologia por meio do seu Comitê de Humanização. 
 
Campanha de esclarecimento à população a respeito de Psoríase - promovida pela Divisão de Clínica de 
Dermatologia no Dia Mundial de Combate a Psoríase - os médicos do ambulatório da Psoríase 
distribuíram material educativo e esclareceram dúvidas, além da exibição de vídeos sobre a doença.  
 
Campanha de Vacinação para Eliminação da Rubéola - o Centro de Imunização aplicou 6.251 doses da 
vacina, sendo 3.653 em mulheres e 2.598 em homens. 
 
Mutirão de cirurgia de câncer de próstata - realizado pela Divisão de Clínica Urológica do Hospital das 
Clínicas para pacientes com câncer de próstata. Realização: 70 cirurgias, envolvendo cerca de 100 
profissionais. 
 
 
Pioneirismo 
 
Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes - foi criado pela 
Faculdade de Medicina da USP, com sede no Instituto de Psiquiatria. Finalidade: prevenir o 
aparecimento de doenças mentais em adultos a partir de ações dirigidas à infância e à adolescência.  
Objetivo: desenvolver uma série de estudos focando a detecção precoce e o tratamento de crianças e 
adolescentes com risco para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, mas antes de a doença se 
manifestar. São ao todo 16 projetos de pesquisa, envolvendo 70 pesquisadores. 
 
I Curso de Especialização: Enfermagem em Radiologia Diagnóstica e Terapêutica - pioneiro no país, 
promovido pelo Departamento de Radiologia da FMUSP, o Instituto de Radiologia do HCFMUSP e a 
Escola de Enfermagem da USP. Foi ministrada aula inaugural do Curso para os enfermeiros graduados 
que atuam nessa área ou que pretendam nela ingressar. 
 
Telejornal Bom Dia Saúde - o Hospital das Clínicas da FMUSP se tornou o primeiro hospital do país a 
contar com um telejornal diário. A HCTV, canal de televisão do Sistema FMUSP-HC passou a transmitir, 
via Internet, o programa com conteúdo voltado para a saúde do cidadão e compromisso em levar ao 
público orientações, pesquisas de ponta e informações inéditas, tendo como fontes grandes especialistas 
da medicina e de outras áreas da saúde. O jornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h, e fica 
disponível na programação do dia e no arquivo da HCTV (www.hctv.com.br). 

 
Sistema Transmissão de imagens à beira do leito – o Instituto de Psiquiatria  é o primeiro a implantar 
esse sistema. As imagens são visualizadas em monitores de última geração, os quais também têm a 
função de registrar os sinais vitais do paciente.  
 
 
Fatos relevantes 
 
Divisão de Medicina e Reabilitação do HCFUMSP – DMR - tornou-se Instituto de Medicina Física e 
Reabilitação – IMREA mediante o Decreto nº 53.979, de 29 de janeiro de 2009. O IMREA pertence ao 
HCFMUSP e passa a integrar a Rede de Reabilitação Lucy Montoro. Composição: mínimo de seis 
unidades fixas no Estado de São Paulo e da Unidade Móvel. Terá um comitê coordenado por um 
integrante do próprio Instituto.  
 
Farmácia prepara remédio contra gripe H1N1 - Divisão de Farmácia do HCFMUSP foi a única a 
conseguir esta preparação em tão curto espaço de tempo, representando um diferencial de qualidade e 
excelência para a Instituição. Com técnica e rapidez, a Farmácia do HC preparou, em três dias, 5.000 
frascos do Oseltamivir sob a forma de solução. O medicamento é utilizado no tratamento de pacientes 
contaminados pelo vírus H1N1.  
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Divisão de Urologia do Instituto Central do HCFMUSP - as novas instalações da unidade ambulatorial 
foram inauguradas em março. O projeto privilegia a assistência urológica ao idoso. A reestruturação da 
área permitiu a construção de 15 consultórios (três a mais que os existentes) e de salas com recursos 
sofisticados para diagnósticos e intervenções minimamente invasivas, guiadas por imagem. No local 
serão realizados estudos urodinâmicos, endoscopia, manipulações transuretrais, biópsias percutâneas, 
exames de ultrassom e radiológicos. 
 
 Central do Laboratório de Investigação Médica do LIM-36 - em julho, o ICr - Instituto da Criança do 
HCFMUSP inaugurou as novas instalações da Unidade Central do LIM-36 que ampliará os serviços 
prestados. Além da Unidade de Genômica Pediátrica, instalada na FMUSP, o ICr passará a contar com 
as novas plataformas de biologia celular e molecular e, em breve, a Unidade de Citogenética. Está sendo 
integrada ao LIM-36 a Unidade de Função Respiratória. Com as novas instalações, o laboratório 
permitirá a ampliação das pesquisas clínicas e experimentais desenvolvidas no Instituto, dando melhor 
apoio aos médicos e pesquisadores da Instituição. 
 
HCFMUSP é um dos destaques em pesquisa do SUS - Pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo revela o ranking dos 10 melhores hospitais e as cinco melhores maternidades públicas do 
estado paulista na avaliação dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O levantamento ouviu 
mais de 60 mil pacientes que passaram por internações e exames em cerca de 500 estabelecimentos de 
saúde conveniados à rede pública paulista, nos meses de novembro e dezembro de 2007 e de abril a 
junho de 2008. 
 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde (CeFACS)  - foi o 1º colocado entre as 
escolas particulares no Credenciamento para o TÉCSAÚDE. O programa oferece as matrículas para o 
Curso Técnico de Enfermagem, curso completamente gratuito. 
 
Centro de Pesquisas Clínicas do Instituto Central do HCFMUSP - foi habilitado pelo National Institute of 
Health - NIH para conduzir pesquisa clínica na execução do protocolo de pesquisa intitulado "iPrEx - 
Quimioprofilaxia para a Prevenção do HIV em Homens, Travestis e Mulheres Transexuais".   
 
 Instituto de Psiquiatria e de Tomografia Computadorizada do Instituto do Coração - recebeu 
equipamentos de última geração de Ressonância Magnética do Governo do Estado em agosto de 2009.  
O equipamento em funcionamento na área de Imagenologia é o primeiro aparelho de ressonância 
magnética intraoperatória do Complexo. 
 
 
 

4 - Fundação Oncocentro de São Paulo – FOSP 
  

Treinamentos e Capacitações 

 
Durante o ano de 2009, a FOSP realizou: 
 
- Treinamentos teórico-práticos para profissionais de saúde - foi em Coleta do Papanicolaou, Ensino do 
Auto-Exame das Mamas e Protocolo de Condutas Clínicas frente ao resultado de Papanicolaou. 
Objetivo:  uniformizar e aprimorar os procedimentos realizados na rede pública de saúde, relacionados 
às ações que compõem o Programa Estadual de Prevenção do Câncer do Colo Uterino. Capacitação: 
908 profissionais da rede básica de saúde. Participação: Departamentos Regionais de Saúde de 
Registro, Presidente Prudente (Colegiado Alta Paulista), São João da Boa Vista e os municípios de 
Francisco Morato, Caieiras, Embu, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Barueri, 
Pirapora do Bom Jesus, Carapicuíba, Osasco e Capão Bonito. 
 
- Encontro para Rastreamento do Câncer de Colo do Útero - houve a participação dos gerentes e 
coordenadores de saúde da região norte do município de São Paulo e representantes dos 
Departamentos Regionais de Saúde do Estado. Total: 81 participantes. 
 
- Cursos para gerentes das unidades básicas de saúde – teve por objetivo qualificá-los técnica e 
administrativamente para incremento das ações inerentes ao Programa de Rastreamento do câncer de 
colo uterino. Participou da capacitação gerentes do Colegiado Alta Paulista – DRS Presidente Prudente, 
DRS Registro, município de Suzano. Realizou acompanhamento da ação desencadeada em 2008 junto 
aos municípios de São Paulo (Zona Norte) e de Osasco. Participação: 297 gerentes. 
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Controle de Qualidade 
  
Programa de Monitoramento Externo de Qualidade em parceria com o Instituto Adolfo Lutz teve 
continuidade em 2009. Realização: 1) procedeu à revisão diagnóstica de lâminas oriundas dos 
laboratórios que realizam exames Papanicolaou para o SUS/SP; 2)encerrou a revisão correspondente ao 
ano 2007 totalizando 19.177 lâminas; e, 3)realizou a revisão de 17.042 lâminas referentes ao ano 2008. 
Cursos foram realizados na perspectiva de aprimorar a qualidade diagnóstica - “Reciclagem em 
Colpocitologia” - parceria com o Instituto Adolfo Lutz. Carga horária: 32 horas. Participação: médicos 
patologistas, biomédicos, biólogos e citotécnicos. Total: 16 profissionais. - “Encontro Estadual de 
Controle de Qualidade em Citologia” ocorreu em 27 de novembro. Participação: 105 profissionais dos 
Laboratórios de Citopatologia prestadores SUS/SP. 
 
 
Curso para formação de Citotécnicos 
 
Em setembro de 2009, ocorreu a formatura dos 10 alunos da IX turma do Curso de Habilitação 
Profissional em Técnico de Citologia – Citotécnico, reconhecido pelo Conselho Estadual da 
Educação. 
 
 
Mutirões de Mamografias para prevenção do câncer de  mama 
 
Sob a coordenação da FOSP, realizaram-se mais dois mutirões de mamografias, em âmbito 
estadual, visando a reduzir demanda reprimida e beneficiar as mulheres com a detecção 
precoce do câncer de mama, principal causa de morte por neoplasia maligna, entre as 
mulheres, no Estado de São Paulo. 
 
1º mutirão – ocorreu em maio. Realização: 149.790 mamografias. Recursos: Secretaria de Estado da 
Saúde. 
 
2º mutirão - ocorreu em 14 de novembro. Atendimento: 142 mil mulheres. Todas as mulheres com 
resultado suspeito de câncer tiveram garantia de atendimento nos serviços de referência do Sistema 
Único de Saúde – SUS, financiado pela Secretaria de Estado da Saúde. Foi garantida a realização de 
ultrassonografia mamária para as mulheres cujo resultado indicar Bi-RADS 0 e 3. 
 
 
Informação e Epidemiologia 
 
O Registro Hospitalar de Câncer (RHC) é um importante instrumento de levantamento de 
informações sobre os casos de câncer atendidos nos hospitais de oncologia, coordenado pela 
FOSP.  O RHC está implantado em 70 Centros de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) e 
em outras 5 instituições com atendimento em Câncer (não Cacon), que são avaliados e cujas 
equipes recebem treinamento quando necessário. 
 
A base de dados estadual conta com 342.057 casos novos, diagnosticados entre janeiro de 
2000 e dezembro de 2009. Conta com dados atualizados de seguimento em 83% dos casos e 
confirmação microscópica em 98%. 
 
Disseminação de informações – Os boletins do RHC continuaram sendo disponibilizados no 
site (www.fosp.saude.sp.gov.br), tendo sido editados quatro boletins em 2009. No site da 
FOSP, estão disponibilizadas a base de dados geral sobre o Registro Hospitalar de Câncer 
para consultas e a base de dados específica de tumores infantis. 
 
Campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Cânc er Bucal 
 
Em 2009, a Fundação Oncocentro de São Paulo promoveu o 1º Encontro dos Coordenadores 
Municipais de Saúde Bucal, que ocorreu nos dias 3 e 4 de abril de 2009. Este foi o primeiro 
evento promovido pela Fundação Oncocentro aos Coordenadores de Saúde Bucal dos 
Municípios, que contou com a participação de dentistas e profissionais da área da saúde, 
reunindo mais de 450 profissionais de vários municípios do Estado de São Paulo. O evento 
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proporcionou a integração entre os coordenadores de saúde bucal, a troca de experiências 
entre os municípios e a oportunidade de conhecer os trabalhos desenvolvidos pela Fundação 
Oncocentro e as ações de coordenação da Campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce do 
Câncer Bucal.  
 
Atendimentos: 549 municípios. Realização: 1)Exame em 628 mil idosos, durante a Vacinação do Idoso. 
Foram encontradas 28 mil lesões reversíveis. 2) 3,9 mil biópsias e 53 casos confirmados encaminhados 
para tratamento.  
 
 
Reabilitação 
 
Atendimento - Foram realizadas 11.310 consultas de 05/01/2009 a 31/12/2009, sendo que 57% dos 
pacientes atendidos são do sexo masculino. Admissão de 260 pacientes novos e entrega de 958 
próteses. 
Laboratório - Em 2009, foram realizados 227.675 exames citológicos, 1.351 exames de imunoistoquimica 
e 4.780 exames histopatológicos. Durante o primeiro semestre de 2009, foi realizado o controle de 
qualidade interno dos exames colpocitológicos negativos em 31,6% da produção do laboratório, além 
dos 15% que são submetidos à revisão correspondente a casos positivos e duvidosos. 
Convênio - Uma parceria entre o P-I Brånemark Institute de Bauru e a Fundação Oncocentro de São 
Paulo (FOSP) permitirá que pacientes que tiveram câncer de cabeça e pescoço passem a usar próteses 
intra e extra oral sobre implantes.  
 
 
 
 

5 - Fundação para o Remédio Popular – FURP 
 
 
Produção 
 
1.865.318.210 unidades farmacêuticas em  2009. A fábrica funcionou em dois turnos de trabalho e em 
duas plantas certificadas pela ANVISA, localizadas em Guarulhos. 
 
A certificação NBR ISO 9001:2008 foi expandida para a fabricação e fornecimentos de 
produtos farmacêuticos líquidos. Todos os processos operacionais da fábrica estão 
certificados. 
 
Realização: Foram iniciadas as produções dos medicamentos Furp-Cefalexina 500mg e Furp-
Amoxicilina 500mg com as embalagens primárias alteradas. Esses medicamentos passam a 
ser comercializados com o número de cápsulas exato de múltiplos da posologia mínima 
usualmente prescrita. Resultado: permite ao gestor de saúde, durante o processo de 
dispensação, promover ações para o uso racional, evitando automedicação com as sobras de 
medicamentos e desperdícios, tanto para os serviços de saúde como para o usuário.  
 
Obras e Investimentos 
 
Unidade Fabril em Américo Brasiliense: - A fábrica encontra-se em fase de pré-operação. Estão sendo 
validadas as utilidades do prédio, o sistema de ar condicionado (HVAC) e os equipamentos 
farmacêuticos.  
 
- O concurso para contratação de mão-de-obra foi publicado no DOE em 03/12/09.  
 
- A compra de equipamentos, mobiliários e laboratórios, por conta da Furp, bem como a obtenção do 
CTO estão previstos para até março/2010. A visita da ANVISA está prevista para julho/2010.  
 
Investimentos em 2009:  R$ 21,1 milhões.  Custo total até dezembro/2009: R$ 190,8 milhões.  
Sólidos III da unidade fabril em Guarulhos Fábrica de Sulfato Ferroso: - A obra civil e farmacêutica foi 
validada, incluindo o sistema de ar condicionado (HVAC). - Alguns equipamentos farmacêuticos foram 
contemplados no projeto.  
 
Custo total do projeto: até dezembro de 2009,  foi de R$ 5,5 milhões. 
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Recursos Humanos 
 
Contratação: 1) quadro permanente 16 pessoas. 2) Programa de Estagiários 58 pessoas.  
 
Convênio: Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (SERT) para admissão de 22 cursistas do 
Programa “Jovem Cidadão”. 
 

 
 

 

6 - Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo 
 
A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo é o maior hemocentro da América Latina e 
um dos três do mundo em capacitação técnica e em quantidade de sangue coletado, tendo 
como política a garantia da qualidade do sangue, hemocomponentes e serviços fornecidos à 
comunidade na busca da melhoria contínua e satisfação de seus clientes. 

 
Principais Ações Realizadas 
 
Em 2009, a Fundação Pró-Sangue realizou a seguinte produção de serviços com o objetivo de 
fornecer os hemocomponentes e serviços hemoterápicos: 

 
Produção e Serviços Hemoterápicos Quantidade 
Candidatos a Doação  166.088 
Bolsas Coletadas 129.860 
Bolsas Fracionadas 332.100 
Exames Laboratoriais  2.788.263 
Bolsas - Hemocomponentes Distribuídos 291.957 
 

São atendidas dezenas de instituições hospitalares vinculadas ao Sistema Único de Saúde – 
SUS, entre as quais se incluem o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, Instituto do Câncer Dr. Octávio Frias de Oliveira, Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, Hospital Universitário e diversos hospitais da Secretaria de Estado 
da Saúde da região metropolitana. 
 
A Fundação Pró-Sangue forneceu: 
 
Em média, 24.330 hemocomponentes/mês aos clientes cadastrados.  
Prestou serviços sorológicos e imunematológicos e controle de qualidade. 

 
Ações de Captação de Doadores 
 
Em 2009, além das tradicionais datas em comemoração ao doador (internacional em junho e 
no Brasil em novembro) foram realizadas:  
 

Campanhas: “Medalha do Doador”, “Clube Irmãos de Sangue”, “Bombeiro Sangue Bom”, “Motociclista 
Sangue Bom”, torcedores de clubes de futebol, associações religiosas, entre outras. 
Ações de Marketing: 1)enviou gratuitamente mais de 3.000.000 de SMS para usuários de telefonia 
celular, do telemarketing ativo e receptivo, envio de e-mails e malas diretas para convocação dos 
doadores. 2)realizou inserções na mídia impressa e eletrônica. 

Doações de sangue: 85% são voluntárias e 15% de doadores de reposição. 

 
Principais equipamentos adquiridos 
 
Em 2009, foram investidos, com recursos próprios, cerca de R$ 1 milhão na reposição de 
diversos equipamentos que integram as atividades fim e meio do Processamento e Controle de 
Qualidade do Sangue. 
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Secretaria de Desenvolvimento 
 
 

 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

  * inclui obrigação patronal/insuficiência financeira  a partir de set/2007.  

 
Número de funcionários  

 
 
 

R$ mil 
2008 2009 variação

09/08
1-Administração Direta 135.869,7 144.104,9 6,1 %

Pessoal 94.810,4 84.804,0 (10,6)%

   funcionários ativos 27.263,6 38.587,1 41,5 %

   inativos e pensionistas 0,3 - -

   obrigação patronal/insuf financeira 67.546,4 46.216,8 (31,6)%

Custeio 19.801,3 24.310,2 22,8 %

Investimentos 21.129,5 21.235,1 0,5 %

Serviço da Dívida 128,6 39,9 (69,0)%

Sentenças Judiciais - 13.715,7 -

2- Entidades Vinculadas 911.255,9 1.230.753,5 35,1 %

Centro Paula Souza 732.759,8 991.705,3 35,3 %

   pessoal* 436.477,6 567.478,3 30,0 %

   custeio 163.447,6 164.831,7 0,8 %

   investimento 131.409,0 249.920,3 90,2 %

   sentenças judiciais 1.425,7 9.475,0 564,6 %

IPT 178.496,1 239.048,2 33,9 %
   pessoal 67.426,8 76.112,2 12,9 %
   custeio 57.557,4 58.636,2 1,9 %
   investimento 50.886,8 101.285,8 99,0 %
   sentenças judiciais 2.625,0 3.014,1 14,8 %

Total da Despesa (1+2) 1.047.125,6 1.374.858,4 31,3 %

 2008 2009 09/08

Secretaria 908                                 894                                 (1,5)%

   Ativos 533                                 523                                 (1,9)%
   Inativos 375                                 371                                 (1,1)%
Centro Paula Souza 12.421                            14.223                            14,5%
   Ativos 11.765                            13.524                            15,0%
   Inativos e pensionistas 656                                 699                                 6,6%
IPT 1.004                              1.087                              8,3%
   Ativos 688                                 774                                 12,5%
   Pensionistas 316                                 313                                 (0,9)%

Total da Pasta 14.333                            16.204                            13,1%
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I – Atividades 
 
 
A locomotiva nos trilhos 
 
Em três anos de trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento apresenta resultados e novos 
projetos visando ao desenvolvimento econômico do Estado. 
 
Em 1º de janeiro de 2007, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento, com a missão de 
estimular a competitividade da economia paulista. 
 
Após os primeiros dois anos de ajustes, a Secretaria de Desenvolvimento vem mostrando, em 
2009, a realização de seus objetivos: 
 

• Elaborar e implantar políticas públicas para o desenvolvimento do estado; 
• Ser a porta de entrada do Governo do Estado para as demandas do setor produtivo que visem 

ao desenvolvimento de São Paulo; 
• Aumentar a competitividade do Estado nos cenários nacional e internacional; 
• Articular as ações das diversas entidades do Governo do Estado com os níveis municipais e 

federal e com o setor produtivo; 
• Ampliar o número de vagas nos ensinos técnico e tecnológico; 
• Apoiar, estimular, incentivar e ampliar as atividades de CT&I no Estado; 
• Identificar e potencializar as vocações regionais; 
• Promover a articulação com outras Secretarias de ações em prol da infraestrutura; 

• Modernizar o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e aproximá-lo do setor produtivo. 
 
 
Estrutura 
 
1- Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação:  promove a aproximação do setor 
produtivo com os centros de conhecimento e mantém diálogo permanente junto à comunidade 
científica para criar ambientes favoráveis à atração de investimentos e geração de novas 
empresas intensivas em conhecimento. 
 
2- Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Terr itorial:  procura identificar e 
potencializar as vocações regionais e incentivar o empreendedorismo, especialmente por meio 
de ações coletivas voltadas ao desenvolvimento sustentável. 
 
3- Coordenadoria de Infraestrutura e Logística:  promove a articulação estratégica e a 
proposição de ações entre secretarias estaduais, entidades empresariais, instituições e 
organizações da sociedade civil para garantir e ampliar a infraestrutura paulista.  
 
São órgãos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento: 
 
 
1- 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 o setor público e privado, fornecer informações e 
dados atualizados, com o intuito de auxiliar o empreendedor na busca pelas melhores 
oportunidades de negócios no Estado. Estão entre as atribuições da Investe São Paulo trazer 
novos empreendimentos e estimular a expansão de empresas já instaladas no Estado, por 
meio da melhoria do ambiente corporativo e das condições para o aumento da competitividade, 
aprimorando a infraestrutura e o apoio tecnológico à inovação. Auxilia os municípios paulistas 
no atendimento ao investidor e no desenvolvimento do ambiente de negócios, além de 
estabelecer intercâmbios com organismos congêneres, agentes financiadores e outras 
iniciativas nacionais e internacionais que compartilhem os mesmos objetivos. 
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O orçamento da Investe São Paulo está baseado no Convênio SD/GSA nº 02/2009, celebrado 
com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que é regulamentado pelo 
Decreto Estadual nº. 54.339, de 15 de maio de 2009. Valor: R$ 8.467.360,00 (oito milhões, 
quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta reais). Em duas parcelas: 1) R$ 
4.512.273,00 foi repassado em junho de 2009. 2) R$ 3.955.087,00 está previsto para 2010. Os 
valores serão aplicados em investimentos e custeio, sendo: 
 
Investimento: R$ 962.960,00 destina-se à reforma do andar, aquisição de mobiliário e computadores. 
Custeio: R$ 7.504.400,00. 
 
 
2- Centro Paula Souza : é instituição de reconhecida excelência na formação de recursos 
humanos qualificados, por meio de ensino técnico e tecnológico de qualidade e gratuito. 
Direciona a instalação de novas unidades e a expansão das existentes às vocações 
econômicas regionais. Parceria: prefeituras municipais e setor produtivo. As Escolas Técnicas 
e Faculdades de Tecnologia garantem excelente mão-de-obra, além de ser importante 
instrumento de inclusão social.  
 

Administra 173 ETECs e 49 FATECs. 
 
 
3- Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT : é uma empresa do Governo do Estado 
que atua basicamente em quatro grandes áreas: 
 
1)inovação, pesquisa e desenvolvimento; 2)serviços tecnológicos; 3)desenvolvimento e apoio 
metrológico; 4)informação e educação em tecnologia. 
 
É um dos maiores institutos de pesquisas do Brasil, 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. 
 
4- Instituto de Pesquisas Nucleares – IPEN : é uma autarquia estadual vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, gerida técnica e administrativamente 
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), órgão do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT). 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 seguintes áreas: 
 
Saúde, meio ambiente, aplicações de técnicas nucleares, materiais, segurança radiológica, reatores 
nucleares e fontes alternativas de energia. 
 
O conhecimento gerado por seus pesquisadores e técnicos resulta em produtos e serviços de 
alto valor econômico e estratégico para o país. Programas de ensino e informação científica 
possibilitam levar esse conhecimento para universidades e outras instituições de pesquisa. 
 
 
Principais ações 
 
1- Comissão de Avaliação da Política de Desenvolvim ento Econômico do Estado de 
São Paulo  
 
Foi instituída em janeiro de 2007 para deliberar sobre demandas tributárias. É formada pelas 
secretarias de Desenvolvimento, da Fazenda e de Economia e Planejamento. Em 2008 foi 
aperfeiçoada a metodologia de trabalho da comissão, mediante o estabelecimento de critérios 
mais objetivos de avaliação.  Em 2009, a Comissão analisou e aprovou os pleitos abaixo: 
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a) Pacote Anticrise ou Medidas de Estímulo à Atividade  Econômica no Estado de 
São Paulo  - Decreto nº 54.006, de 12 de fevereiro de 2009 - prorrogou até 31 de dezembro de 
2009 a vigência de incentivos aos seguintes setores:  
 
Produtos têxteis; fabricante de insumos com destino a estabelecimento fabricante de vagão ferroviário de 
carga; couro; vinho; perfumes, cosméticos e produtos de higiene pessoal; instrumentos musicais; 
brinquedos; produtos alimentícios, e “call center”. 
 
Em 2009 apoiou a proposta no âmbito da Comissão de Avaliação da Política de 
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. 
 
b) Pacote Anticrise ou Medidas de Estímulo à Ativid ade Econômica no Estado de 
São Paulo - Decreto nº 54.007, de 12 de fevereiro de 2009, e Decreto nº 54.422, de 05 de 
junho de 2009 - programa incentiva os investimentos em bens de capital reduzindo os impactos 
da crise econômica mundial sobre a economia e o emprego no Estado de São Paulo. Prevê 
que, relativamente a operações com bens destinados à integração ao ativo imobilizado de 
estabelecimento industrial dos setores especificados, fica suspenso o lançamento do imposto 
devido na importação de bens sem similar nacional e fica autorizado o crédito integral e em 
uma única vez, do valor do imposto relativo à aquisição desses bens de fabricante paulista.  
 
Contribuiu nos estudos com as Secretarias da Fazenda e Economia e Planejamento. 
 
Beneficiários: 119 segmentos da economia paulista responsáveis pela geração de cerca de 1 milhão de 
empregos em 85 mil empresas. 
 
 
c) Programa de Incentivo à Indústria de Produção e Exploração de Petróleo e Gás 
Natural no Estado de São Paulo  – foi alterado pelo Decreto nº 54.845, de 30 de setembro de 
2009.  Quando da efetiva comprovação de que outra Unidade Federada concede benefício 
fiscal mais favorável ao contribuinte, as reduções de base de cálculo do ICMS poderão ser 
convertidas em isenções ou outros benefícios que estabeleçam a condição de igualdade 
competitiva. 
 
Em 2009 participou da discussão de demandas relacionadas ao decreto, com as secretarias da 
Fazenda e Economia e Planejamento.  
 
d) Programa de Incentivo ao Investimento pelo Fabri cante de Produtos da Indústria 
de Processamento Eletrônico de Dados - Pro-Informát ica  - Decreto nº 54.904, de 13 de 
outubro de 2009 - permite a utilização de créditos acumulados de ICMS condicionados à 
aprovação de projetos de investimento para modernização ou ampliação dos negócios no 
Estado de São Paulo, ou a desoneração do ICMS na importação e aquisição interna de bens 
de capital. 
 
Foi aprovado, em outubro de 2009, pela Comissão de Avaliação da Política de 
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. 
 
e) Programa de Apoio aos Parques Tecnológicos – PRO PARQUE foi alterado pelo 
Decreto nº 54.906, de 13 de outubro de 2009, e permite que o crédito acumulado de ICMS 
recebido de terceiros possa ser utilizado para as finalidades previstas no programa de 
incentivos concedidos no âmbito do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. 
 
A Comissão de Avaliação da Política de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo 
aprovou em outubro de 2009. 
 
f) Comissão de Avaliação da Política de Desenvolvim ento Econômico do Estado de 
São Paulo  aprovou as seguintes medidas que beneficiaram diversos setores: 
 
Decreto Nº 54.946, de 21 de outubro  de 2009 
Acrescenta os artigos 28 e 29 ao Anexo III do Regulamento do ICMS. 1)artigo 28 - estabelece a 
possibilidade da concessão de crédito presumido para os contribuintes paulistas do setor da mandioca. 
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 O estabelecimento fabricante que promover saída interestadual desses produtos poderá, em substituição 
ao aproveitamento de quaisquer outros créditos, creditar-se de importância correspondente à aplicação 
do percentual de 3,5%.  
 
2)artigo 29 - permite ao estabelecimento industrializador da mandioca, em substituição ao aproveitamento 
de quaisquer outros créditos, creditar-se de importância correspondente à aplicação do percentual de 
3,5% sobre o valor das saídas dos produtos resultantes de sua industrialização. 
Decreto Nº 54.897, de 09 de outubro de 2009 
Visa a acrescentar o artigo 27 ao Anexo III do Regulamento do ICMS para estabelecer a possibilidade de 
o estabelecimento frigorífico, que promover o abate de aves neste Estado, creditar-se de importância 
equivalente à resultante da aplicação do percentual de 7% sobre o valor das saídas interestaduais dos 
produtos resultantes desse abate, em substituição ao aproveitamento de quaisquer outros créditos, desde 
que a referida saída seja tributada ou, não o sendo, haja expressa autorização para que o crédito seja 
mantido, além de outras exigências. 
Decreto Nº 54.506, de 1º de julho de 2009  
Visa a acrescentar o artigo 26 ao Anexo III do Regulamento do ICMS de forma a permitir aos 
estabelecimentos fabricantes de embarcações de recreio ou de esporte do Estado de São Paulo creditar-
se da importância que resulte em carga tributária correspondente a 7% (sete por cento). A carga tributária 
dos bens produzidos em SP passa de 25% (vinte cinco por cento) para 7% por meio da redução da base 
de cálculo. A medida igualou a tributação paulista à incidente no Rio de Janeiro. 
 
 
2- Ciência, Tecnologia e Inovação 
 
 
a) Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec)  -  foi criado  para dar  apoio e 
suporte aos parques tecnológicos. Objetivo: atrair investimentos e gerar novas empresas 
intensivas em conhecimento ou de base tecnológica, que promovam o desenvolvimento 
econômico de São Paulo. Em São Paulo, 21 localidades possuem iniciativas para implantação 
de parques tecnológicos, sendo que 11 já estão com credenciamento provisório no SPTec:  
 
Barretos, Botucatu, Campinas (Polo de Pesquisa e Inovação da Unicamp), Piracicaba, Santos, São 
Carlos (duas iniciativas: ParqTec e EcoTecnológico), São José do Rio Preto, São José dos Campos, 
São Paulo (Jaguaré) e Sorocaba. 
 
Em 2009 realizou o Credenciamento Provisório para cinco Parques Tecnológicos:  
 
São Carlos (Damha), Botucatu, Santos, Barretos e São Paulo (Jaguaré). 
 
Convênios: total de R$ 57 milhões. 
 
Realização de cinco convênios: 
 
1)Parque Automotivo – obras de infra estrutura 
2)Planejamento Estratégico 

Piracicaba 

3)Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação 
4)Plano de Marketing e Atração de Empresas 

Santos 

5)Projeto de Ciência, Tecnologia e Inovação Botucatu 
 
 
b) Lei de Inovação Paulista - a Lei Complementar nº 1.049/08, formulada pela SD, visa a 
promover maior aproximação entre o setor produtivo e a ciência e pesquisa, intensificando a 
integração entre os centros de conhecimento e as empresas paulistas. Promove incentivos 
diretos, como autorização para utilização da infraestrutura de pesquisa existente, 
comercialização de patentes, remuneração para inventores, apoio financeiro e participação do 
Estado em SPEs -Sociedades de Propósito Específico, inclusive pela integração com os 
parques tecnológicos e incubadoras. Permite à FAPESP atuar de forma mais ativa na 
inovação, aportando recursos para instituições e empresas. 
 
Em 2009 foram realizados 19 eventos com o objetivo de divulgar a Lei, que foi aprovada pela 
Assembléia Legislativa em maio de 2008 e sancionada em junho do mesmo ano. 
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c) Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico  e Tecnológico – FUNCET  – 
Objetivo: financiar iniciativas de CT&I. Após 14 anos voltou a operar em 2009. 
 
O Conselho de Orientação do FUNCET aprovou, em dezembro 2009, a lista de micro e 
pequenas empresas paulistas que poderão utilizar o crédito solicitado para projetos de 
inovação e pesquisa tecnológica de produtos. Ao todo, foram recebidas 35 propostas. Valor: 
R$ 6,3 milhões. Desse conjunto, 11 empresas foram aprovadas com um montante de R$ 
2.174.510, e prazo de carência de até 24 meses. Após esse período o pagamento ainda 
poderá ser dividido em até 36 meses, com uma taxa de juros de 6% ao ano. As propostas 
serão avaliadas pelo Banco Nossa Caixa, que fará a análise financeira e de cadastro. As 
empresas aprovadas deverão aguardar a convocação por carta para comparecer à agência 
bancária indicada, com a documentação que comprove as garantias oferecidas, e assinar o 
contrato para liberação dos recursos. 
 
d) Programa Juro Zero  - programa da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para 
estimular a capacidade inovadora das micro e pequenas empresas por meio de financiamento 
de longo prazo e com juro real zero. 
 
Em 2009 foi constituído um fundo garantidor para viabilização do marco legal, que possibilite a 
efetivação do programa. 
 
e) Programa de Incentivo à Inovação e Difusão Tecno lógica – PRUMO  - unidades 
móveis que proporcionam atendimentos tecnológicos a micro, pequenas e médias empresas 
do Estado, por meio da prestação de serviços que contemplam os setores de tratamento de 
superfície, plástico, couro e calçados, madeira e móveis, borracha, cerâmica, têxtil e 
confecções.  
 
Devido à reprogramação feita pela SD para que estes tipos de atendimento privilegiassem 
APLs ou aglomerados produtivos, o Prumo atendeu, em 2009, 21 empresas. 
 
f) Programa de Apoio Tecnológico à Exportação – PRO GEX - atendimento que visa à 
adequação de produtos voltados para mercados externos, por meio de estudos de viabilidade 
técnica e econômica, e adequações tecnológicas que podem ser direcionadas à qualidade do 
produto, do processo produtivo, do design, dos custos, da embalagem ou à superação de 
barreiras técnicas para obtenção de certificados ou selos de qualidade. 
 
Os programas PRUMO e PROGEX foram incluídos em um convênio com a Finep, assinado em 
20 de julho de 2009 que disponibilizou às MPMEs - Micro, Pequenas e Médias Empresas o 
apoio à Gestão de Produção (GESPRO), além do apoio tecnológico. O convênio permitirá a 
realização de 770 atendimentos por ano. 
 
 
3- Desenvolvimento Regional e Apoio às Micro, Peque nas e Médias Empresas 
(MPMEs) 
 
a) Rede Paulista de APLs  – Arranjos Produtivos Locais  é constituída pela FIESP e 
SEBRAE. Essa articulação institucional permite maior homogeneização dos esforços voltados 
aos instrumentos e políticas de desenvolvimento produtivo que beneficiem MPMEs de 
importantes setores da economia paulista. A SD apóia 24 APL - Arranjos Produtivos Locais e 
22 AP - Aglomerados Produtivos no Estado de São Paulo. 
 
A Rede Paulista foi formalizada pelo Decreto n° 54. 654, de 7 de agosto de 2009, como 
instância público/privada para articulação e operacionalização do Programa Estadual de 
Fomento aos APLs.  
 
A instituição do Decreto n° 54.654, de 7 de agosto de 2009, define a estratégia de apoio aos 
APLs e garante o instrumento jurídico para o investimento em projetos de desenvolvimento das 
localidades. Foi possível fomentar 10 projetos em APL. Valor: R$ 3.123.452,42. 
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- Americana - Têxtil – Convênio: Polo Tec Tex.: Ação: implantação do Centro de Capacitação e Produção 
de Cooperativas de Trabalho de Costura. Valor: R$ 413.574,26. 
- Cerquilho e Tietê - Confecções Infantis –Convênio: Associação de Confecções Infantis de Cerquilho e 
Tietê.  Ação: implantação do Centro de Formação de mão de obra. Valor: R$ 212.703,50. 
- Jaú - Calçadista – Convênio: Sindicalçados. Ação: implantação do Núcleo de Inteligência para o Setor 
Coureiro-Calçadista. Valor: R$ 322.160,95. 
- Ribeirão Preto - Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos – Convênio: FIPASE. Ação: 
implantação do Centro de Desenvolvimento e Inovação Aplicada em Equipamentos Médico-Hospitalares 
e Odontológicos. Valor: R$ 304.733,00. 
- São José dos Campos - Aeroespacial – Convênio: CECOMPI. Ação: implantação do Centro de Design e 
Manufatura. Valor: R$ 420.000,00. 
- Birigui – Calçados Infantis – Convênio: Centro Paula Souza/ETEC Birigui. Ação: implantação do Núcleo 
de Design Estratégico. Valor: R$ 288.530,57. 
- Franca – Calçados Masculinos – Convênio: Sindifranca.  Ação: implantação do Núcleo de Inteligência 
para o Setor Coureiro-Calçadista. Valor: R$ 235.809,94. 
- Cunha – Cerâmica Artística e Economia Criativa – Convênio: Instituto Cultural de Cerâmica de Cunha. 
Ação: implantação da Oficina Atelier de Cerâmica Artística. Valor: R$ 186.940,00. 
- Votuporanga - Confecções – Convênio: Prefeitura de Votuporanga. Ação: implantação do Espaço 
Empresarial para apoio ao aglomerado produtivo de Votuporanga e região. Valor: R$ 500.000,00. 
- Garça - Equipamentos Eletroeletrônicos de Segurança – Convênio: Centro Paula Souza. Ação: 
implantação do Centro de Formação e Prestação de Serviços no APL. Valor: R$ 240.000,00. 
                                                                                                                                                    
b) Programa BID  - firmou contrato de financiamento com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), que possibilitou a obtenção de uma moderna metodologia de atuação 
nos APLs. O programa prevê o aporte de US$ 20 milhões em quinze APLs, sendo US$ 10 
milhões de contra partida do SEBRAE-SP e US$ 10 milhões de financiamento do BID, 
destinados a ações de gestão, suporte e capacitação empresarial e ações estruturantes. 
 
A Unidade Gestora do Programa BID garantiu contratações para ordenamento e início das 
atividades técnicas de execução metodológica do mesmo, executando R$ 90.769,62: 
 
1)Realização de duas reuniões do Conselho Estratégico para a aprovação dos trabalhos e definição 
estratégica das ações; 
2)Estruturação da equipe e contratações para gestão (Auditoria Independente, consultor para apoio nos 
15 APL, Plano de Contas);  
3)Participação em capacitações e missões técnicas promovidas pelo Banco para a Unidade Gestora do 
Programa; 
4)Elaboração de Plano Executivo para Investimento no Centro de Requalificação do APL de Ibitinga; 
5)Início da elaboração de 15 Planos de Melhoria da Competitividade – PMC; 
 6)Elaboração dos Relatórios de Análise do Panorama de Mercado dos 15 APL. 
 
c) Programa Estadual de Desburocratização – PED  - elemento fundamental para a 
competitividade das empresas, a desburocratização objetiva facilitar o empreendedorismo e 
reduzir os custos dos serviços públicos para o empreendedor. A Secretaria de 
Desenvolvimento coordena um Grupo de Trabalho integrante do Cadastro Integrado de 
Empresas (CADEMP). 
 
No ano 2009 foi elaborada a minuta do decreto que cria o Fórum Permanente das MPEs no 
Estado de São Paulo, em plena consonância com o disposto no artigo 76 e respectivo 
parágrafo único da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
d) Agências de Desenvolvimento Regional – ADR -  Secretaria de Desenvolvimento 
atua como estimuladora das instituições públicas ou privadas que visam ao desenvolvimento 
econômico de determinado município ou região, e procura articular os agentes envolvidos. 
 
Realizou revisão do conceito e reformulação do projeto de atuação, com foco em 
desenvolvimento regional, tendo como premissa a valorização das experiências identificadas 
no Estado e a potencialização de suas características regionais.  
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e) Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do V ale do Ribeira – Fundesvar  -
financia pequenos empresários e prefeituras, em projetos de geração de emprego e renda. 
 
O processo de reestruturação foi iniciado em 2009. Compreende a reativação das Câmaras 
Técnicas e a adoção do modelo de atuação da Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e 
Territorial, com o fortalecimento das cadeias produtivas ligadas às vocações locais. Iniciou-se a 
participação no Fórum da Mesorregião do Vale do Ribeira, promovido pelo Governo Federal, 
buscando maior interação nas ações, mais efetividade e a promoção de impactos positivos nas 
economias locais, com vista à melhoria do quadro sócio-econômico da região. No final de 
2009, deu-se início à execução de dois projetos-pilotos no município de Barra do Turvo, para 
integração e aprimoramento da competitividade nas cadeias do palmito pupunha e da 
bubalinocultura. 
 
Recursos: estão disponíveis R$ 6.800.000,00 (R$ 3.100.000,00 para investimentos não 
reembolsáveis e R$ 3.700.000,00 para financiamento de projetos da iniciativa privada – 
reembolsáveis). No exercício de 2009 não houve execução orçamentária. 
 
f) Desenvolve São Paulo – Encontros para o Desenvol vimento Regional  - objetivo: 
compreender a economia regional mediante a integração de diversas cidades a fim de 
compatibilizar as demandas regionais com ações e projetos da SD.  
 
Em 22 de maio de 2009 foi realizado o projeto piloto em Sorocaba. Participação: 48 municípios. 
 
g) Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e  Social – CEDES  - criado 
pela Lei nº 9.636, de 24 de julho de 1996, regulamentada pelo Decreto nº 42.696, de 23 de 
dezembro de 1997, instituiu o Programa Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 
e Social, Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Social - FIDES e Fundo Estadual de 
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico – FIDEC. 
 
O CEDES retomou suas atividades regulares em 2009, e deliberou em reuniões as seguintes 
pautas: 
 
Reunião ordinária de 15 de maio de 2009: 
I) acolhimento dos dispositivos contidos nos artigos 8º, 9º, 10, 11, 13 e 15 do Decreto nº 54.228, de 13 de 
abril de 2009, conforme determina o artigo 16 do mesmo decreto; 
II) adequações nas diretrizes do Fundo de Aval (FDA) para implementação da política de crédito do 
Estado, a ser executada, sob a orientação da Secretaria Fazenda, pela Nossa Caixa Desenvolvimento – 
Agência de Fomento do Estado de São Paulo. A Nossa Caixa Desenvolvimento passou a fazer parte do 
CEDES como membro. 
Reunião extraordinária de 17 de agosto de 2009: 
Inclusão do Programa de Crédito Produtivo da Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo no PPA 2008/2011 como Programa do Estado de São Paulo. 
Reunião extraordinária  de 4 de dezembro de 2009 
a) proposta de celebração de convênios ou termos de cooperação. Parceria: Secretaria de 
Desenvolvimento e Nossa Caixa Desenvolvimento com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 
Tem por objeto: 
 

1. Apoio a projetos e planos de negócios desenvolvidos por microempresas e empresas de pequeno 
porte do Estado para a realização de operações de crédito no âmbito de quaisquer programas 
desenvolvidos pela FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos; 
2. Aporte de recursos do Fundo de Aval (FDA), Lei nº 10.016, de 29 de junho de 1998, destinados a 
garantir os riscos de crédito das operações. Após as explicações e esclarecimentos, foi proposto:   
 

2.1. Receita Bruta Anual das empresas beneficiárias poderá ser de até R$ 10.500.000,00 (dez 
milhões e quinhentos mil reais), sem prejuízo dos limites utilizados pela FINEP para as 
microempresas;  
2.2. Fica dispensada a cobrança da Comissão de Garantia prevista no artigo 11 do Decreto nº 
54.228, de 13 de abril de 2009, ratificada pela Deliberação CEDES nº 001, de 15.05.2009;  
2.3. Secretaria de Desenvolvimento e a Nossa Caixa Desenvolvimento ficam autorizadas a aderir e 
adotar os procedimentos operacionais e as condições financeiras definidos pela FINEP, no geral, 
para quaisquer de seus programas e, em especial, para facilitar a cobertura do Fundo de Aval - FDA 
às operações de crédito realizadas pela FINEP.   
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2- Apoio aos Municípios 
 

a) Programa de Apoio Técnico aos Municípios – PATEM: atendimento às necessidades 
técnicas locais de situações emergenciais que não possam ser solucionadas pela capacidade 
funcional própria. Destina-se principalmente aos pequenos e médios municípios. 
 
No ano 2009 foram atendidos 21 municípios. Investimento: R$ 1,634 milhão.  
 
PATEM: investimentos em 2009 por município e tipo de atendimento. 

Município Serviço Técnico Prestado Valor 
Bauru Vistoria em viadutos 32.326,84 
Tremembé Análise estrutural em Igreja Matriz 64.061,28 
Tambaú Plano macrodrenagem de três microbacias 118.769,20 
Conchas Plano de macrodrenagem em área urbana 76.901,93 
Piquete Mapeamento das áreas de risco de escorregamento e plano 

de macrodrenagem 
142.780,60 

Cedral Prevenção de processos erosivos e assoreamento 124.080,00 
Brotas Análise de processo erosivo 82.005,46 
Aparecida Caracterização geológico-geotécnica de encosta 96.277,67 
Cachoeira Paulista Vistoria técnica em ponte Rio Paraíba do Sul 8.399,62 
Ribeirão Pires Avaliação de edifícios em processo de salinização 94.759,99 
S. Luiz do Paraitinga Avaliação Estrutural da Igreja Matriz 22.553,12 
Águas da Prata Análise da estabilidade de blocos rochosos 67.762,40 
Bananal Diagnóstico das anomalias estruturais prédio público 48.396,14 
Bofete Ordenamento territorial geomineiro do município 132.805,27 
Novo Horizonte Plano p/ gerenciamento de resíduos  da construção civil 129.020,01 
Jales Inspeção e avaliação de viaduto 42.050,55 
São Vicente Inspeção e avaliação de edificação Câmara Municipal 19.428,53 
Lindóia Inspeção e avaliação da ponte em Arco no município 32.164,12 
Campos do Jordão Atualização do mapeamento de área de risco 155.108,55 
S. Lourenço da Serra Término Plano Diretor 75.064,40 
Cerqueira César Vistoria em ponte que liga Cerqueira César a Iaras 70.000,00 

Total 1.634.715,68 
 
 
3- Infra-estrutura e Logística 

 
a) Plano de Desenvolvimento da Bacia de Santos – Ações da Comissão Especial de 
Petróleo e Gás Natural – CESPEG - foi criada no fim de 2008. Objetivo: definir ações voltadas 
à consolidação da inteligência e internalização dos benefícios sociais e econômicos da 
exploração de petróleo e gás natural no Estado, e da ampliação do Pólo Naval de São Paulo. 
 
Foram formados nove grupos de trabalho constituídos por: técnicos do governo, entidades de 
classe e especialistas convidados.  
 
Realização: - a)análise e discussão dos efeitos da atividade petrolífera, das oportunidades e dos 
potenciais impactos causados. – b)consideração dos efeitos da mudança do marco regulatório para o pré-
sal. – c)sugestão de ações para: - estimular o desenvolvimento do setor petrolífero no Estado de forma 
sustentável, potencializar a geração de emprego e renda e limitar os impactos ambientais e sociais, tais 
como: 
 

- implantação de novos cursos técnicos voltados ao setor de petróleo; - aproximação dos centros de 
pesquisa e das empresas para o estímulo à inovação; - mapeamento de áreas para a implantação de 
empreendimentos no litoral de acordo com as vocações.  

 
b) Rede Paulista de Dutos  – Objetivo: desenvolver o modal dutoviário no Estado como 
maneira de reduzir o fluxo de veículos de carga nas regiões metropolitanas e as emissões de 
gases poluentes. Também pretende aumentar a competitividade de commodities paulistas, 
reduzindo o valor do frete e ampliando a acessibilidade aos portos. Pode ser composta por 
polidutos para transporte de biocombustíveis, água, grãos, entre outros. Em 2009 foram 
realizados: 
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- Reuniões com operadores dutoviários; 
- Apresentação do detalhamento de duas alternativas de modelagem institucional (Concessão 
Administrativa e Autorização Regulada); 
- Elaboração de minuta de Decreto para incentivos fiscais: objetiva fomentar os investimentos dutoviários 
no Estado, denominado ProDutovia; 
- Apresentação do ProDutovia ao governador, o qual solicitou o estudo de uma nova modelagem para 
participação do Estado em projetos dutoviários; 
- Elaboração e apresentação da nova modelagem e minuta do relatório final para término dos trabalhos. A 
minuta do decreto ProDutovia foi encaminha à Comissão de Avaliação da Política de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de São Paulo para  a análise. 

 
c) Ferroanel  - anel ferroviário que visa a eliminar a passagem de comboios ferroviários 
com cargas pelas linhas de transporte de passageiros no centro de São Paulo. A Secretaria de 
Desenvolvimento participa das articulações com as secretarias de Transportes, Economia e 
Planejamento, e Transportes Metropolitanos, o Governo Federal e empresas privadas. 
 
d) Ampliação da Malha Ferroviária de São Paulo  - a Secretaria de Desenvolvimento 
tem atuado junto às Concessionárias Ferroviárias, ANTT, ST e municípios para a ampliação da 
malha ferroviária de São Paulo e para a reativação de ramais ferroviários desativados no 
Estado. As atividades realizadas em 2009 foram: 
 
I. Efetuou reuniões com as Prefeituras de Piracicaba, Santa Bárbara D’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e 
Americana, ALL (Concessionária Ferroviária), DNIT e ANTT, para reativação do ramal de Piracicaba. No 
dia 21/10/2009 a ALL confirmou a reativação do ramal de Piracicaba. 

II. O traçado atual do ramal de Piracicaba passa por dentro das cidades de Santa Bárbara D’Oeste, Nova 
Odessa, Sumaré e Americana. Devido os transtornos da operação ferroviária no sistema viário das 
cidades e a segurança, está em negociação com o DNIT um contorno ferroviário na região. 

 
e) Polo Naval no Litoral Paulista  - elaboração de estratégia e articulação com o 
Governo Federal, Prefeituras e Iniciativa Privada para a implantação de estaleiros na Baixada 
Santista. Foram realizadas em 2009: 
 
I. Contratação do Planejamento Ambiental Estratégico – PINO (Porto, Indústria, Naval e Offshore). 
Parceria: Secretarias do Meio Ambiente e Economia e Planejamento. Objetivo: elaborar avaliações sobre 
cenários ambientais, sociais, econômicos e de uso dos equipamentos públicos. 

II. Acompanhamento de investidores para visita em áreas. 

III. Levantamento de áreas e dados para subsidiar a Petrobras na escolha da base de apoio. 

 
f) Ampliação Portuária – Estuário de Santos e Litor al Sul  - apoio institucional e 
técnico ao projeto de expansão do Porto de Santos, elaborado pelo BID, e ao projeto de 
acessibilidade ao Porto elaborado pelo Departamento de Transportes da USP. Os projetos 
foram solicitados pela Codesp (Porto de Santos) para estudar a viabilidade técnica e 
econômica da expansão do Porto. No ano 2009 foram realizadas as seguintes atividades: 
 
I. Elaboração de Minuta de Protocolo de Cooperação Técnica entre a SD, Secretaria Especial de Portos, 
Codesp e os municípios da Baixada Santista. Está em fase de ajustes para assinatura; 

II. Avaliação de projetos privados de interesse do Estado de São Paulo, do ponto de vista de expansão 
do Porto e de atração de investimentos; 

III. Elaboração de minuta de um protocolo de intenções entre os investidores de projetos portuários 
privados e a Investe SP. Objetivo: formalizar a intenção do Estado de São Paulo em apoiar a execução 
dos projetos. Está em fase de ajustes para assinatura. 

 
g) Estímulo ao potencial logístico da Hidrovia Tiet ê-Paraná – 
 
I. Reuniões com municípios para avaliação de potencial para instalação de terminais multimodais. 

II. Estudo de alternativas para expansão da Hidrovia. 
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4- Investe São Paulo - ISP 
 

Instalação da Agência Investe São Paulo -  em 9 de junho de 2009 foi assinado convênio 
entre a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e a  Investe São Paulo, para 
transferência de recursos financeiros destinados à cobertura das despesas relativas à 
instalação e ao funcionamento da Agência, dando início, desta forma, ao seu pleno 
funcionamento. O Investe São Paulo, em 2010, nas instalações do 6º andar do Edifício Cidade 
III da Rua Bela Cintra 847, receberá as missões estrangeiras, investidores, representantes das 
Secretarias e Órgãos do Governo de São Paulo e das Prefeituras do Estado.  
 
Equipe Dirigente e Técnica - Foram preenchidos os cargos de nível gerencial e de 
assessorias para atender aos interessados em investimentos no Estado e para o 
desenvolvimento de ações proativas de contato com entidades nacionais e internacionais, 
visando a estabelecer parcerias de trabalho. 
 
A VUNESP – Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista foi contratada 
para preparar seleção pública dos candidatos destinada a preencher os 37 cargos técnicos nas 
áreas de Investimento, Relações Internacionais e Institucionais, e Administração Geral.  
 
Divulgação –  Objetivo: disponibilizar os serviços prestados pela Investe São Paulo para um 
número maior de empresas no Brasil e Exterior.  O site de investimentos do Governo do Estado 
foi reformulado: http://www.investe.sp.gov.br  
 
Ações, investimentos e negócios - A Investe São Paulo tem o papel de articular, dentro do 
Governo de São Paulo, ações que permitam ao investidor nacional ou estrangeiro optar pela 
instalação da empresa no Estado. Essas ações envolvem áreas como transportes, meio 
ambiente, educação superior e tecnológica, fomento e pesquisa, e tributária, entre outras, de 
maneira a viabilizar o investimento dentro do Estado de São Paulo. 
 
Projetos em andamento 
Em dezembro de 2009, encontravam-se 29 projetos em carteira na área de investimentos e 
negócios da ISP nos seguintes setores: aeronáutico, alimentos e bebidas, automotivo, bens de 
capital, etanol, naval, de petróleo e gás, P&D, reciclagem, entre outros. Os projetos são 
originários de 11 países: Alemanha, Brasil, Canadá, China, Coréia, Espanha, EUA, França, 
Holanda, Noruega e Inglaterra.  
 
Dentre os projetos em atividade, destaca-se, no setor automobilístico:  
 
Toyota - foi iniciado em 2008, interrompido em função da crise mundial. Retomado em junho de 2009, o 
investidor anunciou a decisão da matriz na continuidade do projeto. O cronograma prevê a construção 
das instalações da TOYOTA e das plantas satélites de autopeças até meados de 2012, com previsão de 
produção a partir do segundo semestre do mesmo ano. 
 

Hyundai - após intensas negociações com a Secretaria de Desenvolvimento e a Investe São Paulo, a 
montadora HYUNDAI, da Coréia do Sul, decidiu instalar-se na cidade de Piracicaba. A planta integrada 
para produção inicial prevê 150 mil automóveis por ano. 
 

 
Atendimentos realizados 
De junho a dezembro de 2009, a ISP realizou 43 novos atendimentos. Entendem-se por novos 
atendimentos todos os projetos apresentados pela primeira vez à Investe São Paulo, sejam por 
novas empresas, sejam por empresas que já tinham relacionamento com a Agência.  
 
Dos atendimentos, 23 tiveram desdobramentos, convertendo-se em projetos de investimento 
acompanhados pela Investe São Paulo. Os demais consistiram basicamente em solicitações 
de informações pontuais ou projetos de investimento em fases muito preliminares, que não 
acarretarão novas ações por parte da Agência no futuro próximo. 
 
Os atendimentos têm duas vertentes. 1)empresas e investidores que buscam a Investe São 
Paulo à procura de informações ou com demandas específicas para viabilizar o investimento.  
2)empresas e setores para os quais a Agência tem procurado atuar, buscando investidores e 
empresas que possam investir no Estado e que tenham forte potencial de desenvolvimento. 
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Ações de Inovação Tecnológica  
A realização de Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil por parte de empresas multinacionais 
tem merecido especial atenção por parte da Agência Investe São Paulo no sentido de colocar à 
disposição informações relevantes referentes a Institutos de Pesquisa e às Universidades 
Paulistas, visando a atrair mais investimentos para o Estado. 
 
A cooperação com a FAPESP, o IPT, a USP por meio do laboratório LSI, da UNICAMP, e da 
UNESP tem permitido a ampliação do conhecimento da capacidade do Estado em formação de 
pessoal em nível de mestrado e doutorado, com informações sobre os laboratórios e parques 
tecnológicos de forma a poder apresentar aos potenciais investidores a excelente dimensão da 
capacidade paulista. 
 
Ações de Competitividade 
EMBRAER – foi assinado protocolo de intenções. Objetivo: ampliar os sub-fornecedores de partes, 
peças e equipamentos para a construção de aviões em suas plantas de São José dos Campos, Gavião 
Peixoto e Botucatu. A cooperação visa a definir, no Estado de São Paulo, regiões que possam constituir 
pólos de excelência em produção e competitividade de novas empresas especializadas, de forma a 
adensarem a cadeia de produção. 
PEGASE - Pólo Aeronáutico Francês foi visitada pela ISP em dezembro de 2009. Objetivo: estabelecer 
intercâmbio de informações para receber os investimentos de novas empresas interessadas em produzir 
localmente. Teve a cooperação da PACA - Agência da região da Provence, Alpes e Cotê d’Azur. 
 
Relações Institucionais e Internacionais: 
 
Relações Institucionais 
O encaminhamento de correspondências divulgando a criação da Investe São Paulo para 
prefeituras municipais culminou com a realização de eventos denominados “Ação Institucional 
Investe São Paulo e Prefeituras Municipais”.  As Prefeituras Municipais participaram 
objetivando conhecer as atribuições da Investe SP e propiciando a troca de experiências sobre 
projetos e iniciativas em prol da atração de investimentos para os municípios. 
 
Foram enviadas cartas a Embaixadas, Consulados e Câmaras de Comércio, que possibilitaram 
o estreitamento do relacionamento com representantes de diferentes países e o 
desenvolvimento de ações conjuntas. 
 
Foi estabelecida e fortalecida a interação com organismos federais, como APEX, SIPRI/MRE, e 
RENAI/MDIC, de modo a viabilizar um trabalho integrado em prol da atração de investimentos. 
 
Relações Internacionais 
Dando continuidade ao planejamento estabelecido no início de 2009, procedeu-se à filiação da 
Investe São Paulo à WAIPA (World Association of Investment Promotion Agency), entidade que 
congrega 249 Agências Nacionais e Regionais de 157 países. Resultado: participou da XIV 
Conferência Mundial das Agências de Investimentos em Milão, na Itália. Intensificaram-se os 
intercâmbios com a Agência da região da Provence, Alpes e Cotê d’Azur (PACA), na França, e 
com a Agência Invest in Bavaria, da Alemanha. As delegações empresariais e governamentais 
foram recebidas pela Investe São Paulo em agosto e novembro de 2009, respectivamente. 
 
A Investe São Paulo representou a Secretaria de Desenvolvimento no seminário realizado em 
novembro, na Marselha, que tratou da avaliação do impacto da crise financeira, apresentando 
as medidas adotadas pelo Estado de São Paulo. 
 
A Investe São Paulo recebeu, diretamente ou em conjunto com a Secretaria de 
Desenvolvimento, representantes de 76 delegações estrangeiras, em missões governamentais 
e privadas, agências de investimentos estrangeiras, organismos internacionais, de diversas 
partes do mundo: Espanha, Itália, Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Finlândia, 
Noruega, Estados Unidos, México, Canadá, China, Cingapura, Tailândia e Emirados Árabes. 
 



 99 

A identificação de interesse específico foi nos seguintes setores: Aeronáutico, Parques 
Tecnológicos, Offshore e Construção Naval, Energia Renovável, Meio Ambiente, Construção 
Civil e Engenharia, Semicondutores e Telecomunicação. 
 
As seguintes ações concretas destacaram-se:  
México 
- Participação no seminário empresarial que contou com a presença do Presidente do México.  
- Elaboração do convênio para assinatura, em 2010, que incluirá ações específicas sobre atração de 
investimentos, projetos de competitividade para setores estratégicos, tais como: a experiência mexicana 
no adensamento da cadeia produtiva do setor aeronáutico; organização de seminários e missões. 
Espanha 
- Elaboração do convênio para assinatura, em 2010, com a Agência Andaluza de Promoção de 
Investimentos “Extenda”. Inclui ações específicas para: atração de investimentos e intercâmbio de 
experiências sobre a gestão de parques tecnológicos; organização do seminário em 2010 na região da 
Andaluzia sobre oportunidades de investimentos em parques tecnológicos do Estado de São Paulo. 
- Colaboração com a Embaixada da Espanha e o ICEX - Instituto de Comércio Exterior na divulgação e 
realização da palestra no Fórum de Investimentos e Cooperação Espanha-Brasil, ocorrido em São Paulo 
no mês de dezembro. Participação: 300 empresas brasileiras e espanholas. 
Portugal 
- Elaboração do convênio para assinatura, em 2010, com a Agência de Investimento e Comércio Externo 
de Portugal para o intercâmbio de informações sobre oportunidades de investimentos. Organização do 
seminário em 2010, em Lisboa, sobre oportunidades de investimentos no Estado de São Paulo com foco 
em setores estratégicos e tributação. 
Itália 
- Interação com o Instituto de Comércio Italiano para o Comércio Exterior – ICE, órgão do governo 
italiano de promoção comercial e investimentos, que proporcionou à Agência Investe SP participar de 
eventos temáticos no Fórum Empresarial Brasil-Itália, realizado em novembro, em São Paulo. 
Participação: 300 empresários italianos.  
 
Base de dados da Agência Investe São Paulo:   
Em fase da elaboração da futura base de dados estatísticos. Os projetos utilizados como 
ferramentas de apoio para atender as necessidades são:  
 

1)“Atlas da Competitividade da Indústria Paulista” -  com a FIESP. 
2)Potencialidades Regionais - desenvolvido pela Secretaria da Fazenda e a Fundação Getúlio Vargas. 

 
 
 
 
 
II – Entidades Vinculadas 
 
 
 
1. Centro Paula Souza  

  
 

a) Plano de Expansão do Ensino Profissional  - ampliar o acesso à educação pública 
de qualidade e promover uma formação profissional voltada para o desenvolvimento 
econômico e social são compromissos do Governo do Estado de São Paulo.  
 
Objetivo: aumentar o número de matrículas em mais 100 mil no Ensino Técnico e mais 40 mil 
no Ensino Médio, nas Escolas Técnicas (Etecs). Para o Ensino Tecnológico, pretende-se 
dobrar o número de Faculdades de Tecnologia (Fatecs), passando de 26 para 52 unidades. 
 
Escolas Técnicas – Etecs - Centro Paula Souza administra 173 Escolas Técnicas (Etecs), que 
oferecem Ensino Médio e 101 cursos técnicos/habilitações profissionais para mais de 150 mil 
alunos matriculados.  
 



 100 

Em 2009 foram implantadas 16 novas Etecs, sendo 11 no interior e cinco na capital. Os 
municípios que receberam Escolas Técnicas são: 
 
Aguaí, Campo Limpo Paulista, Caraguatatuba, Itapira, Mogi-Guaçu, Monte Mor, Novo Horizonte, 
Piedade, Poá, Porto Ferreira e Serrana. Na cidade de São Paulo, foram implantadas as Etecs de Cidade 
Tiradentes, Heliópolis, Parque Santo Antônio, Santo Amaro e Tiquatira. 
 
Há Etecs em 132 municípios das 15 Regiões Administrativas do Estado.  
 
Vestibulinho 2009 
1º semestre de 2009: foram oferecidas 55.625 vagas. Dessas, 16.138 para o Ensino Médio (aumento de 
21,48% em relação as 13.288 vagas oferecidas no 1º semestre de 2008) e 39.487 para o ensino técnico 
(aumento de 9,40% sobre as 36.067 vagas oferecidas no 1º semestre de 2008). Inscritos: 248.621 
pessoas. Demanda de 4,47 por vaga.  
2º semestre: foram oferecidas 47.579 vagas para o Ensino Técnico. Inscritos: 195.890 pessoas. Em 
2008, foram ofertadas 34.174 vagas, aumento de 39,22% em relação a 2009. Matriculados: 152.168 
alunos, sendo 39.143 no Ensino Médio e 113.025 no Ensino Técnico.  
 
1º semestre de 2010 – prevista 82.722 vagas, sendo: 
18.643 para o ensino médio, 51.309 para o ensino técnico; 3.350 para o ensino técnico semipresencial; 
8.760 para o ensino técnico em escolas estaduais da Secretaria de Educação e 660 para o ensino 
técnico nos CEUs da Prefeitura Municipal de São Paulo. 
 
Classes Descentralizadas - estão voltadas para o Ensino Técnico. Parceria: municípios. 
 
Dispõe 56 classes descentralizadas, por meio de convênio com municípios. 
Implantação: a)72 classes descentralizadas pelo Plano de Expansão II, extensão das ETECs nas 
Escolas Estaduais da Secretaria de Educação. 
b)10 classes pela Extensão das ETECs nos CEUs da Secretaria Municipal de Educação de SP. 
Parceria: 93 municípios. 
 
Destaques: Centro Paula Souza vem atendendo as demandas locais e contribuindo para a 
inserção dos alunos no mercado de trabalho, para geração de renda e para o desenvolvimento 
econômico e social nas diversas regiões do Estado. Parcerias: prefeituras, lideranças 
empresariais e instituições locais, constroem seus cursos alinhados à vocação regional.  
Dentre vários cursos citam-se:  
 
Curso Etec 
Análise e Produção de Açúcar e Álcool 
Desenho de Produtos e de Gestão da Produção (enxovais e 
decoração) 
Música, Museu e Dança 
Mecânica, Manutenção Automotiva e Automação Industrial 
 

Araçatuba e Adamantina 
Ibitinga 
 
Artes – SP 
ABC - Jorge Street - S. Caetano do Sul 

 
 
Faculdades de Tecnologia - Fatecs: o Centro Paula Souza administra 50 Faculdades de 
Tecnologia, que oferecem 47 cursos em 46 municípios, com mais de 35 mil alunos 
matriculados. 
 
Em 2009 foram criadas três novas Fatecs: 

Barueri, Diadema e Osasco. 

 
Vestibular: 
1º semestre de 2009 - ofereceu 7.715 vagas (aumento de 23,34% em relação as 6.255 vagas do 1º 
semestre de 2008). Inscritos: 38.861 candidatos. Demanda: 6,2 por vaga. 
2º semestre de 2009 - ofereceu 8.085 vagas.  Inscritos: 35.977 pessoas. Demanda: 4,4 por vaga. No 
segundo semestre de 2008 foram 7.155 vagas, com 28.585 inscritos (4,0 por vaga), aumento de 13% no 
número de vagas em 2009. 
 
Matriculados nas Fatecs: 35.344 alunos 
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1º semestre de 2010  
9.190 vagas 

 
Destaques: a integração com a indústria local possibilita a criação de cursos tecnológicos 
voltados à vocação local.  
 
Município Curso 
São José dos Campos - indústria aeronáutica 
 
Araçatuba, Jaboticabal e Piracicaba – cana de 
açúcar – usinas de alcóol 
 
 
Marília – alimento 
Pindamonhangaba - metalúrgica 

Sistemas Aeronáuticos, Manufatura, Mecânica e 
Manutenção 
Bioenergia Sucroalcooleira – parceria: UNESP de 
Jaboticabal, ESALQ de Piracicaba e associações 
do setor. 
 
Alimentos 
Metalurgia 

Recursos: Fonte Tesouro do Estado. Valor: 289,5 milhões. 
 
b) Telecurso TEC : trata-se do programa de formação técnica e qualificação profissional à 
distância. Parceria: Fundação Roberto Marinho, lançado em junho de 2007. Exibido pelos 
canais de televisão Globo, Cultura e Futura, somando quatro horários diferentes de exibição, 
utiliza ferramentas de interação, como a Internet, e aplica exames presenciais. 
 
O convênio com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo possibilita aos alunos da 
rede pública o acesso à habilitação técnica de nível médio em Gestão de Pequenas Empresas, 
na modalidade semipresencial. Desde sua celebração até 2009 foram 31.373 alunos 
qualificados no módulo preparatório, 13.397 no módulo I e 7.356 no módulo II. 
 
O contrato firmado com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, para atendimento 
dos alunos da Secretaria de Estado da Educação, prevê o pagamento ao Centro Paula Souza. 
Valor aproximado: R$ 9,1 milhões. 
 
O convênio com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais proporciona aos alunos 
da rede pública o acesso às habilitações técnicas de nível médio de Administração 
Empresarial, Gestão de Pequenas Empresas e Secretariado e Assessoria, integrado ao curso 
EJA – Ensino Médio. Na modalidade semipresencial estão sendo qualificados 24.120 alunos.  
 
O convênio com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento de Goiás, por meio da 
modalidade aberta, dá acesso às habilitações técnicas de nível médio de Administração 
Empresarial, Gestão de Pequenas Empresas e Secretariado e Assessoria: 3.198 pessoas 
inscreveram-se para o exame presencial de conclusão do Módulo I. 
 
O Termo de Cooperação Técnica firmado com a Fundação Roberto Marinho, para atendimento 
dos alunos da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, prevê o pagamento ao 
Centro Paula Souza. Valor aproximado: R$ 2,2 milhões. 
 
Na modalidade aberta são oferecidos os cursos: Técnico em Administração Empresarial, 
Técnico em Gestão de Pequenas Empresas e Técnico em Secretariado e Assessoria. Em 
dezembro de 2009, estavam cadastrados 7.308 alunos no site institucional do Telecurso TEC. 
Até dezembro de 2009, 937 alunos obtiveram certificados de Técnico. 
 
c) Programa Estadual de Qualificação Profissional –  Parceria: Centro Paula Souza, 
com a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, SENAI e SENAC. Objetivo: identificar 
as regiões e os setores com carência de qualificação profissional, no intuito de qualificar e 
requalificar trabalhadores desempregados. O programa formará 180 mil trabalhadores até 
2010. O programa iniciou-se em julho de 2008 e foi implantado em Etecs nas 30 cidades.  
 
13.860 trabalhadores foram capacitados em 112 municípios no ano 2009. 
  
O contrato firmado com a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho prevê o pagamento 
ao Centro Paula Souza do valor aproximado de R$ 21,4 milhões.  
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d) Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego  – Frentes de Trabalho - Em 2008 
passou a atender o interior e litoral, chegando a 53 unidades. Já foram atendidos 
8.563 bolsistas. O contrato firmado com a Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho prevê o pagamento ao Centro Paula Souza do valor aproximado de R$ 5,8 
milhões. 
 
e) Fundação Casa  – Parceria: entre Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) e a 
Fundação Casa foi firmada para oferecer diversos cursos de qualificação profissional para 
adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativa. Cerca de 4.200 menores e 420 
funcionários de 29 unidades, em 13 municípios, aprenderam uma profissão. O programa é 
oferecido em todo o Estado, com exceção da Capital, Grande São Paulo e Litoral, com 40 
cursos de qualificação, distribuídos em nove áreas profissionais.   
 
Para essa parceria não houve repasse de recursos para o Centro Paula Souza. 
 
f)  Plano Territorial de Qualificação (Planteq) –  Parceria: Fundação de Apoio à 
Tecnologia (FAT) e a Prefeitura de Osasco. Oferece 17 cursos em áreas como hotelaria, 
costura e gestão, com 200 horas-aula cada. 
 
Começou em 5 de janeiro de 2009 e foi concluído em 30 de março de 2009. Atendeu a 342 
moradores do município de Osasco, que estavam desempregados. 
 
Para essa parceria não houve repasse de recursos para o Centro Paula Souza. 
 
g) Programa Aprendiz Paulista  - Parceria que consiste em facilitar a contratação de 
alunos de cursos técnicos do Centro Paula Souza como Aprendizes, por empresas em todo o 
Estado de São Paulo. Para o jovem, o Programa facilita a experiência profissional. Para o 
empregador, é um caminho para cumprir a cota de contratação de aprendizes determinada 
pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000. 
 
Iniciou-se em agosto de 2009. O programa possibilitará a inserção de 15 mil jovens de 14 a 24 
anos no mercado de trabalho e permitirá às empresas a contratação de profissionais 
qualificados. 
 
Para essa parceria não houve repasse de recursos para o Centro Paula Souza. 
 
h) Programas de Qualificação Básica oferecidas pela s Etecs  - Ministra cursos de 
Formação Inicial com recursos próprios. 
 
Em 2009 foram capacitadas 425 pessoas, em 14 cursos, de sete municípios. 
 
Recursos do Tesouro: Valor aproximado de R$ 540 mil. 
   
i) Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps)  - Visa à divulgação de projetos, 
ações e programas desenvolvidos pelos alunos das unidades de Ensino Médio, Técnico e 
Tecnológico do Centro Paula Souza em todo o Estado de São Paulo. Iniciada em 2007, a 
Feteps é um evento que agrega a iniciativa experimental, o interesse pela ciência e pela 
tecnologia, o estímulo à criatividade dos alunos, o empreendedorismo, além de integração das 
Fatecs e Etecs.  
 
Na 3ª FETEPS, aproximadamente 12 mil pessoas puderam observar a exposição de 236 
projetos classificados entre os 275 inscritos para o evento. O número de pessoas foi quatro 
vezes superior ao do primeiro ano. Cerca de 40 empresas participaram. Realizaram 17 
capacitações, certificando 1.020 pessoas.  
 
Recursos do Tesouro: Valor aproximado de R$ 260 mil, para locação de infra-estrutura. 
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2. Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT 
 
 
 
a) Modernização do IPT – investimentos e realizaçõe s - Em 2009, o IPT completou 
110 anos de contribuição ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado e do País, 
avançando em seu processo de modernização. Os investimentos do Governo do Estado 
somaram R$ 49 milhões no ano, em obras civis e compras de equipamentos para aprimorar a 
capacitação laboratorial e atender às demandas do setor público e privado. O processo terá 
continuidade em 2010, quando serão investidos mais R$ 25 milhões por parte do Governo. 
 
Há recursos do Fundo Tecnológico (Funtec) do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), sendo R$ 27 milhões para o Laboratório de Estruturas Leves 
(LEL), no Parque Tecnológico de São José dos Campos, R$ 14 milhões para a pesquisa sobre 
áreas contaminadas e R$ 11,6 milhões para o projeto silício grau solar. 
 
Somam-se os investimentos da Petrobras no IPT, a seguir: 
 
R$ 11,8 milhões no Laboratório de Corrosão e Proteção, inaugurado em julho de 2009; 
R$ 9,5 milhões no Centro de Engenharia Naval e Oceânica, inaugurado em novembro de 2009; 
R$ 1,2 milhão para o Laboratório de Geotecnia e R$ 6,7 milhões para o Laboratório de Vazão de Óleo, 
ambos a serem inaugurados no início de 2010. 
 
O projeto para o desenvolvimento de uma planta-piloto de gaseificação de biomassa, em 
Piracicaba, deverá receber investimento de R$ 110 milhões a partir de 2010. O projeto 
produzirá etanol a partir da gaseificação do bagaço de cana. 
 
No triênio 2008-2010, planeja-se investir cerca de R$ 290 milhões no instituto, caso o projeto 
BNDES sobre gaseificação seja aprovado. 
 
Ao longo de 2009, o IPT seguiu ampliando as capacitações laboratoriais e de recursos 
humanos. Desde a criação do programa de treinamento de pesquisadores no exterior, no final 
de 2008, foram enviados 11 pesquisadores para instituições de pesquisa e universidades da 
Inglaterra, Portugal, Alemanha e Estados Unidos. Para 2010, a previsão é de dobrar esse 
número. Foram contratadas 140 pessoas que passaram no concurso público de 2008, entre 
pesquisadores, técnicos e engenheiros.  
 
O processo de modernização envolve investimentos, materiais e obras. De janeiro a dezembro 
de 2009, foram adquiridos mais de 400 novos equipamentos e licitadas 3 obras laboratoriais.  
 
Inauguração: Laboratório de Corrosão e Proteção (LCP) do Centro de Integridade de 
Estruturas e Equipamentos (CINTEQ) em julho de 2009. A infraestrutura do laboratório passou 
por um processo de completa modernização. O estudo da corrosão é importante para evitar o 
colapso de materiais metálicos em pontes, postes, dutos, tanques para qualquer construção 
que adote o aço como insumo. O trabalho do IPT na pesquisa de corrosão tem contribuído 
para o desenvolvimento de normas internacionais, como no caso do tema de corrosividade de 
dutos destinados para derivados de petróleo. 
 
Novas Instalações do Centro de Engenharia Naval e Oceânica (CNAVAL) em novembro de 
2009. O laboratório passou por uma completa reformulação física e tecnológica, que o coloca 
como o mais moderno da América Latina e em condições de atender às novas demandas de 
suporte tecnológico aos setores de transportes marítimos e de construção de plataformas de 
petróleo, que experimentam uma retomada histórica de atividades. O projeto foi fomentado no 
âmbito de um convênio entre a Transpetro e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), com 
apoio do Governo de São Paulo. 
 
O projeto do novo laboratório teve como base três objetivos: 1)criar um centro multiusuário, 
com 15 estações de trabalho para pesquisadores, projetistas e clientes do Instituto; 
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2)incrementar a capacitação laboratorial do Centro, por meio de equipamentos modernos de 
medição para ensaios no tanque de provas, túnel de vento e túnel de cavitação (estudo de 
hélices); 3)reduzir o tempo de construção de modelos físicos para serem testados nesses 
laboratórios. Do investimento total, cerca de R$ 5,5 milhões foram empregados em 
equipamento, como o braço robótico que passou a dar suporte ao desenvolvimento de modelos 
de embarcações e o restante dos recursos foram aplicados em obras civis. Há também uma 
máquina de prototipagem rápida para o desenvolvimento de modelos de hélices e de lemes.  
 
Instalação de Microscópios de Varredura Rápida - MEV-FEG: os microscópios foram 
adquiridos com investimentos do projeto Moderniza-Governo de São Paulo. Com possibilidade 
de uso para pesquisas e ensaios de vários laboratórios, os novos equipamentos trabalham com 
dois tipos de feixes: - elétrons (FEG) é capaz de produzir imagens de alta resolução com uma 
ampliação de até 300 mil vezes (como comparação, os modelos convencionais não 
ultrapassam 15 mil vezes de aumento).  - íons de gálio executam a usinagem de amostras – 
agora é possível realizar um corte ortogonal de superfícies para observação em terceira 
dimensão. 
 
Para 2010, pretende-se seguir com o processo de modernização e inaugurar novos 
laboratórios que irão fortalecer os setores nos quais o instituto já atua e permitir que passe a 
atuar em novas áreas. Exemplo disso é o novo prédio de Bionanotecnologia, cujas obras 
iniciaram-se em novembro de 2009. Investimentos: R$ 46 milhões, entre obras civis e 
equipamentos. O projeto arquitetônico prevê as seguintes áreas: biotecnologia 
(desenvolvimento com organismos vivos), tecnologia de partículas (microencapsulação de 
componentes químicos e terapia medicinal, como em cosméticos), micromanufatura de 
equipamentos (reatores micrométricos) e metrologia. 
 
b) Atuação dos Centros Técnicos do IPT -  é constituída por 12 Centros Técnicos e um 
Núcleo que atuam de maneira conjunta, permitindo trabalho em equipes multidisciplinares.  
 
Os Centros deram continuidade às diversas atividades de 2008. Iniciaram projetos nos 
seguintes segmentos de mercado: 
 
I- Materiais e Química - O segmento reúne variadas competências, nas áreas de 
metalurgia, química, bioprodutos, plásticos, borrachas, compósitos, têxtil/couro e madeira.  
 
Em 2009, destaque para o estudo feito pelo Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia 
de Partículas (LPP).  Objetivo: resolver o problema da produção de biodiesel, na etapa de 
adição dos catalisadores homogêneos nos reatores de conversão, por meio do 
desenvolvimento de um catalisador heterogêneo que não se misture (ou não se dissolva) com 
os fluidos dentro do reator no momento da fabricação do combustível. Grande parte dos 
estudos realizados para resolver o problema buscou até hoje o desenvolvimento de 
catalisadores que “prendessem” a base ou possuíssem um mecanismo de ação para a reação 
acontecer apenas entre o ácido e o álcool, sem a produção de sabão. Algumas dessas 
tentativas baseavam-se na idéia de manter a base (em geral álcalis) presa a um suporte, mas 
esta acabava extraída do material e colaborava para a formação do sabão. O maior desafio do 
projeto é obter uma substância que não se dissolva no meio reacional, seja regenerável e 
mantenha-se ativa por mais tempo possível, pois os catalisadores baseados em polímeros têm 
alto custo e devem ter alta durabilidade.  
 
II- Transportes - atende às áreas de engenharia naval, dutos, ferroviária, aeronáutica, 
cargas, estradas e tecnologia da informação (TI). No ano de 2009, os projetos tiveram grande 
importância nestas áreas: 
 
1.Dutos: estudos de corrosão externa e proteção catódica tiveram um avanço extraordinário. 
Em trabalhos conjuntos com o Cenpes/Petrobras, o IPT desenvolveu uma metodologia inédita 
na área de proteção catódica para avaliar a probabilidade de corrosão por corrente alternada 
na superfície externa de dutos. No âmbito do programa de P&D da ANEEL, está em 
andamento o projeto que avalia técnicas de proteção anticorrosiva de equipamentos elétricos 
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instalados em galerias subterrâneas, incluindo revestimentos orgânicos e proteção catódica por 
anodo galvânico. 
 
2.Investigação de ambientes submersos: foi reequipada por meio do projeto Moderniza, 
financiado pelo Governo do Estado, e contou com investimentos provenientes de projetos de 
pesquisa junto à FINEP. Assim, tornar-se-á uma das únicas entidades no País a estar 
devidamente capacitada para desenvolver projetos de investigação neste campo. Foram 
realizados estudos experimentais nos trechos de Aruanã (GO), Conceição do Araguaia (TO) e 
Couto de Magalhães (PA), cerca de 500 quilômetros de perfis ecobatimétricos e sonográficos, 
além de dezenas de medições de vazão e velocidade de corrente, executados no rio Araguaia.  
 
3.Mitigação de ruídos: estudo de elaboração do plano específico de zoneamento do ruído do 
aeroporto estadual Dr. Leite Lopes, localizado em Ribeirão Preto, e um estudo para mitigação 
de ruídos de tráfego sobre comunidades, esse último em parceria com a  Dersa. 
 
III- Petróleo e Gás - contribuiu com pesquisas e projetos como o estudo de “Corrosão sob 
tensão em equipamentos hidromecânicos de usinas hidrelétricas”, realizado pelo CINTEQ, 
atendendo a uma solicitação da CESP. Objetivo: estudar os principais aços estruturais 
disponíveis no mercado nacional para verificar riscos de corrosão sob tensão nesses materiais, 
decorrentes de processos de soldagem. Em P&D&I está em andamento o projeto para 
“Validação do procedimento de monitoração da instalação da estaca torpedo”, desenvolvido 
pelo CNAVAL para a Petrobras, realiza instrumentação em escala real para testar a resistência 
à tração desse tipo de estaca que ancora plataformas flutuantes no mar. 
 
IV- Infraestrutura - atuou em projetos de pesquisa de “Desenvolvimento e avaliação de 
alternativas para destinação de águas em câmaras subterrâneas”. Objetivo: mapear 
alternativas para o tratamento de águas de chuvas contaminadas que atingem transformadores 
elétricos instalados em galeria, antes de devolvê-las para os rios. O estudo foi feito pelo 
CETAC, atendendo a uma demanda da ELETROPAULO. Realizou serviços como “Apoio 
tecnológico para fase de instalação do trecho sul modificado do Rodoanel”. Objetivo: dar apoio 
tecnológico na área de impactos ambientais da obra, estudando alternativas de pavimentos e 
contribuindo para a mitigação de ruídos. O projeto envolveu o CETAE, CT-OBRAS e CETAC. 
 
V- Metrologia - investiga as condições do vento nos bairros paulistanos de Moema, na 
Zona Sul, e Luz, no Centro. As simulações permitiram verificar as condições de vazão de vento 
em edifícios, o que é fundamental para o conforto de seus usuários. Os dados obtidos, se 
considerados em projeto, vão contribuir para aprimorar o conforto das unidades habitacionais. 
Por meio de ensaios, pode verificar as condições de conforto do pedestre, a dispersão de 
poluentes e as áreas com maior acúmulo de poeira, o que pode dar, por exemplo, diretrizes 
para o serviço de varrição de ruas.  
 
Projetos de medição são necessários na geração de energia elétrica. Para usinas hidrelétricas, 
vem sendo realizado um projeto chamado “Sistema de Medição de Vazão Turbinada em 
Usinas Hidrelétricas de Grande Porte”.  Esse trabalho, no âmbito do Laboratório de Vazão do 
Centro de Metrologia de Fluidos (CMF), permitirá conhecer a vazão real no interior da entrada 
de uma turbina. Atualmente, essa informação é estimada por modelos em escala reduzida. 
Com o novo conhecimento, será possível determinar o rendimento efetivo de uma turbina, e 
assim planejar melhor os trabalhos de manutenção, aumentando a eficiência de operação. O 
projeto utiliza a tecnologia de tomografia computadorizada para medir a vazão. Vem sendo 
desenvolvido como projeto de P&D&I para a Companhia Energética de São Paulo (Cesp) e 
está sob coordenação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).  
  
VI- Sistema de Indicadores da Qualidade - calcula os indicadores de qualidade dos 
serviços e faz auditoria técnica para levantamento e detecção de fraudes em medidores de gás 
natural. Anualmente, o IPT faz acompanhamento e controle da qualidade dos materiais em 
livros e cadernos escolares comprados por órgãos governamentais. Em 2009, foram testados 
67 mil livros e mais de 2 mil cadernos. 
 



 106 

O controle da qualidade de combustíveis avalia sistematicamente amostras de gasolina e 
álcool combustível coletadas no mercado paulista, a fim de atender demandas da Secretaria da 
Fazenda de São Paulo e da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para monitoramento do 
mercado. Em 2009, foram analisados 23 mil litros. Para a ANP, o IPT passou a analisar a 
qualidade de diesel e biodiesel. 
 
Técnicos do IPT fazem o controle da qualidade em produtos da indústria têxtil e de confecção, 
avaliando o desempenho de equipamentos de segurança (EPIs) e dos produtos de uso do 
consumidor final. O apoio tecnológico às indústrias é executado para melhoria do processo de 
produção de tecidos e confecção. 
 
c) Grandes projetos:  
 
� Projeto de Gaseificação – foi iniciado em 2009 para o desenvolvimento de uma técnica 
de gaseificação de biomassa. Visa a produzir vários produtos como etanol, diesel e 
fertilizantes, a partir da gaseificação do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. A planta-piloto 
será instalada na cidade de Piracicaba. Parceria: CTC. Investimento: R$ 110 milhões do 
BNDES, se a proposta for aprovada, a partir de 2010.  
 
� Silício Grau Solar – Investimento: R$ 11,6 milhões do BNDES, aprovados em 2009, e 
uma perspectiva de trabalho para os próximos três anos. O IPT pesquisa alternativas para a 
obtenção de silício de grau solar (SiGS) com 99,999% de pureza, destinado à fabricação de 
células fotovoltaicas para a geração de energia elétrica quando expostas à luz natural. O 
projeto viabiliza a produção do SiGS a partir da rota metalúrgica, explorando um potencial de 
negócios que inicialmente abrirá uma frente de exportação para o Brasil, visto que a demanda 
por energia fotovoltaica vem aumentando à razão de mais de 20% ao ano no mercado 
internacional nos últimos dez anos, sobretudo, quanto aos programas de substituição de fontes 
energéticas.  
 
� Áreas contaminadas - Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas (LRAC) do 
Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas (CETAE) começou a trabalhar em meados de 
2009 no projeto piloto para a remediação e revitalização de áreas contaminadas. Aporte: R$ 14 
milhões do BNDES. O IPT estuda quais as alternativas tecnológicas de remediação de solo. 
Entre as soluções possíveis, estão a adoção de um composto químico para neutralizar os 
contaminantes, a interação com plantas, microorganismos ou o tratamento térmico.  
 
 
 
5- Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares –  IPEN 
 
 
Em 2009 o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares apresentou resultados de destaque. 
 
Reator Multipropósito Brasileiro - precisou enfrentar o desafio para encontrar soluções para 
uma crise internacional de fornecimento do Molibdênio-99 – principal insumo dos geradores de 
Tecnécio, radiofármaco empregado no diagnóstico de tumores, funções renais, problemas 
pulmonares, cardiológicos e hepáticos. Representa 80% dos exames diagnósticos em medicina 
nuclear.  
 
O Brasil consome 5% da produção mundial de Molibdênio-99, ao custo de US$ 20 milhões ao 
ano. O país compra o produto da empresa canadense MDS Nordion, vencedora de licitação 
internacional que comercializa o Molibdênio proveniente do reator nuclear do Canadá. A 
matéria-prima é produzida em larga escala em apenas cinco reatores: NRU no Canadá, HFR-
Petten na Holanda, Safári na África do Sul, Osíris na França, e BR2 na Bélgica. A crise foi 
deflagrada com a parada do reator canadense, desde maio de 2009, e a previsão é de que a 
instalação volte a operar apenas no início de 2010. O reator da Holanda também está 
inoperante. Juntos, os dois reatores respondem por mais de dois terços da produção mundial.  
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Como solução emergencial ao problema, o IPEN passou a importar o produto da Argentina 
(cuja produção originalmente era voltada somente para o mercado interno) e da África do Sul. 
Retomou a produção de Tálio-201 e ampliou a sua importação – um produto alternativo que 
pode substituir parte dos exames efetuados com o gerador de Tecnécio. Como solução de 
longo prazo foi anunciada a parceria da União com o Estado no projeto do Reator 
Multipropósito Brasileiro. O projeto representará a autonomia na produção de Molibdênio-99. 
Investimento: US$ 500 milhões. Local da instalação: Iperó, próximo a Sorocaba. 
 
Radiofarmácia - foram inauguradas instalações de transferência e transporte de radioisótopos 
dos aceleradores de partículas cíclotron e do reator nuclear de pesquisas IEA-R1 para a área 
de radiofarmácia do instituto. Antes da construção do novo sistema pneumático de envio, via 
tubulações subterrâneas, os materiais eram transportados em blindagens do reator nuclear de 
pesquisas IEA-R1 e dos aceleradores de partículas cíclotron até o prédio da radiofarmácia, 
onde os produtos são processados e enviados para os mais de 300 centros médicos que 
utilizam os radiofármacos no país. Além de se eliminar as blindagens, que chegavam a pesar 
até 700 kg, o sistema é mais rápido, mais seguro e os produtos seguem diretamente para as 
células onde serão processados.  
 
Entre os dias 25 a 29 de maio, São Paulo sediou a conferência e os encontros sobre 
radiofármacos produzidos em equipamentos cíclotron e utilizados em exames PET/CT, que 
permitem diagnosticar diversos tipos de câncer. Os eventos integraram um projeto de 
cooperação técnica da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Local: Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e 
Incor. Pauta: produção dos radiofármacos e aplicações nas áreas de clínica e física. 
Participações: especialistas nacionais e internacionais nas áreas de produção e aplicações 
médicas. 
 
Principais premiações e destaques recebidos: 
• Pesquisa sobre tratamento de superfícies denominado "Estudo do Comportamento da Corrosão 
da Liga 5052 Tratada com Moléculas Auto-organizáveis". Apoio: Fapesp. Foi escolhido o melhor trabalho 
nacional apresentado durante o Encontro e Exposição Brasileira de Tratamentos de Superfície, realizado 
entre os dias 7 e 9 de maio, em São Paulo. 
• Projeto Cenpes-Cana foi patrocinado pela Petrobras, junto com o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), Centro de Análise e Planejamento Ambiental (Ceapla/Unesp de Rio Claro) e 
Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET/Unesp de Bauru da Unesp) e Cepema/USP. Objetivo: 
medir o índice de poluição atmosférica no interior do Estado de São Paulo causada pelas queimadas.  
• Seção Latino Americana da American Nuclear Society concedeu o Prêmio de Publicação do 
Ano 2009 para o trabalho Development and production of radioactive sources used for cancer treatment 
in Brazil. 
• Trabalho "Energia Nuclear na Economia Atual” foi premiado como o melhor trabalho de 
divulgação científica durante o XVIII Encontro Anual da Associação Brasil-Japão de Pesquisadores, de 
26 a 28 de setembro, em São Paulo.  
• Revista American Ceramic Society Bulletin de setembro de 2009 publicou artigo sobre os 
progressos brasileiros na área de cerâmica. Destaque para dois trabalhos desenvolvidos no Ipen.  
1)publicado no International Journal of Applied Ceramic Technology, aborda os resultados de implantes 
de biocerâmicas e biovidros, utilizados como substitutos de ossos na área de odontologia. 2)pesquisa 
sobre densificação de materiais covalentes com adição de óxidos, utilizando design de misturas e análise 
resposta. Colaboração: Instituto de Química da Unicamp e apoio do CNPq e da Fapesp. 
• Revista Fapesp publicou a matéria sobre novo método utilizando radiação gama na reciclagem 
de óleo usado nos motores. O sistema desenvolvido pelo IPEN elimina os contaminantes, faz a 
reciclagem e ainda obtém subprodutos que não são disponibilizados no processo tradicional como 
composto para a indústria. 
 
 
Pós-Graduação – associou-se com a Universidade de São Paulo para fins de Pós-Graduação. 
Nos seus 33 anos de existência, o Programa de Tecnologia Nuclear obteve a avaliação 6 da 
CAPES e acumulou em 2009 o seguinte desempenho: 
 
Mais de 500 teses de doutorado, mais de 1.000 dissertações de mestrado, 141 dissertações de mestrado 
profissional, grade composta de 94 disciplinas de pós-graduação e 27 disciplinas optativas de 
graduação. Alunos matriculados: 476 em 2009. 
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Em 2009 as defesas de teses passaram a ser acompanhadas pela Internet e assistidas após a 
defesa por aqueles que não puderam estar presentes fisicamente ou virtualmente, aumentando 
expressivamente a disseminação de informações.  
 
Indicadores de Desempenho - merecem destaque os esforços de transparência dos 
resultados alcançados do IPEN mediante a disponibilização dos indicadores de desempenho 
em tempo real dos Centros de Pesquisa no sítio do IPEN, em termos de publicações, ensino e 
tecnologias desenvolvidas. As informações estão disponíveis para o público em geral. 
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Secretaria da Cultura 
 

 
Demonstrativo de Despesas 

  

 
Número de funcionários 

 
 

 
I - Atividades 
 
 As principais atividades desenvolvidas em 2009 foram: 

 
• Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico - UPPH 
 
1. Atribuições: executa atividades relativas ao tombamento, restauro e cadastramento do 
patrimônio histórico, arqueológico, artístico e turístico do Estado; presta serviços 
administrativos de apoio, necessários à atuação do Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado; e, está vinculada funcionalmente ao 
Presidente do CONDEPHAAT, orientador das suas atividades. 
 
2. Atividades Técnicas Realizadas 
 
-Grupo de Conservação e Restauro de Bens Tombados 
 
- Elaboração de anteprojetos e projetos para subsidiar a realização de obras de restauro e 
conservação de bens tombados, atividade essa que recebeu destaque neste ano: 
 

2008 2009 09/08
Secretaria 563                                572                                1,6%
   Ativos 253                                257                                1,6%
   Inativos 310                                315                                1,6%
Fundação Padre Anchieta 1.366                             1.435                             5,1%
   Ativos 1.366                             1.435                             5,1%
Total da Pasta 1.929                             2.007                             4,0%

R$ mil 
variação 

09/08
1-Administração Direta 373.569,4 556.421,1 48,9%

Pessoal 10.786,9 17.652,4 63,6%
   funcionários ativos 6.650,7 11.309,6 70,1%
   inativos e pensionistas 0,5 0,5 0,3%
   obrig. patronal/insuf.financ. 4.135,7 6.342,3 53,4%
Custeio 338.009,9 370.727,1 9,7%

Investimentos 24.772,6 168.041,6 578,3%

2- Entidades Vinculadas 192.086,5 214.712,7 11,8%

  Fundação Padre Anchieta 192.086,5 214.712,7 11,8%
   pessoal 83.296,7 91.858,3 10,3%
   custeio 96.534,5 113.287,3 17,4%
   investimento 12.080,9 4.500,0 (62,8)%
   sentenças judiciais 174,3 5.067,1 2.807,2%

Total da Despesa (1+2) 565.655,8 771.133,8 36,3%

2008 2009
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- Museu Major Novaes (Cruzeiro) - Projeto básico de restauro finalizado. Próxima etapa: encaminhamento 
ao Condephaat para análise e deliberação. 
 - Igreja da Ordem Terceira de São Francisco (Capital) - Projeto básico de restauro. Fase atual: aprovado 
pelo Condephaat, com parecer favorável pelo Conpresp. A Secretaria está em tratativas para finalizar um 
convênio junto a Mitra para realização do projeto executivo e da obra. Vale salientar que para a 
elaboração do referido projeto houve a contratação de um especialista em arte sacra, o Prof. Dr. Percival 
Tirapelli, que realizou a pesquisa histórica da Venerável Ordem Terceira de São Francisco. 
- Solar do Capitão Manuel José da Silveira (Silveiras): Fase atual: iniciado os procedimentos necessários 
para a solicitação de contratação de obras emergências no referido bem tombado, de forma a garantir a 
estrutura do prédio. Próxima etapa: início da realização do projeto de restauro. 

 
- Analise projetos de intervenção em bens tombados e em fase de homologação e 
intervenções realizadas em área envoltória de todos os bens tombados. 

 

Solicitação Nº processos 
autuados no Protocolo Solicitação Nº processos 

autuados no Protocolo 
Projeto 301 Anúncio 47 
Reforma 265 Serviços de Conservação 26 
Informações 245 Denúncia 25 
Regularização 223 Restauro 22 
Demolição   81 Pesquisa Mineral   5 
Outros  71 Projeto/Demolição   1 
Remoção de Arvores 49 Total geral 1.361 

 
-Grupo de Estudo e Inventário e Reconhecimento do Patrimônio Cultural e Natural 

 
Realiza estudos necessários para os tombamentos, verificando as urgências e prioridades. 
 

Destaque: elaboração de um plano de trabalho estabelecendo diretrizes, dentre as quais 
figuram os processos referentes ao Patrimônio Ferroviário Paulista, ao Patrimônio Hospitalar 
Paulista, ao Patrimônio Arquitetônico Moderno. Resultado: 236 processos instruídos e 
enviados ao Condephaat, apresentando o seguinte andamento: 

 

Indicador Quant. 
arquivamentos  46 
aberturas de estudo de tombamento  19 
tombamentos deliberados   13 
minutas pendentes aprovadas   05 
processos em fase de relatoria com Conselheiros do Condephaat 153 
Total 236 

 
-Vistorias Realizadas nos Municípios do Estado de São Paulo 

 

Compete aos dois grupos a realização de vistorias, visando a orientar os processos de estudo 
de tombamento. 

 
 Vistorias realizadas ao longo do ano de 2009: 

Indicador Quant. 
-avaliação do estado de conservação dos imóveis tombados e acompanhamento de 
intervenções  61 

- levantamento de informações de imóveis em estudo de tombamento   80 
Total 141 

 
3. Gestão de Recursos Humanos 
 
-Incremento no Corpo Técnico 
 
Realização de concurso público para o cargo de Arquiteto I. (15 vagas); aumento do número 
de estagiários de diversas áreas (direito, administração, gestão de políticas públicas, 
arquitetura e história). 
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- Capacitação dos Servidores 
 

- Cursos Oferecidos: Concepção, Desenho e Banco Dados; Geoprocessamento em Terraview; Formação 
em CAD; Palestras com o restaurador Julio Moraes: “Pinturas murais” e com o Prof. Dr. Paulo Garcez 
Marins/USP sobre o “Patrimônio Edificado Paulista e a Elaboração de Critérios para Tombamento 
Estadual”. 
 

- Participação em Seminários e Congressos: I Fórum Nacional de Patrimônio Cultural - Ouro Preto/ MG; 
2º Encontro Nacional sobre Patrimônio Industrial Faculdade Belas Artes – São Paulo/SP; 8º Docomomo 
Rio de Janeiro/ RJ; PACH-Plano de Ação para as Cidades Históricas - Brasília/ DF; Seminários: ‘Arquivos 
Institucionais’ - Capital/ SP; Arqueologia e Resistência (MAE - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP) 
São Paulo/SP; Estudos sobre restauração arquitetônica: “Temas Recentes no restauro na Itália” - FAU 
Maranhão - Capital/ SP; 6º Seminário Nacional Memória e Patrimônio Unicamp - Campinas/ SP. 
 
4. Parcerias e Representações 
 

Parcerias: 1. Fapesp - Em análise na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo duas 
solicitações: a) Projeto de Georreferenciamento dos bens tombados e criação de banco de dados com 
informações pertinentes a estes bens. Pesquisa encaminhada pela FAU – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP; b) Elaboração de edital público para inventário de Patrimônio Cultural. 
 2. Associação de Amigos do Arquivo: Realização de projeto de tratamento dos cerca de 40 mil processos 
existentes na Unidade que demandam conservação. 
 

Representações: no Conselho Estadual do Meio Ambiente (Decreto Estadual nº 20.903/83) e Grupo 
Gestor de Quilombos – ITESP (Decreto Estadual nº 41.774/97). 
 
5. Gestão de Recursos Materiais 
 

Melhoria das Instalações e Equipamentos:  
-Realocação do Protocolo e Centro de Documentação, visando a dar um melhor atendimento aos 
interessados e garantir um melhor acondicionamento e organização dos processos Condephaat. 
 

-Doação: As bibliografias não inseridas nas perspectivas de pesquisa da unidade foram doadas para o 
Programa São Paulo: Um Estado de Leitores (109 exemplares). 
 

-Aquisição de Mapotecas - Objetivo: para uma melhor organização das plantas existentes, fontes 
importantes de consulta para instrução de processos. 
 

-Melhoria do acervo de consulta dos técnicos: para instrução de processos e pesquisas, houve a 
realização de contatos com editoras, que doaram 100 novos exemplares. 

 

-Equipamentos eletrônicos incorporados ao patrimônio da Unidade: máquina fotográfica e filmadoras. 
Objetivo: modernização das condições de trabalho, essenciais na documentação das vistorias, ilustrando 
melhor o trabalho dos técnicos. 
 
Higienização - Processos Condephaat: Contrato celebrado com a Associação de Amigos do Arquivo, 
entidade ligada ao Arquivo Público do Estado, para tratamento de processos que estavam contaminados 
por excrementos de ratos. 
 
6. Tecnologia da Informação e Padronizaçâo de Procedimentos 
 

Novo Sistema de Controle de Processos 
Implantação de um novo sistema de Protocolo na UPPH, que atua separadamente do Protocolo da 
Secretaria. Objetivo: construção de inventário para os bens; atuação como um centralizador e indexador 
de todos os documentos relativos aos processos (despachos, pareceres e ofícios); emissão de relatórios 
de tramitação, prazos e produtividade do trabalho desenvolvido. 
 
Revisão Ordem Serviço/92: 
Objetivo: melhorar a qualidade dos serviços oferecidos ao cidadão. 
 
7. O Condephaat  
  
O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado é composto 
por representantes de Secretarias de Estado, Universidades Estaduais e outros órgãos e entidades 
representativos da sociedade. 
 
 Em 2009, foram instituídos dois grupos de trabalho para o estudo de processos que envolviam ‘Núcleos 
Urbanos Históricos’ e o outro para ‘Áreas Envoltórias’. 
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- Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural - UFDPC 
 

 Realiza atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo 
a integração regional, ao articular as regiões, e estimulando os movimentos culturais. 

 
Atividades Realizadas:  
 
1- Atendimento Técnico aos Municípios  
 
A UFDPC promove uma política regional integrada às diversas áreas do Estado, incentivando 
o desenvolvimento, a preservação das características culturais locais e o intercâmbio regional. 
 
Indicador Quant. 
 atendimentos realizados 154 
 municípios atendidos  132 
 recurso utilizado  R$ 692.800,00 
 
 
2- Centro de Bibliotecas 
 
2.1 – Doação de Livros (Reforço de Acervo) 
 

Indicador Quant. 
 doações realizadas para bibliotecas públicas      447 
 municípios beneficiados pelas doações      332 
 livros doados para bibliotecas públicas 76.740 
 doações realizadas para salas de leitura         83 
 livros doados para salas de leitura     9.395 
 Total de atendimentos (bibliotecas públicas + salas de leitura)       530 
 Total de livros doados (bibliotecas públicas + salas de leitura) 86.135 
 
2.2 – Aquisição de livros (Compra) 
 
Indicador Quant. 
 livros adquiridos por compra dentro do “Projeto de Estímulo à Leitura” 60.400 
 títulos adquiridos      302 
 exemplares por título      200 
 municípios beneficiados com a doação      200 
 
2.3 – Aquisição de livros, revistas e outros (Doação) 
 
Indicador Quant. 
 obras adquiridas por doação (Livros, Revistas, DVDs, CDs) 25.000 
 
2.4 – Biblioteca “Dr. João Antonio da Fonseca” (Circulante) 
 
A Biblioteca foi transferida para o Parque da Juventude, Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, e está 
passando por reformulações, permanecendo fechada durante 2009. 
 
 
3- Programa de Incentivo a Bandas e Fanfarras 
 
Objetivo: incentivar, resgatar e manter as bandas e fanfarras já existentes e estimular a criação 
de novos núcleos. 
 
Doação de instrumentos: realizada pela Secretaria de Estado da Cultura em caráter definitivo. 
A distribuição dos instrumentos é feita mediante solicitação expressa dos municípios 
contemplados. No ano de 2009, a doação ocorreu conforme a seguinte distribuição:  
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Cidade Instrumentos Doados  
(uma unidade de cada item) 

Valor da 
Doação 

Araçatuba Saxofone Alto Mib; Saxofone Tenor Sib, Par de prato “16”. R$ 5.750,00

Aramina 

Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa; Bombardino – Euphonium em 
sib;  Trompa fa/sib; Caixa Tenor  14X12;  Bumbo 22X14; Multitom   6”  
8”  10”  12”  13”; Clarinete Sib; Flauta Transversal;Saxofone Alto Mib;  
Saxofone Tenor Sib 

R$ 20.299,00

Areias 

Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa;  Bombardino – Euphonium 
em sib;  Trompa fa/sib; Caixa Tenor  14X12;  Bumbo 22X14; Multitom  
6”  8”  10”  12”  13”; Flugelhorn; Clarinete Sib; Flauta Transversal; 
Saxofone Alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.194,00

Atibaia 

Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa;  Bombardino – Euphonium 
em sib;  Trompa fa/sib; Caixa Tenor  14X12; Bumbo 22X14; Par de 
prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”; Flugelhorn; Clarinete Sib; 
Flauta Transversal;  Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.494,00

Boa Esperança 
do Sul 

Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa; Bombardino – Euphonium em 
sib; Trompa fa/sib; Caixa Tenor 14X12; Bumbo 22X14; Par de prato 
16”; Multitom   6”  8”  10”  12”  13”; Flugelhorn; Clarinete Sib; Flauta 
Transversal; Saxofone Alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.494,00

Cosmópolis Clarinete Sib;  Flauta Transversal R$ 1.710,00

Garça Trompa fa/sib; Par de prato 16”; Clarinete Sib; Flauta Transversal;  
Saxofone Alto Mib;  Saxofone Tenor Sib R$ 11.130,00

Inúbia Paulista 
Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa; Bombardino – Euphonium em 
sib;  Trompa fa/sib; Caixa Tenor  14X12; 01 Bumbo 22X14; Par de 
prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”; 01 Flugelhorn 

R$ 15.334,00

Itararé 

Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa; Bombardino – Euphonium em 
sib;  Trompa fa/sib;  Caixa Tenor  14X12;  Bumbo 22X14; Par de prato 
16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”; Flugelhorn;  Clarinete Sib; 
Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 21.734,00

Jaboticabal 

Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa;  Bombardino – Euphonium 
em sib;  Caixa Tenor  14X12; 01 Bumbo 22X14; Par de prato 16”; 
Multitom   6”  8”  10”  12”  13”;  Flugelhorn; Clarinete Sib;  Flauta 
Transversal; Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 18.824,00

Lins 

Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa;  Bombardino – Euphonium 
em sib;  Trompa fa/sib;  Caixa Tenor  14X12; Bumbo 22X14; Par de 
prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”; Flugelhorn; Clarinete Sib; 
Flauta Transversal;  Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.494,00

Lorena 

Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa;  Bombardino – Euphonium 
em sib;  Trompa fa/sib;  Caixa Tenor  14X12;  Bumbo 22X14;  Par de 
prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”; Flugelhorn; Clarinete Sib; 
Flauta Transversal;  Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.494,00

Mirassol 

 Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa;  Bombardino – Euphonium 
em sib;  Trompa fa/sib; Caixa Tenor  14X12;  Bumbo 22X14;  Par de 
prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”;  Flugelhorn;  Clarinete Sib;  
Flauta Transversal;  Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.494,00

Mongaguá 
 Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa;  Bombardino – Euphonium 
em sib;  Caixa Tenor  14X12; 01 Bumbo 22X14; Multitom   6”  8”  10”  
12”  13”;  Flugelhorn 

R$ 11.364,00

Natividade da 
Serra 

 Trompete sib;  Trombone de Vara sib/fa;  Bombardino – Euphonium 
em sib;  Trompa fa/sib;  Caixa Tenor  14X12;  Bumbo 22X14;  Par de 
prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”;  Flugelhorn;  Clarinete Sib;  
Flauta Transversal;  Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.494,00

Nova 
Guataporanga 

 Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa;  Bombardino – Euphonium 
em sib;  Trompa fa/sib;  Caixa Tenor  14X12;  Bumbo 22X14;  Par de 
prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”;  Flugelhorn; 

R$ 15.334,00

Nova Odessa  Trompa fa/sib;  Flugelhorn;  Saxofone alto Mib; Saxofone Tenor Sib R$ 11.015,00

Ribeirão dos 
Índios 

 Trompete sib;  Trombone de Vara sib/fa;  Bombardino – Euphonium 
em sib;  Trompa fa/sib;  Caixa Tenor  14X12;  Bumbo 22X14;  Par de 
prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”; Flugelhorn; 01 Clarinete Sib;  
Flauta Transversal;  Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.494,00
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Cidade Instrumentos Doados  
(uma unidade de cada item) 

Valor da 
Doação 

Santa Clara 
d`Oeste 

 Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa; Bombardino – Euphonium 
em sib; Trompa fa/sib; Caixa Tenor  14X12; Bumbo 22X14;  Par de 
prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”; Flugelhorn; Clarinete Sib; 
Flauta Transversal;  Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.494,00

São Carlos 

Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa;  Bombardino – Euphonium 
em sib;  Trompa fa/sib;  Caixa Tenor  14X12; Bumbo 22X14;  Par 
de prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”;  Flugelhorn; Clarinete 
Sib; Flauta Transversal;  Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.494,00

São João da 
Boa Vista Par de prato 16”;  Clarinete Sib; 02 Flautas Transversais R$ 2.770,00

São Luís do 
Paraitinga 

Trompete sib;  Trombone de Vara sib/fa; Bombardino – Euphonium 
em sib;  Trompa fa/sib; Caixa Tenor  14X12;  Bumbo 22X14; Par de 
prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”; Flugelhorn;  Clarinete Sib;  
Flauta Transversal;  Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.494,00

Três Fronteiras 

Trompete sib; Trombone de Vara sib/fa; Bombardino – Euphonium 
em sib;  Trompa fa/sib;  Caixa Tenor  14X12;  Bumbo 22X14; Par 
de prato 16”;  Multitom   6”  8”  10”  12”  13”;  Flugelhorn;  Clarinete 
Sib;  Flauta Transversal;  Saxofone alto Mib;  Saxofone Tenor Sib 

R$ 22.494,00

 Recurso Total Utilizado R$ 404.892,00
 
 
4- Fomento à Cultura 
 
4.1 - Prêmio Estímulo de Curta Metragem – 2009 
 
Constituiu objeto do Concurso a seleção de projetos de filmes de curta metragem, para fins de 
concessão de apoio na forma de prêmio para sua realização, nos gêneros: ficção, 
documentário e animação.  
 
Inscrições: de 14/07/2009 a 01/09/2009. 
Total de recurso: R$ 960 mil. 
Valor Unitário do Prêmio: R$ 80 mil. 
Número de inscritos: 385. Número de premiados: 12. 
 
 
4.2 - Loteria da Cultura:  
 
Concurso: Prêmio São Paulo de Literatura 2009 
 
Objeto: seleção de livros, ficção no gênero romance, escritos em língua portuguesa editados 
no Brasil em 2008, tendo como finalidade conferir 2 prêmios: 
 
a) Prêmio São Paulo de Melhor Livro do Ano de 2008;  
b) Prêmio São Paulo de Melhor Livro - Autor Estreante do Ano de 2008. 
 
Inscrições: 13/02/2009 a 30/03/2009. 
Total de recurso: R$ 400 mil 
Valor Unitário do Prêmio: R$ 200 mil. 
Número de inscritos: 218. Número de premiados: 02. 
 
 
4.3 Pontos de Cultura 
 

Concessão de apoio na forma de prêmio, por meio de repasse de recursos financeiros do 
Programa Mais Cultura – Pontos de Cultura, para projetos culturais que desenvolvam ações 
continuadas em pelo menos uma das áreas de Culturas Populares, Grupos Étnico-Culturais, 
Patrimônio Material, Audiovisual e Radiodifusão, Culturas Digitais, Gestão e Formação 
Cultural, Pensamento e Memória, Expressões Artísticas, e/ou Ações Transversais. 
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O Governo do Estado de São Paulo, de acordo com os recursos disponibilizados mediante 
convênio firmado com o Ministério da Cultura, apoiará o desenvolvimento das atividades 
culturais de 300 Pontos de Cultura, com prêmios de R$ 180 mil cada, concedidos em três 
anos. 
 
Inscrições: 24/06/2009 a 31/08/2009 
Número de inscritos: 1.188. Número de premiados: 300. 
 
 
4.4 – Programa de Fomento ao Cinema Paulista 
 
Objetivo: a seleção de projetos cinematográficos de longa-metragem, para apoio por meio dos 
artigos 1º e 1º - A da Lei nº 8.685/93, Lei do Audiovisual. O apoio, em 2009, ocorreu nas 
seguintes modalidades: 
 
a) Produção – projetos que não tenham concluído as filmagens; 
b) Finalização – projetos com as filmagens concluídas, mas que não tenham chegado à etapa 
de mixagem de som. 
 

Inscrições: de 30/06/2009 à 14/08/2009. 
Total de recurso: R$ 400 mil 
Número de inscritos: 218. Número de premiados: 09 

 
 
4.5 – Programa de Ação Cultural – ProAC 
 
4.5.1 – ProAC – Recursos Orçamentários (Editais) – Anexo I 
 
Realização de 25 Concursos/Editais para seleção e premiação de projetos culturais em 
diversos segmentos culturais: Teatro, Dança, Circo, Festivais de Artes, Culturas Tradicionais, 
Cultura Indígena, Cinema, Literatura, Artes Visuais, Música, Hip Hop, Websites de Cultura, 
Acervos de Arte e HQ (Quadrinhos). 
 
Todos os Editais e publicações de acompanhamento dos Concursos estão disponíveis no 
www.cultura.sp.gov.br. 
 

Tabela I           
                                                                          

Editais Inscritos Total Edital
(R$ mil) 

Valor Total do 
Segmento 
(R$ mil) 

Participação 
 do 

segmento 
01  
  

Produção inédita de Teatro 
Módulos (1,2,3) 399 2.850,0

02 
  

Circulação espetáculo de Teatro  
Módulos (1,2) 230 690,0

3.540,0 20,88% 

03 
  

Cinema - Roteiro Telefilme 
Cinema - Produção Telefilme 84 2.800,0 4.300,0 25,36% 

04 
  

Números Circenses - Novo Número  
Números Circenses - Conjunto da Obra 167 450,0

05  
  

Produção/circ./manut. Circo  
Módulos (1,2,3) 81 906,0

1.356,0 8,00% 

06 Cinema - Finalização Longa Metragem 34 1.500,0   
07  Festivais de Artes – Módulos (1,2,3,4 ) 129 2.700,0 2.700,0 15,92% 
08 Culturas Tradicionais 211 810,0
09 Cultura Indígena 50 252,0 1.062,0 6,26% 

10 Hip Hop 151 375,0 375,0 2,21% 
11 HQ - Criação, Produção e Publicação 141 250,0 250,0 1,47% 
13 Literatura - Difusão 71 360,0   
14 Registro Fotográfico 41 50,0 50,0 0,29% 
15 Literatura - Publicação 265 525,0 885,0 5,22% 
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Editais Inscritos Total Edital
(R$ mil) 

Valor Total do 
Segmento 
(R$ mil) 

Participação
 do 

segmento 
16 
  

Produção espetáculo de Dança 
Módulos (1,2) 116  

940,0
17 Circulação de espetáculo de Dança 84 560,0

1.500,0 8,85% 

18 
  

Música - Gravação de Disco  
Módulos (1,2) 415 380,0

19 
  

Música - Circ. Show Musical  
Módulos (1,2) 319 560,0

940,0 5,54% 

  Total 2.988 16.958,0 16.958,0 100,00% 
 
 
4.5.2 – ProAC – Incentivo Fiscal (ICMS) 
 
Continuidade da realização dos procedimentos para análise de propostas de cadastro de 
proponentes e projetos para apoio por meio de Incentivo Fiscal – ICMS. 
As deliberações da Comissão de Análise de Projetos – CAP em 2009 e as informações gerais 
do ProAC – ICMS estão disponíveis no www.cultura.sp.gov.br. 
 
Tabela II - resumo com informações dos projetos aprovados pela SEC para captação de 
recursos (patrocínio por meio de incentivo fiscal ICMS).  
 

2009 
  Segmento valor (R$ mil) % 
I Artes Plásticas, Visuais e Design 9.632,6 9,84 
II Bibliotecas, Arquivos e Centros Culturais 199,5 0,20 
III Cinema 28.110,6 28,72 
IV Circo 475,8 0,49 
V Cultura Popular 99,4 0,10 
VI Dança 2.787,7 2,85 
VII Eventos Carnavalescos e Esc. de Samba 2.649,3 2,71 
VIII Hip - Hop 0,0 0,00 
IX Literatura 3.538,8 3,62 
X Museu 399,1 0,41 
XI Música 14.801,2 15,12 
XII Ópera 749,9 0,77 
XIII Patrimônio Histórico e Artístico 1.268,6 1,30 
XIV Pesquisa e Documentação 115,5 0,12 
XV Teatro 25.698,2 26,26 
XVI Vídeo 390,2 0,40 
XVII Bolsas de Estudo - Cultural ou Artístico 0,00 0,00 
XVIII Programas de Rádio e Televisão 1.795,9 1,84 
XIX Projetos Especiais 2.555,3 2,61 
XX Restauração e Conservação 600,0 0,61 
XXI Recuperação, Construção e Manutenção 1.998,3 2,04 
   Total Aprovado 97.866,3 100,00 

 
 

5- Organizações Sociais 
 
5.1 - Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo  
 
Contrato de Gestão: tem por objeto o fomento e a operacionalização da gestão e execução 
das atividades e serviços na área da cultura, especificamente em relação ao apoio, 
administração e manutenção da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – OSESP e do 
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo. 
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5.1.1 - Concertos Na Sala São Paulo 
 
Indicador 2008 2009 
N° de concertos sinfônicos e/ou do coro 
N° de concertos de câmara 
Nº de concertos fechados 
Ocupação de público - concertos sinfônicos 
Ocupação de público - concertos de câmara 
N° de concertos matinais – Fundação - OSESP 
N° de concertos matinais – OSESP 
N° de concertos matinais - outros conj. musicais  
Ocupação de público 

99 
41 
  7 

92% 
82% 
18 
11 
07 

76% 

87 
43 
5 

89% 
70% 

18 
9 

10 
83% 

 
5.1.2 - Descentralização dos Concertos no Estado de São Paulo 
 

Indicador 2008 2009 
N° total de apresentações  Fundação OSESP e corais da OSESP fora da Sala SP 64 46 
Nº de apresentações realizadas fora da Sala SP pela OSESP 08 5 
Nº de apresentações realizadas fora da Sala SP – conjuntos mantidos pela OSESP 36 29 
N.ºde apresentações realizadas fora da Sala SP - corais da OSESP 20 12 
Ocupação de público   97% 66% 
 
5.1.3 – Ensaios e/ou Concertos Didáticos 
 
Indicador 2008 2009 
Nº de Ensaios e/ou Concertos Didáticos 49 42 
Ocupação de Público     84%    84% 

 
5.1.4 - Atividades Didáticas  
 

Indicador 2008 2009 
Nº de Gincanas Musicais e/ou Fazendo Música 14 18 
Percentual de Ocupação de Público   100%      96% 
Nº de turmas de cursos preparatórios para professores -   10 
Nº total de professores treinados - 474 
Nº médio de professores treinados por turma -   47 

 
5.1.5 - Participação de Maestros e Solistas Convidados  
 
Indicador 2008 2009 
Nº de Regentes que participaram da temporada  33 17 
Nº de Regentes de renome nacional e/ou internacional que participaram da temporada  15 16 
Nº de Solistas que participaram da temporada  33 67 
Nº de Solistas de renome nacional e/ou internacional que participaram da temporada 15 46 
 
5.1.6 - Disponibilização dos Concertos para Programas de TV e Rádio 
 
Indicador 2008 2009 
N° de concertos disponibilizados - TV Pública 
N° de concertos disponibilizados - Rádio Pública 

10 
34 

10 
30 

 
5.1.7 - Gravação de Obras e Disponibilização de Conteúdo pela Internet 
 
Indicador 2008 2009 
N° de obras gravadas 
N° de minutos 
Minutos disponibilizados na Internet 

  19 
539 
243 

  21 
242 
124 

 
5.1.8 - Edição de Partituras  
 
Indicador 2008 2009 
Edição de Partituras  16 12 
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5.1.9 - Obras Comissionadas 
 
Indicador 2008 2009 
Encomenda de Obras Inéditas 3 2 
Execução de Obras Inéditas 3 3 

 
5.2 - POIESIS - Associação dos Amigos da Casa das Rosas da Língua e da Literatura 
 
Contrato Gestão: tem por objeto o fomento e a operacionalização da gestão e execução das 
atividades e serviços na área cultural com ênfase nos projetos relacionados à literatura. 
 
5.2.1 - Arrecadação e distribuição de livros 
 

Indicador  2008 2009 
 livros arrecadados 17.184 73.147 
 livros distribuídos 13.034 69.704 

 
5.2.2 - Projeto Praler Prazeres da Leitura – Parque Prazeres da Leitura 
 

Indicador 2008 2009 
 eventos realizados 10 24 

 
5.2.3 - Prazeres da Leitura no Centro 
 

Indicador 2008 2009 
eventos realizados 4 10 

 
5.2.4 - Prazeres da Leitura na Periferia 
 

Indicador  2008 2009 
eventos realizados 11 24 

 
5.2.5 – Projeto Viagem Literária 
 

Indicador 2009 
 municípios atendidos 55 
 eventos realizados 240 

 
 
5.3 - Associação Paulista dos Amigos da Arte - APAA 
 

Contrato de Gestão – objeto: fomento e operacionalização da gestão e execução das 
atividades e serviços na área de teatros e casas de espetáculos, de seu Centro Cultural de 
Estudos Superiores Aúthos Pagano, da Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de 
Poesia e Literatura e elaboração e implementação de ações culturais. 
 
- Espaços Administrados pela APAA 
 
5.3.1 - Teatro Sérgio Cardoso 
 
a) Sala Sérgio Cardoso  

Tipo de produção Indicador 2008 2009 
           Qtde. de dias 275 231  Teatro, musica , dança Público atendido 14.950 24.268 

 
b) Sala Paschoal Carlos Magno  

Tipo de produção Indicador 2008 2009 
           Qtde.de dias 247 234 Teatro, musica , dança Público atendido 839 2.055 
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5.3.2 - Theatro São Pedro  
 

Tipo de produção Indicador 2008 2009 
          Qtde.de dias 335 195 Teatro, musica , dança Público atendido 8.303 15.322 

 
5.3.3 - Auditório Cláudio Santoro – Campos do Jordão  
 

Tipo de produção Indicador 2008 2009 
          Qtde.de dias 166 101 Teatro, musica , dança Público atendido 10.889 12.315 

 
5.3.4 - Teatro Maestro Francisco Paulo Russo – Araras  
 

 Tipo de produção  Indicador 2008 2009 
           Qtde.de dias 289 176 Teatro, musica , dança Público atendido 36.231 19.308 

 
5.3.5 - Atividades do Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano 
 

Indicador 2008 2009 
 Eventos realizados 482   250 
 Público atendido nd 5.263 

 
5.3.6 – Teatro da Dança 
 

Tipo de produção Indicador 2008 2009 
          Qtde.de dias 249 159 Teatro, musica , dança Público atendido nd 13.977 

 
- Ações Culturais 
 
5.3.7 – Difusão de Artes 
 

Tipo de Evento Indicador 2008 2009 
Interior 664 432  Teatro, circo, dança, música e oficinas Capital 52 66 

 
5.3.8 – Exposições Itinerantes 
 

Exposições Realização 
"Referências da Criatividade" dos 
artistas convidados 

 comemoração do aniversário do Teatro Maestro 
Francisco Paulo Russo (Araras),  de 06/03 à 19/04/09. 

"Encontro de Tendências" em São João da Boa Vista , de 28/08 à 04/10/2009.  
 "Prêmio Estímulo de Fotografia 2008” em São Paulo no período de 25/09 à 06/11/2009. 

 

Indicador Qtde 
Pré-Produção e envio das obras 20 dias 
Montagem 18 dias 
Duração das Exposições  42 dias 
Desmontagem e transporte 4 dias 

 
5.3.9 - Virada Cultural 
 
É o maior evento cultural da capital e interior de São Paulo. Apresenta espetáculos de teatro, 
dança e música, intervenções urbanas, cinema e exposições durante 24 horas ininterruptas. 
 
a) Virada Cultural na Capital 

Indicador  2008 2009 
Nº de Eventos 17 7
Nº de Pessoas  2.462 1.388
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b)Virada Cultural Paulista 

Indicador  2008 2009 
Nº de Cidades Participantes 19 20
Nº de Eventos 432 488
Nº de Pessoas  738.600 1.000.080

 
5.3.10 - Semana Guiomar Novaes 
 

O 32º evento, em homenagem à pianista nascida na cidade, foi realizado em São João da Boa 
Vista, na semana de 4 a 13 de setembro. Referência e tradição artística e musical, o evento é 
considerado hoje o 2º maior espetáculo cultural do Estado de São Paulo, ficando atrás apenas 
do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. 
 

Indicador  2008 2009 
Nº de Apresentações 22 19 
 
 
5.3.11 – Festivais de Artes 
 
5.3.11.1 – Festival de Teatro Infantil 
 

Objetivo: promover o intercâmbio de técnicas entre os artistas; criar um espaço de integração 
entre público e artista; e, possibilitar às crianças vivências que antes não eram conhecidas, por 
meio de espetáculos e oficinas de resgate de brincadeiras e manufatura de brinquedos. 
 

Indicador  Qtde 
  inscrições realizadas 170 
 apresentações realizadas 63 
 artistas envolvidos 306 
 público participante 13.774 

 
5.3.11.2 – Festival Paulista de Circo 
 

Atividades  Qtde 
 intervenções, palestras / oficinas e números 144 
 artistas envolvidos 388 
Público Participante 34.022 

 
5.3.11.3 – Festival da Mantiqueira 
 

Reúne escritores renomados para debater, com o público, suas obras e literatura em geral. 
Objetivo: incentivar o prazer da leitura, possibilitando ao público acesso aos autores e livros. 
 

Indicador Qtde 
Nº de Inscritos Oficinas de Professores 36 
Nº de Inscritos Oficinas de Estudantes 31 
Nº de Inscritos Oficina de Profissionais de Biblioteca 58 
Público participante 5.000 

 
5.3.12 - Programa Vá ao Cinema 
 

Programa de formação e fomento voltado para o cinema nacional, que possibilita aos alunos 
da rede pública de ensino assistir a filmes brasileiros inéditos em suas cidades por meio da 
concessão de ingressos gratuitos. 
 

Indicador até out/09 
 Qtde  ingressos distribuídos  1.765.000 
 Qtde  ingressos utilizados  1.580.244 
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5.3.13 - Programa Vá ao Teatro 
 
Objetivo: incentivar a difusão do bem cultural e a política de formação de público, por meio do 
fornecimento de ingressos a preços populares. 
 
Atividade Indicador 
Qtde ingressos vendidos 47.705 
Duração do Programa 26/10/2009 a 13/12/2009 

 
5.3.14 – Cena Musical Independente – Mostra Paulista de Bandas Emergentes 
 
Objetivo: localizar, identificar e difundir o trabalho de bandas e grupos musicais emergentes no 
cenário musical independente, do Estado de São Paulo. 
 

Atividade Indicador 
 Bandas inscritas 525 
Municípios que tiveram bandas inscritas 84 
 Bandas selecionadas 10 
 Apresentações musicais realizadas 14 
 Filmes exibidos 6 
 Exposição – Exposição fotográfica “Hipnose Sonora” 1 

 
5.4 - ABAÇAÍ Cultura e Arte 
 

Contrato de gestão. Objetivo: programação e controle dos programas e projetos da Secretaria 
da Cultura, respeitando a orientação vocacional de cada programa e projeto e, as 
especificidades da população atingida por cada ação. 
 
5.4.1 – Programa Revelando São Paulo 
 

Objetivo: valorizar as nossas raízes e expressões culturais, mantendo viva a tradição popular 
por meio de práticas que refletem a nossa diversidade cultural, e promover a troca de 
costumes e tradições entre as regiões do Estado. 
 
5.4.1.1 – Programa Revelando São Paulo  
  
a) Capital – 13ª edição. Local :  Parque Fernando Costa na Água Branca (11 à 20 de set/09). 
Ação Indicador Qtde 
Participação no Festival Nº de Municípios 170
Visitação ao Festival  Nº de Pessoas 996.271
Visitas Monitoradas   Nº de Alunos Rede Pública de Ensino 9.231

 
b)Vale do Paraíba – 8º ed. Local:  Parque da Cidade Burle Marx, em SJCampos. ( 08 a 12 de jul/09) 

Indicador                                                        Qtde 
Nº de municípios inscritos 79 
N° de pessoas visitantes 400.000 

 
c) Vale do Ribeira - Iguape - 6ª Edição 

Indicador                                                        Qtde 
Nº de municípios inscritos 68 
N° de pessoas visitantes 50.000 

 
 d) Entre Serras e Águas – Atibaia - 2ª Ed. Local Parque Estadual “Edmundo Zanoni”,  
     Atibaia.( 7 a 11 de jan/ 09 ) 

Indicador                                                        Qtde 
Nº municípios participantes 97 
N° de pessoas visitantes 20.000 
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e) Ações Contínuas  
Indicador Qtde 
 Artistas, Grupos e Festas Cadastradas para obtenção de acompanhamento 314 
 Municípios que obtiveram assessoria 190 
Prensagem e Distribuição de DVDs do Festival - Tiragem 3.000 

 
5.4.2 – Projeto Mapa Cultural 
 
Objetivo: promover o intercâmbio regional e o mapeamento dos produtores de cultura e de 
suas atividades no Estado.   
 
Município Inscritos  Qtde Município Inscritos  Qtde 
Região de Araçatuba 10 Região de Presidente Prudente 9 
Região de Araraquara 11 Região de Ribeirão Preto 23 
Região de Baixada Santista 9 Região de São José do Rio Preto 13 
Região de Bauru 20 Região de São José dos Campos 18 
Região de Campinas 37 Região de Sorocaba 32 
Região de Grande São Paulo 22 Região de Vale do Ribeira 6 
Região de Marília 14 Total 224 

 
 Modalidade Qtde 
Artes Visuais 531 
Vídeo 72 
Canto Coral 50 
Música Instrumental 63 
Dança 151 
Literatura 537 
Teatro 148 
 Total de participantes  1.552 

 
5.4.3 – Programa de Atendimento aos Municípios 
 
Objetivo: oferecer apoio estadual aos festivais e demais eventos paulistas de música, dança, 
cinema, literatura e teatro dos 645 municípios paulistas. 
 
Ação Indicador 2009 
Atendimentos Nº de Municípios atendidos com recursos 38 

Participação Profissional Nº de Artistas e Técnicos Participantes do evento nos
Municípios atendidos 430 

Formação Inscritos em Atividades de Formação 3.238 
Difusão Público Participante 27.536 

 
5.4.4 – Projeto Reviver 
 

Objetivo: levar aos idosos residentes em asilos e casas de repouso uma proposta de animação 
cultural que os auxilie, quanto aos seus aspectos relacionais e de experimentação da arte, 
reconhecendo-os enquanto cidadãos possuidores deste direito. 
 
Indicador Realizado 
Nº de instituições atendidas 16 
Nº de pessoas atendidas pelas atividades 1.100 
 Atividades culturais 268 
Carga horária desenvolvida em atividades culturais             9 horas 

 
5.4.5 – Festival de Artes de Itu 
 

Objetivo: estimular as artes nas diversas áreas do conhecimento, proporcionando o acesso à 
formação acadêmica a todas as faixas sociais e etárias.   
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Indicador Qtde 
Apresentações  30 
Oficinas  3 
Exposições  1 
Público Participante 15.098 
Realizado entre os dias  15 e 31 de julho de 2009 

 
5.4.6 – Festival Nacional de Olímpia  
Objetivo: preservar e manter a cultura popular, fomentando o comércio, o turismo e os serviços 
na cidade e em toda região noroeste do Estado de São Paulo 
 

Indicador Realizado 
Grupos participantes 80 
Público Participante 800.000 
Realizado entre os dias  08 e 16  de agosto de 2009 

5.4.7 – XI Encontro de Dirigentes  
 
Objetivo: discutir as ações prioritárias e o desenvolvimento de programas e projetos culturais 
no interior para os próximos anos.  
 
Indicador Total 
Quantidade de municípios representados 298 
O Encontro de Dirigentes de Cultura do Estado de São Paulo ocorreu no dia 05/fev/09.   

 
6 – Convênios 
 
                  Indicador Total 
Quantidade de convênios realizados pela UFDPC em 2009 12 
Recurso total utilizado R$ 1.596.530,00 
 
 
• Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico 
 
 
- Público dos Museus - 2009 
 
 
São Paulo – Capital                                                        São Paulo - Interior 
 

Local total Local total 
Casa das Rosas 86.560 Bernardino de Campos (Amparo) 9.937
Catavento 198.947 Casa de Portinari (Brodowski) 98.824
Estação Pina 48.879 Rodrigues Alves (Guaratinguetá) 0
Futebol 403.516 Prudente de Moraes (Piracicaba) 4.513
Memorial da Resistência 60.580 Monteiro Lobato (Taubaté) 116.617
MI 93.929 Paulo Setúbal (Tatui) 0
MAB 79.641 Índia Vanuíre (Tupã) 284
MAS 32.097 Museu do Café (Santos) 49.904
MCB 94.450 Felícia Leirner (Campos do Jordão) 20.557
MIS 57.673

 

Total Interior 300.636
MLP 388.915
Paço 26.497
Pinacoteca 427.227
Total Capital 1.998.911

 
 
 

Total Estado Público Total                            2.299.547
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- Resultados Alcançados 
 
 

Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura 
Preservação do Patrimônio 
Preservação e adequação da edificação: 
- Implantação dos programas: manutenção predial e conservação preventiva; combate a pragas; 
projeto dos bombeiros e de comunicação visual; 
 

-Manutenção: dos equipamentos de combate a incêndio e seguro predial; 
 

-Projeto de segurança. 
 

Conservação, manutenção e restauro dos acervos museológicos: 
- Implementação do projeto de conservação. 
 

Bibliotecas Haroldo de Campos e Circulante – Metas: 
- acervo bibliográfico de higienização mecânica e catalogação de volumes: de acordo com o estimado.  
- empréstimo de livros e consulta local a livros: superaram o programado. 

 
Programação Cultural 
 Exposições: manutenção de exposição de longa duração e temporárias. Destaque: “Exposição 
Temática Mês do Livro e de Monteiro Lobato”; “Poesia Concreta: Augusto de Campos, Haroldo de 
Campos e Décio Pignatari”; “Poesia experimental francesa – zona digital”. A partir de março/09, a 
programação cultural passou a ser temática e mensal. 
 

 Eventos - previstos: 20, realizados: 91 (saraus, recitais, peças de teatro, leituras dramáticas, etc.). 
Destaque: “Primavera nos Museus”; “Virada Cultural”; “Semana dos Museus”; “Mês da Consciência 
Negra”; “Hora H” e “Rave Cultural”. 
 

Lançamentos de livros na Casa das Rosas: a demanda continua superando as expectativas.  

 
Museu da Língua Portuguesa 

Preservação do Patrimônio 
 Conservação, preservação e adequação da edificação:  
-Implantação dos programas: de manutenção predial e conservação preventiva; de combate a pragas; 
projeto de bombeiros de comunicação visual; 
-Manutenção dos equipamentos de combate a incêndio; seguro predial; 
-Projeto de segurança. 
 Conservação, manutenção e restauro dos acervos museológicos: 
-Implantação do projeto de conservação. 
-Projeto museológico e museográfico para exposição de longa duração. 
Ações relativas à área bibliográfica:  
-Elaboração de projeto de criação de biblioteca no Museu da Língua Portuguesa. 
Programação Cultural 
 Exposições 
 -Manutenção da exposição de longa duração,  
 -Temporárias: sete exposições.  Destaque para: “Palavras sem fronteiras – mídias convergentes”; “O 
Francês no Brasil em todos os sentidos” e “Cora Coralina: Coração do Brasil”. 
- Participou na “Virada Cultural”, que mereceu destaque da mídia e foi classificada como “uma das 
melhores da Virada Cultural”, conforme registro dos jornais O Estado de São Paulo e Jornal da Tarde e 
da revista Veja São Paulo.  
-A equipe do Serviço Educativo atendeu até setembro: 276 grupos (escolas/faculdades/grupos de 3ª 
idade/pessoas com deficiência); realizou 6 cursos de capacitação para professores: 7.502 pessoas. 
 

Memorial do Imigrante 
Preservação do Patrimônio 
Edificação: 
-Pintura da área interna do auditório e do vão da escada de acesso ao piso superior do prédio principal. 
-Manutenção do aquário: impermeabilização do fundo. 
-Serviço de serralheria possibilitando melhor ventilação ambiente nas áreas do arquivo. 
-Licitação e conclusão do Projeto de Restauro do Edifício Sede do Memorial.  
 

Acervos museológico, bibliográfico e arquivístico: 
-Pequenos restauros em 3.000 listas de passageiros. 
-Entrevistas para o acervo de História Oral. 
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Programação Cultural 
Exposições:  
 -“A Viagem das Palavras: cartas, diários e testemunhos escritos dos emigrantes italianos”, de 22/ maio 
a 06 de jul/09. Parceria: com o Consulado Geral da Itália e o Istituto Italiano di Cultura de São Paulo. A 
mostra foi organizada em Genova e tem curadoria do Archivio Ligure della Scrittura Popolare - Genova, 
criado junto ao Departamento de História Moderna e Contemporânea da Universidade de Genova. 
-“Sansei Brasil – Um olhar ocidental” da artista: Vanessa Mayumi, de 11/07 a 16/08/2009. 
-“180 anos de Imigração Alemã em São Paulo”. Inauguração: 03/10/2009.  
-“Laços Suíços”. Inauguração: 03/10/2009.   
 

-Montagem e inauguração das Exposições: 
- “Hans Staden – Entre as Gentes Antropófagas”, de 25/01/09 a 28/02/09. Comemorativa aos 450 anos 
de Hans Staden e do primeiro livro sobre o Brasil, 1557-2007. Parceria com o Instituto Hans Staden.  
- “Obras Recentes”, do artista plástico imigrante irlandês James Concagh, abrindo as atividades do 
Festival da Cultura Irlandesa “Cara Irlanda”, de 21/03 a 26/04; 
- “A Imigração na França: pontos de referência”, por ocasião do Ano da França no Brasil. Parceria com 
a Cité Nationale de l´histoire de l’Immigration da França.  
- “Origem – Retratos de Família no Brasil” da artista: Fifi Tong, de 28/08 a 23/09/2009. 
 

Eventos e Atividades Culturais: Os livros de Registro/Matricula de imigrantes do acervo do Memorial do 
Imigrante – MI foram classificados e nominados Memória do Mundo da UNESCO. 
 

Projetos Educativos: 
-Lançamento do “Programa Educativo Públicos Especiais” do Memorial do Imigrante (PEPE). Parceria: 
com a Pinacoteca do Estado e VISA. 
 

-Desenvolvimento do Projeto de Reestruturação da Ação Educativa Presencial e Virtual, do MI. 
 
 

-Continuidade do “Projeto Voluntários no Memorial” e da parceria com o Arsenal da Esperança no 
Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) 
 

-Nova parceria com o Arsenal da Esperança no Projeto “Floresta que Cresce”, trabalho de cidadania 
com jovens, desenvolvendo atividades com a comunidade. 
 

-Acolhimento e trabalho com apenados. 
 

Catavento 
Preservação do Patrimônio 
Inauguração: Aberto ao público em mar/2009  
Investimento:A revitalização e adaptação do Palácio das Indústrias para receber os espaços expositivos 
exigiu recursos significativos de tempo (1 ano e três meses)  e  financeiros. 
Obras executadas: nas redes elétrica e hidráulica – impermeabilização, obras externas e na caixa 
d’água.  
Acervo: o desenvolvimento do acervo expositivo contou com a colaboração de consultores da USP, 
Unicamp e outros de notório saber. São 200 espaços expositivos agrupados em 4 seções: Universo, 
Vida, Sociedade e Engenho. 
Programação Cultural 
Exposições: 1) permanente; 2) temporárias de astronomia: Exposição Francesa “Explorar o Universo”  
( 21 à 30 de jul/09) e Exposição Mundial “Paisagens Cósmicas” (28 jul a 13 out/09). 
Palestra Promovida: com Jana Bennett, diretora da BBC britânica, com o apoio do Ver Ciência: “A BBC 
e o bicentenário de Darwin (jul /09)”. 
Público alvo: crianças e jovens. O espaço vem atraindo um grande número de pessoas, especialmente 
famílias, nos finais de semana. Visitantes: Desde a inauguração foram 198,9 mil, incluindo 60 mil 
alunos que vieram em grupos organizados e os trazidos por 150 ONGs que visitaram o Catavento.  
 

 
Museu de Arte Sacra 

Preservação do Patrimônio 
 “Arqueologia Funerária” Deu-se continuidade ao trabalho iniciado em 2008. Consiste no estudo dos 
corpos mumificados encontrados no cemitério interno do MAS. Parceria com o MAE, IPHAN, FATEC, 
IML, entre outras instituições. 
 

Manutenção: executou várias atividades, em especial na prevenção de pragas, como por exemplo, a 
inspeção do arboreto próximo ao museu para verificar infestação por xilófagos.  
Concluídos: instalação de equipamentos e implantação de infra-estrutura de segurança,  possibilitando 
a reabertura da área expositiva do cofre com as peças de ourivesaria sacra em dez/09.  
Programação Cultural 
Exposições : A Arte Sacra de Anita Malfatti; Festa do Divino; Presépios; Ourivesaria Sacra. 
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Museu da Imagem e do Som 
Preservação do Patrimônio 
Infra-estrutura:  
-Compra de gerador;  
- Projeto de combate a incêndio no Corpo de Bombeiros: em aprovação. 
 

 Ações de preservação e organização dos acervos museológico, arquivístico e bibliográfico:  
- Reserva Técnica está em processo de construção para guarda adequada e preservação de seus 
objetos muselógicos.  
- Os acervos museológico e biblioteconômico estão em processo de inventário e indexação. Desde o 
início dos trabalhos, em outubro de 2009, já foram inventariados e indexados cerca de 70 mil itens. 
Serão informatizados em banco de dados, a partir de 2010, para melhor atender aos consulentes. O 
arquivo administrativo já tem projeto de processamento técnico que logo será iniciado. 
- Principais projetos do acervo: a) Inventariar cerca de 100 mil itens do acervo museológico; b) foram 
desenvolvidas, em parceria com a equipe de programação, duas edições do projeto “Acervo Vivo”: 
“Paradigmas do experimental” e “Singular/ Plural”. 
Objetivo: expor itens do acervo museológico, a partir de uma curadoria. c) Foi desenvolvido por uma 
consultoria uma pesquisa, elencando as coleções pertencentes ao acervo museólogico e indicando 
quais delas não possuem pertinência para permanecer no acervo do museu. Esta pesquisa serviu como 
base para a Comissão de Avaliação do Acervo do MIS para decidir quais coleções devem ser 
transferidas do museu e quais os rumos de condução dos trabalhos a ser implementados em seguida 
 

Principais projetos especiais relacionados ao acervo / edifício: iniciadas as obras de reformulação do 
acervo do MIS e construção do restaurante, em setembro. 
 

Programação Cultural 
Exposições: 
- Rebobine, Por Favor – (02 dez/08 à 11 jan/09). Permitiu aos grupos de participantes que passaram por 
oficinas gratuitas a criação de filmes a partir de cenários montados no Museu. Os vídeos podem ser 
assistidos logo após a atividade, ficando disponíveis também para o público da instituição. 
Repeat All (26jan/09 a 05abr/09) - Obras em vídeo e videoinstalações discutiram os usos e conceitos 
ligados à operação da repetição (o “loop”) na produção contemporânea. 
-Ondas - Um dia de nuvens listradas vindas do mar (25jan/09 a 05abr/09) -  No Espaço Redondo do 
Museu, duas projeções - uma de ondas na parede e outra de areia de praia, no chão – mudavam seu 
aspecto conforme a interação do visitante.  
-Entre-Temps (24abr/09 a 28jun/09) - Exposição que integrou o Ano da França no Brasil com a 
mostra de vídeos, filmes e slideshows do acervo do Musée d’ Art moderne de la Ville de Paris . O 
conjunto de 21 trabalhos de artistas franceses e radicados na França, divididos entre o MIS e o 
Paço, atesta a diversidade da produção contemporânea francesa em vídeo e seu diálogo com a 
experimentação de linguagens, suportes e outros campos do conhecimento, como a ciência e a filosofia. 
-Singular/Plural (30jun/09 a 04out/09) - A mostra fotográfica retomou o projeto Acervo Vivo do MIS. 
Explorou as potencialidades da fotografia a partir de obras da Coleção do Prêmio Estímulo de Fotografia, 
abrigada pelo Acervo MIS. 
-Frequências (02jul/09 a 02ago/09) - A instalação emparelha natureza e ciência em um belo ensaio 
sobre a curiosidade do homem pelo voo. A câmera tenta seguir um besouro e fugir de um avião.  
-Solar (15jul/09 a 20set/09). Instalação interativa simula a incidência do Sol sobre a Terra a partir de um
equipamento que integra projeção de dimensões cinematográficas, sistemas de luz e reconhecimento de 
voz e uma plataforma de posicionamento que permite o acionamento de todo o sistema. 
-Preto sobre Preto (15set/09 a 04out/09) - A obra busca expandir os limites e os significados da 
representação da figura humana e da cor no meio videográfico.  
-Staring Back (14jul/09 a 25out/09) -  Composta por 200 fotografias em P&B do fotógrafo, diretor de 
cinema e escritor francês Chris Marker, que desenvolveu uma linguagem poética única em filmes e 
documentários. O artista selecionou de seu arquivo pessoal imagens realizadas entre 1952 e 2006. 
“Uma estátua da liberdade para Londres” – Pipilotti Rist (06out/09 a 03jan/10) -  A instalação, que 
explora temas que permeiam a produção da artista, como fantasia, sonho, prazer e erotismo, foi 
instalada no Espaço Redondo do MIS,  possibilitando a apreciação da obra em uma perspectiva de 
cinema expandido, a partir da criação de um ambiente imersivo numa cenografia construída com redes. 
 

Música: 
- Muzyka - Show de Música Eletrônica Experimental Polonesa (24jun/09);  
-Jardim das Gambiarras Chinesas - Alexandre Fenerich e Giuliano Obici (18 ago/09); 
-Shows MIS (Objeto Amarelo em 16abr/09, Lulina: show de lançamento do CD Cristalina em 09 out/09, 
Daniel Salve em 16out/09). 
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Audiovisual: 
-In-Edit Brasil (26jun/09 a 05 jul/09);  
-20° Curta Kinoforum - Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo (21ago/09 a 27ago/09); 
-SP Photo Fest (10set/09 a 13set/09) ; 
- Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (23out a 05nov/09) 

Workshops LAB Mis: 
-Circuit Bending - O que é, o que faz e como se faz (17 a 27fev/09) 
-Criação de Coreografia 2D com Bodyweave (02 a 20jun/09) 
-Cityscape inside out (Paisagem urbana de dentro para fora) (22ago/09 a 29ago/09) 
-Oficina de Computação Musical Ircam (03set/09 a 08set/09) 

Projetos educativos: 
-PdCon09 – 3ª Convenção Internacional de Puredata (19jul/09 a 26jul/09). É o evento periódico mais 
importante para a comunidade de desenvolvedores, usuários e entusiastas do Pd em geral. 
Participantes: em média 60 participantes de diferentes países. 
-Indexação de imagens, com ênfase na fotografia (13out/09) - Johanna W. Smit aborda a organização de 
imagens a partir dos seguintes temas: o processo (indexação), o instrumento (o vocabulário controlado) 
e o produto (a recuperação da informação). 
 

Casa Guilherme de Almeida 
Preservação do Patrimônio 
Conservação, preservação e adequação da edificação: 
-Manutenção do seguro predial; 
-Projeto de segurança. 
 

Conservação, manutenção e restauro dos acervos museológicos 
-Projeto de Conservação 
-Os Projetos Museográfico, Museológico e Executivo foram entregues em 31/08/09. 
Programação Cultural 
Exposições:  
- “Presença do livro francês na biblioteca de intelectuais e escritores brasileiros” (objetos e livros do 
acervo do museu);  
- “Guilherme de Almeida: imagens & livros”. 
Cursos oferecidos: pelo Centro de Estudos de Tradução Literária: “Poesia via tradução” e “Poética da 
tradução”; ministradas palestras e recitais. 
 

Museu da Casa Brasileira 
Preservação do Patrimônio 
Infra-estrutura: Readequação das instalações elétricas, implantação do projeto de segurança e pintura 
da edificação. 
 

Acervo: Foi iniciado levantamento do acervo MCB que havia sido, em gestões anteriores, transferido 
para outras instituiçõe: 27 peças transferidas para Campinas – Parque Ecológico Monsenhor Emílio 
José Salim e 55 peças transferidas para Mogi-Mirim -MHP João Teodoro Xavier. 
Programação Cultural 

 

Exposições: Período 
Roberto Sambonet – Do Brasil ao design 29/01 a 15/03/09 
 Você está aqui 22/03 a 10/05/09 
Santos=Dumont designer 25/03 a 03/05/09 
Redesenhando a cidade informal 13/05 a 28/06/09 
Flor na paisagem   9/05 a 30/08/09 
Pintura na margem da cidade 10/06 a 12/07/09 
Uma outra cidade 21/07 a 23/08/09 
Ninhos de aves brasileiras 19/07 a 05/09/09 
Moda coreana – Arte e tradição 08/07 a 26/07/09 
Ícones do Design – França/Brasil  14/08 a 20/09/09 
9º Prêmio Jovens Arquitetos 28/08 a 06/09/09 
Casas do Chile  06/09 a 18/10/09 
Gênesis 13/09 a 25/10/09 

 

Itinerâncias: Em parceria com a Editora Terceiro Nome, viabilizou a produção de material para a 
itinerância da exposição “Caminhos da Conquista” para o Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, 
Olímpia e São Pedro, via Sistema Estadual de Museus. A exposição é baseada no livro de Vallandro 
Keating e Ricardo Maranhão, trata dos primeiros 300 anos do Brasil, com cerca de 90 mapas e 
desenhos originais que contribuem para a construção de um olhar histórico, geográfico e artístico sobre 
a formação do espaço territorial. 
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Concursos: 
-Concurso Cartaz Prêmio Design. Inscritos: 722 inscritos, dos quais 290 são estudantes de diversas 
Instituições de Ensino do país.  As inscrições vieram de 120 cidades do Brasil, espalhadas por 19 
estados, e também da Espanha e da Argentina. 

 

-23° Prêmio Design: Inscritos: 576, distribuídos nas categorias e modalidades: Mobiliário, 203; 
Protótipos em Mobiliário, 106; Utensílios, 48; Protótipos em Utensílios, 40; Iluminação, 31; Protótipos 
em Iluminação, 20; Têxteis, 16; Protótipos em Têxteis, 6; Equipamentos Eletroeletrônicos, 35; Protótipos 
em Eletroeletrônicos, 11; Equipamentos de Construção, 12; Protótipos em Equipamento de Construção, 
6; Equipamentos de Transporte, 5; Protótipos em Equipamentos de Transporte, 5; Trabalhos Escritos 
Publicados, 13; e Trabalhos Escritos Não Publicados, 19. 
 

Debates, Palestras, Lançamentos de Livro e Workshops 
-OFICINAS: 1) Papietagem -  Objetivo:  propiciar aos participantes a compreensão do objeto, sua 
função e significado, exercitar a percepção visual, estimular a análise crítica, desenvolver a memória, o 
pensamento lógico e a coordenação motora. Atividade gratuita. Oficinas Realizadas: 4, ministradas pela 
equipe do serviço Educativo do MCB. Papietagem é uma antiga técnica de confecção de máscaras 
teatrais. Consiste na aplicação de diversas camadas sobrepostas de jornal que, coladas sobre uma 
base de papel, reproduzem um objeto, formando uma estrutura firme depois de seca. Esta técnica foi 
utilizada para fazer uma releitura de bancos indígenas a partir de peça em exibição na coleção MCB, 
criada pela etnia Trumai, do Parque Indígena do Xingu.   

2) Estêncil, com Mônica Nador – 11/07/09. Paralelamente à exposição “Pintura na margem da cidade”, 
o MCB realiza uma oficina de pintura em estêncil com a artista plástica. Atividade é gratuita e apresenta 
a técnica utilizada nas intervenções urbanas da artista: a produção de moldes em papel vazado. Foram 
distribuídos DVDs com os filmes apresentados na mostra e um pôster sobre o trabalho, ambos 
produzidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). O evento foi 
viabilizado pela parceria com o Centro Cultural da Espanha em São Paulo/AECID e Jamac. 
-“Você está aqui” – 08/04/09. Paralelamente à mostra, houve um debate com os professores arquitetos 
Antonio Carlos Barossi (FAU-USP), Marcus Lima (Universidade Anhembi-Morumbi), Carlos Augusto 
Niemeyer (CEFET, Caraguatatuba), Celso Pazzanese e Paulo Brazil (Escola da Cidade). O encontro 
abordou trabalhos desenvolvidos na cidade, uso das redes de infraestrutura urbana como espaços de 
sociabilidade, e a importância destas ações na formação do estudante. Público: 158 pessoas.  Parceria: 
com a Escola da Cidade.  
- Lançamento de livros: 1) “Casas de São Paulo” – 19/05/09. A obra traz o ecletismo e a diversidade da 
cidade revelados nas residências de 46 personalidades paulistanas, em cerca de 300 imagens de Tuca 
Reinés e texto de Maria Ignez Barbosa. Público: 647 pessoas. O evento viabilizou-se por meio de 
parceria com a Editora Metalivros. 2) “Uma outra cidade” – 04/08/09,  com as 50 imagens coloridas 
produzidas pelo fotógrafo Iatã Cannabrava entre 2000 e 2009. O livro é uma co-edição entre a IMESP, 
Museu da Casa Brasileira e Editora Terceiro Nome. O evento foi realizado com a parceria da Imprensa 
Oficial. 
-Uma tarde no MCB – 18/07/09, das 14h às 18h - Atividades lúdicas para crianças a partir de 8 anos, 
acompanhadas de responsável. Objetivo: a visita orientada propõe aprender brincando sobre a Coleção 
e o jardim do Museu, em uma tarde de narração de histórias, oficina de estêncil e desenho de 
observação. O evento foi gratuito e foram oferecidas 20 vagas. 
-3ª Primavera nos Museus – Visita e Oficina – 26/09/09, das 13h30 às 17h45.   Como parte da 
programação, a instituição “A Cor da Rua” foi convidada pelo MCB para realizar uma visita mediada, 
seguida de atividades complementares, buscando relação com a temática do evento- Museus e Direitos 
Humanos. Após a visita, o grupo participou de um bate papo informal com a Museóloga Mirela Araújo 
(Museu da Energia), no qual foi discutido a questão dos Museus e o direito à memória e, de uma oficina 
de estêncil como forma prática de abordar o assunto. O Museu ofereceu o transporte e um lanche para 
seus convidados, 15 adolescentes, com idades entre 15 e 18 anos.  
Música no Museu: 
 em Março:Tias Baianas Paulistas; Zé Maria, da Unidos do Peruche; - Elizeth Rosa, da Vai-vai ; Ideval 
Anselmo, da Camisa Verde e Branco 
em Abril  Paulo Paschoal e Karin Uzun; Quarteto Brasileiro de Cordas; Quinteto Brasileiro de Cordas; 
Camerata Darcos 
em  Maio - Orquestra Teatro Lírico de Equipe ; Quatro a zero;  Som metal; Mawaca; Rogério Botter 
Maio e Quarteto Cerne Instrumental 
em Junho - Klezmer4; Orquestra Grupo Pão de Açúcar; Camerata Allegro; Ensemble Bissamblazz  
em Julho - Carlinhos Antunes e Orquestra Mundana; Il Dolcimelo; Aquilo Del Nisso; Alexandre Silvério 
Quarteto 
em  Agosto - Orquestra e coral - O voo da gaivota; Bia Cannabrava e Quinteto Mundano – Viagem; Eva 
Gomyde e Carlos Roberto Oliveira – PianoDuo;  Ensemble Harmoniemusik – sexteto de sopros; 
Tungue-lé Quarteto; Saxofonia - A arte do saxofone 
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em Setembro - Guaçatom – Música brasileira; Thiago Abdalla - Violão erudito espanhol;  Orquestra 
Pinheiros – A era do swing;  Guilherme Ribeiro Acordeom Trio - Acordeom no jazz 
Programação Cultural 
Exposições: 
- Yang Fudong: Sete Intelectuais na Floresta de Bambu –Curadoria de Maarten Bertheux. 
- Exposição Entre-Temps – Curadoria de Angeline Scherf e Odile Burburaux. 
- Grau Zero – Curadoria de Priscila Arantes e Fernando Oliva. 
- 1ª e 2ª Temporada de Projetos 2009-Artistas Selecionados:Claudio Matsuno, Regina Parra, Sergio 
Bonilha e Luciana Ohira;  Laerte Ramos;Cristiano Lenhardt; Grupo Hóspede. 
-Temporada de Projetos (Maurício Ianês, Michel Groisman, PINO). 
Projetos Educativos: 
Encontro com o artista:  Tiago Judas – Atividade “Balão de Personalidade – Oficina de Criação de 
Personagens”; Cláudio Matsuno – Atividade “Bagunça no Desenho”; Edwin Perez: oficina vídeo_in_site;  
Marcelo Médici – 42º Café Acadêmico; com os artistas Sérgio Bonilha e Luciana Ohira, Cláudio Matsuno 
e Regina Parra – Projeto Portifólio Temporada; Projeto Portifólio Temporada: Cristiano Lenhardt, Grupo 
Hóspede, Laerte Ramos. 
 

Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho 
Preservação do Patrimônio 
Conservação, preservação e adequação da edificação 
-Troca de Clarabóias e de Painéis expositivos 
-Construção de elevador para deficiente 
- Programa de Gestão do Acervo: O Paço das Artes desenvolveu um programa de gestão de acervo, 
memória e biblioteca a ser implantado, após aprovação, a partir de 2010. Objetivo: fortalecer o caráter 
multidisciplinar da instituição, abrangendo todos os segmentos das artes visuais (artes plásticas, artes 
gráficas, design e multimídia) e potencializar seu caráter como espaço de reflexão sobre a arte 
contemporânea nacional e internacional. 
 

 
Museu do Futebol 

Preservação do Patrimônio 
Elaboração, implantação e execução dos planos: Manutenção Preventiva Predial, Hidráulica e Elétrica; 
Limpeza; Combate a Pragas Urbanas; Prevenção e Combate a Incêndio. São executados por 
funcionários do Museu ou, conforme a complexidade do serviço, por empresa qualificada. 
 

Acervo: organizado por base de dados. Divide-se em:  
- Bibliografia: cataloga o acervo bibliográfico e aponta títulos de interesse para aquisição futura. 
- Exposição de Longa Duração - Possui 15 salas, cujo acervo encontra-se em processo de catalogação 
e aprofundamento de seus temas e conteúdo.  
- Exposições Temporárias: base de dados específica para cada exposição temporária. 
- Referências e Entrevistas: Possui duas bases de dados: 1ª) referências de acervos, memórias e 
instituições ligadas ao futebol; 2ª) gerência das entrevistas realizadas pelo Núcleo de Documentação, 
Pesquisa e Exposições.  
-Projeto: implantação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, visando a garantir um dos objetivos 
do Museu que é pesquisar e catalogar todas estas informações dispersas país afora, criando um 
módulo de estudos e pesquisas que sirva de base a outras instituições e coloque todo o acervo 
disponível em rede. Este projeto depende de captação de recursos. 
- Inventário: relaciona os itens referentes à campanha de doação realizada junto aos clubes de futebol à 
época da implantação do Museu pela Fundação Roberto Marinho. 
- Direitos Autorais e Direitos de Imagem: gerencia os direitos relacionados à autoria das imagens 
cedidas ao museu e os direitos de imagem das pessoas retratadas. 
 Linhas de Pesquisa experimentais priorizadas: 
-Linha Memória Viva. Objetivo: entrevistar personalidades da história do futebol brasileiro a fim de 
registrar suas histórias de vida e relacionamentos com o esporte. Metodologia: entrevistas com roteiros 
pré-definidos, separadas a partir de períodos históricos pré-definidos. 
-Linha na Rede. Objetivo: mapear pontos de acervo sobre o futebol com o respectivo levantamento e 
descrição mínima de seus acervos. Constituir, a partir de tal mapeamento, uma rede de acervo e 
referências sobre o futebol, com possibilidade de abertura do banco de dados para consultas de 
pesquisadores. Metodologia: pesquisa na Internet, em arquivos, pesquisa bibliográfica, visitas técnicas 
a locais com acervo. 
 Pesquisadores atendidos: 10 estudantes (nível técnico e universitário), 2 instituições museológicas 
(interesse em montagem de exposições tecnológicas), e-mails a jornalistas e interessados em geral, 



 131

não contabilizados. Período: 12 meses (o museu foi inaugurado em 2008). Este número ainda é baixo, 
visto que não foi implantado um sistema de consulta ao acervo, projeto a ser contemplado a partir da 
implantação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro.  
Programação Cultural 
Exposição Temporária, “Mania de Colecionar”, a primeira realizada inteiramente pela equipe de gestão 
do Museu. Apresentou uma face do futebol menos conhecida do grande público: flâmulas, camisas e 
botões. Período: de maio a novembro. 
Eventos e ações culturais: 
-Cinema no Museu: toda última sexta-feira do mês, a partir das 18h30, há a exibição de um filme cujo 
tema principal ou secundário aborda o futebol. Após a sessão, há um bate-papo com convidados 
especiais, relacionados ao filme exibido. Iniciado em jul/09. Gratuito. Já contou com a presença de 
Daniela Thomas, Vinícius de Oliveira, Dino Sani, José Carlos Asbeg, Sergio Groisman e Marcelo 
Rubens Paiva.  
 

-Datas comemorativas: o Museu recuperou algumas datas comemorativas relacionadas ao esporte: “Dia 
do Treinador” (14/jan), “Dia do Botonista” (14/fev) e “Dia Nacional do Futebol” (19/jul). Em todas estas 
datas são realizadas atividades educativas na exposição e/ou exibição de filmes com debates na 
sequência. Outras datas celebradas foram: “Dia das Crianças” (12/out), “Dia da Consciência Negra” 
(20/nov). As atividades oferecidas nesses dias permitiram ao público uma interação diferenciada, 
conforme o tema, junto à exposição. 
-Palestras e bate-papos: no auditório do Museu. Celso Unzelte, Benja (Estádio 97), José Paulo 
Florenzano, Gustavo Carvalho, Alexandre Andolpho Silva, José Renato Santiago Jr., Odir Cunha, entre 
outros. 
- Participação em eventos culturais da Cidade de São Paulo: na Virada Cultural e na Virada Esportiva. 
-Participação em eventos da área da Museologia: Realizou uma mesa-redonda na VII Semana Nacional 
de Museus (mai/09) e participou do I Encontro Paulista de Museus (jun/ 2009). 
 

 
Museu Histórico e Pedagógico Rodrigues Alves 

Preservação do Patrimônio 
Museu fechado para obras de restauro: Manutenção de equipamentos de combate a incêndio; 
Segurança Patrimonial; Higienização de peças. 
Conservação do acervo museológico: Preenchimento de fichas catalográficas Projeto Museológico e 
Museográfico; Documentação de Acervo; Planejamento estratégico; Elaboração de Projeto de 
Segurança Patrimonial. 

 
Museu Casa de Portinari 

Preservação do Patrimônio 
Infra-estrutura: Vistorias de manutenção predial; combate a pragas; manutenção de equipamentos de 
combate a incêndio; elaboração de projeto de restauro; segurança patrimonial; elaboração de projeto de 
segurança patrimonial; higienização de peças. 
Acervo: Preenchimento de fichas catalográficas; Documentação de Acervo; Planejamento estratégico;  
Contratação de serviços de limpeza.  
Programação Cultural 
Exposições: O Crochê da Dona Titã; Novos Talentos; Arte em Miniatura; Uma Aventura Quixotesca 
Realização de Palestras e Workshops 
Participação em palestras; seminários; Workshop; cursos 
Oficinas: desenho e pintura para crianças, jovens e adultos 
Temáticos Semana de Portinari; Semana dos Museus; Primavera dos Museus; Piazza Della Nonna. 
 

 
Museu Histórico e Pedagógico Bernardino de Campos 

Preservação do Patrimônio 
Conservação, preservação e adequação da edificação 
Vistorias de Manutenção predial; Combate a pragas; Manutenção de equipamentos de combate a 
incêndio; Elaboração de projeto de restauro; Segurança Patrimonial; Higienização de peças 
Conservação, manutenção e restauro do acervo museológico: 
Preenchimento de fichas catalográficas; Projeto Museológico e Museográfico; Documentação de 
Acervo; Planejamento estratégico; Elaboração de Projeto de Segurança Patrimonial; Contratação de 
Serviços de limpeza. 
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Programação Cultural 
Exposições: Carnaval; Rádio; Arte em Miniatura; Portinari: Arte e Ciência - Realização de Palestras  
Participação em Workshop, Palestras; Seminários; cursos 
Elaboração de Material Pedagógico e de Avaliação de Público 
Temáticos: Semana dos Museus; Primavera dos Museus 
 

 
Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes 

Preservação do Patrimônio 
Museu reaberto em agosto: Manutenção de equipamentos de combate a incêndio; Elaboração de 
Projeto de Segurança Patrimonial; Segurança Patrimonial; Higienização de peças.  
Conservação do acervo museológico: Preenchimento de fichas catalográficas; documentação de 
acervo; implantação de projeto museológico e museográfico; contratação de serviços de limpeza. 
 

Programação Cultural 
Exposição Frei Paulo   
Temáticos: Primavera dos Museus 
Participação em Seminários, em cursos, em palestras, em Workshop 
Elaboração de Planejamento estratégico 
Elaboração e Execução de pesquisa de público 
 

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre 
Preservação do Patrimônio 
Museu fechado para obras de restauro: manutenção de equipamentos de combate a incêndio; 
segurança patrimonial; higienização de peças; contratação de projeto de segurança. 
Acervo: Preenchimento de fichas catalográficas; Projeto Museológico e Museográfico; Documentação 
de Acervo; Planejamento Estratégico. 
Programação Cultural 
Participação em Seminários, cursos, palestras, Workshop 

 
Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato 

Preservação do Patrimônio 
Conservação, preservação e adequação da edificação 
Vistorias de manutenção predial; combate a pragas; manutenção de equipamentos de combate a 
incêndio; projeto de restauro do telhado e parte elétrica; higienização de peças; contratação de 
vigilância patrimonial, portaria e de serviços de limpeza. 
 Acervo: preenchimento de fichas catalográficas; documentação de acervo; planejamento estratégico. 
Programação Cultural 
Exposições: Semana Monteiro Lobato;  Oiando o Passado; Art em Miniatura 
Temáticos: Semana dos Museus; Primavera dos Museus 
Realizações: Oficinas para crianças e jovens; Workshop 
Participações: Workshop, Palestras; Seminários, cursos 
 

Casa de Cultura Paulo Setúbal 
Preservação do Patrimônio 

  Museu Fechado para Obras de Restauro: Manutenção de equipamentos de combate a incêndio; 
Segurança Patrimonial; Higienização de peças.  
Acervo museológico: preenchimento de fichas catalográficas; projeto museológico e museográfico; 
documentação de acervo; elaboração de projeto de segurança; contratação de serviços de limpeza. 
Programação Cultural 
Realização e participação de palestras; participação em cursos, seminários, palestras e workshops; 
elaboração de avaliação de público; planejamento estratégico. 

 
Museu do Café 

Preservação do Patrimônio 
Infra-estrutura: conclusão do serviço de lavagem da fachada do prédio e do serviço de descupinização 
da sala módulo 1 da exposição de longa duração; recuperação de 50% do telhado; manutenção  dos 
elevadores e relógio externo. 
 

Acervos: Catalogação do acervo artístico e cultural do museu; início do projeto “A memória do café: 
organização, conservação e acesso ao acervo bibliográfico e documental do Museu do Café”, projeto 
patrocinado pela Caixa Econômica Federal dentro do programa Adoção de Entidades Culturais. 
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Programação Cultural 
Exposição Permanente: A Trajetória do Café no Brasil, dividida em 4 módulos: Sala do Pregão, Café e 
o Trabalho, O Café e as Novas Rotas e Santos e o Porto. 
Exposições Temporárias: Na trilha do café; O Intercâmbio entre Culturas Francesa e Brasileira 
(abertura em out/09); 90 anos da Sociedade Rural Brasileira (abertura em out/09). 
 

Atividades culturais e eventos: 
-Palestras “Café e ferrovia na historicidade paulista” com os doutores em história e escritores Ana Luiza 
Martins e Antonio Soukef Junior durante a Semana Nacional de Museus.  
-Comemoração do Dia Nacional do Café – (24/05/09) Participantes: 600 pessoas. 
- Terceira edição do “Forum & Coffee Dinner” O evento contou com a presença do Ministro da 
Agricultura, do Governador de Minas Gerais, do Secretario do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
e dos principais nomes do setor cafeeiro no país. (25/05/09) 
-3ª Primavera dos Museus dentro do tema “Museus e Direitos Humanos” (26 e 27/09/09) 
 

Atividades Educativas – Projetos Pedagógicos 
-Cinco cursos de barista. 
- Realização de visitas monitoradas: 13. 608 visitantes. 
 

Ações externas 
Apresentação do trabalho “Oficinas na Bolsa de Café: diálogos entre educação e herança cultural”. 
Parceria: Secretaria Municipal de Cultura de Santos, na VII Semana dos Museus da USP. 
 
 
 
DIRETORIA DO GRUPO TÉCNICO DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS 
 
A retomada das atividades do Sistema Estadual de Museus deu-se com maior impulso no ano 
de 2009, destacando-se a realização do I Encontro Paulista de Museus. 
 
Atividades realizadas 
 

-Parceria com o IBRAM, referente ao Cadastro de Museus;  
-Realização de 48 diagnósticos;  
-Promoção de 30 oficinas de capacitação executadas pela SEC e mais 8 em parceria com o IBRAM;  
-Fomento à criação de um curso de graduação em Museologia no Estado (em negociação com três 
universidades paulistas);  
-Assessoria técnica a 91 museus municipais (122 visitas a municípios para assessoria técnica);  
-Continuidade do Programa de Municipalização de 49 museus.  

 
Exposições itinerantes - Interior e Litoral do Estado 

Exposições Público 
27 exposições 74.502 pessoas 

 
I Encontro Paulista de Museus 
Informação Nº 
Quantidade de inscrições 730 
Quantidade de participantes 950 
Municípios representados 289 

 
Oficinas do Sistema Estadual de Museus 
Informação Nº 
Cidades representadas 148 
Pessoas participantes 506 

 
Oficinas do IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus   
Informação Nº 
Cidades representadas 7 
Pessoas participantes 243 
 
 
• Unidade de Formação Cultural 
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Programa Ação Produto Meta para 
2009 

Execução 
(Orgão) 

Meta 
Alcançada* % 

Fábricas de 
Cultura - 

PCIS 

Inserção Social 
Através das 
Linguagens 
Artísticas 

Jovens 
Atendidos 3.400 ASSAOC 3400 100,00

Fomento e 
Difusão 
Cultural 

Companhia de 
Dança do ESP 

Atividades 
Realizadas 34 ASSAOC 61 179,41

Espaço Cultural 
Belém Tatuapé 

Centro Cultural 
Implantado 14% ASSAOC 14% 100,00

Projeto Guri 
Pólos Musicais 
Implantados e 

Mantidos 
390 AAPG 386 98,97 

Oficinas Culturais Oficinas 
Realizadas 2666 ASSAOC 4848 181,85

Escola de Música 
do Estado de SP  

Tom Jobim 

Pessoas 
Atendidas 1917 ACEASM 2011 104,90

Conservatório de 
Tatuí 

Pessoas 
Atendidas 92.000 AACT 145.484 158,13

Formação 
Artística e 

Inclusão Social 

Atividades 
Realizadas 20  ASSAOC 

AAPG 51 255,00

Fortalecimento da 
Política da 

Diversidade 

Atividades 
Realizadas 10 

Assessoria 
para Gêneros 

e Etnias 
12 120,00

Formação 
Artística 

Escola de Artes 
Cênicas - Escola 

da Praça 

Escola de 
Teatro 

Implementada 
40% ASSAOC 15% 37,50 

 
*Dados Referentes a Novembro de 2009           
ASSAOC: Associação dos Amigos das Oficinas Culturais 
AAPG: Associação dos Amigos do Projeto Guri 
ACEASM: Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina 
AACT: Associação dos Amigos do Conservatório de Tatuí 
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Secretaria de Agricultura e Abastecimento  

 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

 
Número de funcionários  

 
 
 I - Atividades 

 

Principais Indicadores das Ações Inseridas no Plano  Plurianual (PPA 2008 - 2011) do 
Governo do Estado de São Paulo 
 
Introdução 
 
O PPA 2008-2011 do Governo do Estado para a agricultura paulista se orientou em eixos das 
ações propostas e priorizam: 
 
- Melhoria da qualidade dos produtos e processos; - Aprimoramento da infra-estrutura e logística setorial; 
Inovações focadas na melhoria da competitividade dos produtos e na geração de renda e empregos; 
 -Estratégias de redução das disparidades inter-regionais com base no desenvolvimento regional e local; 
- Ações garantidoras da segurança alimentar e do alimento seguro.  
 

R$ mil 

variação

09/08

1-Administração Direta 829.066,6 966.230,7 16,5%

Pessoal 381.509,6 468.346,5 22,8%
   funcionários ativos 222.983,5 283.262,4 27,0%

   inativos e pensionistas 2,9 2,1 (29,5)%

  obrig. patronal/insuf.financ. 158.523,1 185.082,0 16,8%

Custeio 424.725,9 391.826,0 (7,7)%

Investimentos 22.831,1 106.058,3 364,5%

2-Transferências a Empresas 571,8 (100,0)%
   pelo Tesouro 5.492,2

Codasp 571,8 5.492,2 860,6%
complementação de aposentadoria 571,8 492,2 (13,9)%
transferência de capital - 5.000,0 -

Total da Despesa 829.638,3 971.723,0 17,1%

2008 2009

2008 2009 09/08

Secretaria 11.374                           11.422                           0,4%
   Ativos 6.326                             6.339                             0,2%
   Inativos 5.048                             5.083                             0,7%

Codasp 369                                336                                (8,9)%
   Ativos 321                                288                                (10,3)%
  Pensionistas 48                                  48                                  0,0%

Total da Pasta 11.743                           11.758                           0,1%
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A competitividade da agricultura paulista e sua condição de inserção internacional advêm da 
qualidade e integridade de seus produtos. Visando a incrementar este diferencial foi proposto o 
Programa 1313 - Risco Sanitário Zero . Objetivo: modernizar as estruturas do sistema 
estadual de vigilância e defesa agropecuária, assegurando ao estado padrões elevados de 
segurança dos alimentos e permitindo proteger e promover a saúde dos consumidores. O 
Programa incorporará inteligência aos processos com ênfase na análise, na gestão e na 
comunicação de risco nos elos das cadeias produtivas, melhorando a capacidade de antever, 
diagnosticar e gerenciar situações de risco sanitário.  
 
A estratégia adotada se assenta em três pilares:  
 
1- Adequação e consolidação da Legislação relativa à segurança dos produtos alimentares e dos 
alimentos para animais; 2- Pareceres científicos fundamentados nos quais se basearão as decisões da 
autoridade de defesa sanitária do estado (CDA, ou a Agência que será sua sucedânea); 3 - Agilidade na 
execução das tarefas, capacidade de antever e realizar diagnósticos e controles informatizados que 
garantam sistema de informações confiável. 

 
Com o objetivo de aprimorar as condições de infra-estrutura, logística de transportes e atingir 
as mais distantes comunidades e propriedades rurais, o Plano Plurianual 2008-2011 propõe a 
execução do Programa 1314 - Infra-estrutura e Logística para o Agronegócio.  Os 
benefícios proporcionados por este Programa contribuirão para eficiência setorial e encurtarão 
as distâncias entre produtores rurais e os consumidores de seus produtos.  
 
O PPA 2008-2011 contempla várias ações da SAA – Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
no aprimoramento da infra-estrutura e logística setorial. Três projetos merecem ser destacados:  
 
1 -Melhor Caminho – Objetivo: transferir tecnologia em conservação e adequação de estradas rurais de 
terra, visando a eliminar os processos erosivos e torná-las transitáveis o ano todo. 
2 - Instalações de Pontes Metálicas - Implantação de estruturas padronizadas nas estradas rurais dos 
municípios, criando melhores condições de trafegabilidade e encurtando distâncias. 
3 - Microbacias Hidrográficas - Desenvolvido pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), 
dentre suas ações, atua na abertura e conservação de estradas rurais e exerce ação decisiva no combate 
aos processos erosivos e de assoreamento. 
 
 
Programa 1301 - Geração e Transferência de Conhecim ento e Tecnologias para o 
Agronegócio  – Objetivo: melhorar a qualidade dos produtos e processos da agricultura 
paulista. O Programa apoiará ainda a formulação e criação de novos negócios, a geração de 
renda e empregos compensando as reestruturações produtivas em curso na agricultura que 
subtraem postos de trabalho. 
 
No plano da produção e transferência de conhecimentos para a agricultura, as ações 
estratégicas inseridas no PPA 2008-2011 consistem em:  
 
1 - Revitalização dos Institutos de Pesquisa – objetiva modernizar e consolidar os centros de pesquisa 
tecnológica para atenderem às principais cadeias produtivas, oferecer à SAA suporte em assuntos 
estratégicos e aumentar o dinamismo dessas unidades multidisciplinares na oferta de serviços à iniciativa 
privada. 
2 - Modernização das unidades regionais de pesquisa - objetiva consolidar os pólos regionais de pesquisa 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), transformando-os em unidades 
promovedoras do desenvolvimento da agricultura regional. 
 
Programa 1307 - Desenvolvimento Local Integrado Sus tentável  – Objetivo: articular os 
agentes locais, no sentido do desenvolvimento econômico, promoção da cidadania e 
preservação do meio ambiente. A ação mais relevante consiste na implantação de sistemas de 
produção agropecuária sustentáveis no conceito de microbacias hidrográficas.  
 
Programa 1309 - Geração de Emprego e Renda no Agron egócio Paulista  – Objetivo: 
desenvolver alternativas rentáveis de produção, agregação de valor e de mudanças 
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tecnológicas que incrementem a renda e a geração de empregos, via identificação de 
oportunidades e aumento da produtividade e qualidade dos produtos.  
O Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – FEAP é a estratégia do Governo do Estado, 
contida no PPA 2008-2011, no sentido de tornar mais acessíveis produtos financeiros aos 
pequenos produtores e também à classe média rural.  
 
O PPA 2008-2011 prevê uma reformulação na participação dos municípios ao Sistema 
Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento. A municipalização, como ficou conhecida 
esta ação, deverá intervir de forma mais incisiva e efetiva para o desenvolvimento dos 
agronegócios nos municípios com vocação para a agricultura que tenham carências de infra-
estrutura, logística inadequada e incapacidade nos processos produtivos. O Programa facilitará 
aos pequenos e médios produtores os seguintes benefícios:  
 
- Acesso às inovações tecnológicas, gerenciais e metodológicas; linhas de financiamento disponíveis aos 
produtores para modernização das atividades; oferta de subvenção do prêmio do seguro e seus 
conseqüentes benefícios; e, integrar o município à rede de oportunidades de capacitação profissional. 
 
As ações da SAA no campo da pesquisa, assistência técnica, extensão rural, financiamento 
dos investimentos e subvenção do seguro da produção terão como foco prioritário os espaços 
e agentes produtivos da agricultura deprimida. As ações do poder público estadual serão 
proativas com objetivo de promover transformações estruturais na agricultura paulista no 
sentido de diminuir as diferenças econômicas e sociais entre as várias regiões do estado.  
 
Dentre estas ações, prioriza-se no PPA 2008-2011 o tripé formado pela capacitação de 
profissional, aproveitamento de novas oportunidades de multiplicação de renda e agregação de 
valor. Nesta direção destacam-se: - Capacitação e organização dos agentes locais e regionais 
dos agronegócios paulistas, buscando formar recursos humanos públicos e privados. - 
Aproveitamento das oportunidades de incremento de renda através da participação no 
mercado de crédito de carbono.  
 
Ações voltadas aos consumidores representam o ponto focal para onde converge o fluxo dos 
produtos do sistema de agronegócios. O produto final é adquirido pelo consumidor para 
satisfazer as suas necessidades alimentares, que variam de acordo com a renda, preferências, 
faixa etária e expectativas entre outros aspectos.  
 
Programa 1308 - Segurança Alimentar - Objetivo: oferecer aos consumidores produtos em 
quantidade suficiente, com qualidade e integridade. Foram inseridas no PPA 2008-2011 ações 
que garantem à população carente alimentos de qualidade. Destacam-se:  
 
Projeto Viva Leite - assegura a população infantil e de idosos acima de 60 anos de baixa renda acesso ao 
leite enriquecido e com qualidade monitorada. As famílias de baixa renda, sobretudo os que fazem uso 
contínuo de medicamentos, usufruem o programa. 
Projeto Bom Prato - permite o acesso à refeição diária equilibrada, saudável e de baixo custo à população 
de baixa renda, desempregados, subempregados e moradores de rua. 
 
Em linhas gerais, o PPA 2008-2011 do Governo do Estado de São Paulo contempla os 
principais elementos construtores da moderna agricultura: 
 
- Aprimoramento da infra-estrutura e logística; - incentivo ao avanço da qualidade dos produtos e 
processos; - disponibilidade de produtos financeiros que incrementem e protejam os agronegócios de 
pequenos e médios produtores rurais; - criação de novos agronegócios geradores de renda e empregos; - 
possibilidade de acesso aos pequenos e médios produtores rurais das inovações que garantam a 
competitividade; financiamentos a produção visando à agregação de valor e capacitação do capital 
humano.- superação das disparidades entre regiões com base em ações que, focando o desenvolvimento 
local, procuram resgatar as regiões e os espaços de agriculturas deprimidas. 
 
Os programas estão inseridos no Plano Plurianual do Governo do Estado de São Paulo 2008-
2011 e apresentam os indicadores associados às principais ações governamentais. 
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 1301 – Programa Geração e Transferência de Conhecim ento e Tecnologias para o 
Agronegócio 
 
Objetivo: Gerar e transferir conhecimentos relacionados à segurança alimentar, à 
sustentabilidade agroambiental, à organização do espaço rural e periurbano, à bioenergia e 
aos produtos e processos estratégicos, permitindo o crescimento da produtividade e da 
competitividade do agronegócio paulista, das oportunidades de novos negócios, da geração de 
emprego e renda e da inclusão social  
 
Tabela 1- Geração do conhecimento, APTA, número de pesquisas  2007 à 2009 

Grupos  2007  2008 2009 
Agroexportação 318 275 266 
Grãos e Fibras 164 137 130 
Proteína Animal 369 360 394 
Hortícolas e Agronegócios Especiais 331 331 314 
Desenvolvimento Regional 28 21 19 
Bens de Capital e Informações 220 208 238 
Políticas Públicas 171 179 177 
Total 1.601 1.511 1.538 
Fonte: APTA 

 
Transferência de tecnologia  - em 2009 as instituições ampliaram sua inserção no meio 
produtivo e acadêmico, incrementando a divulgação dos resultados das pesquisas realizadas 
em seus Centros de Pesquisa no meio científico e diretamente aos produtores, por meio de 
publicações, participação de pesquisadores em eventos técnicos e científicos, dias de campo, 
dias temáticos, workshops, inserções na mídia e da formação de recursos humanos, e quatro 
cursos de pós-graduação em nível de Mestrado e um em nível de Doutorado, de participação 
em bancas, e orientações a estagiários, graduandos e pós-graduandos. 
 
Transferência do conhecimento  - foram realizadas:  
 
Tabela 2- Transferência do conhecimento - APTA - anos civis 2007-2009 
Item 2007 2008 2009 
Análises laboratoriais (n°) 310.606 305.270 301.116 
Sementes Básicas (kg) 302.458 291.450 333.704 
Atendimentos eletrônicos (n°) 3.742.584  3.218.397 2.249.490 
Atendimentos Técnicos (n°) 244.128  304.614 370.965 
                         Atendimentos Diretos (n°) 1 40.580 240.905 301.643 
                         Pessoas Treinadas (n°) 103. 548 63.709 69.322 
Fonte: APTA 
 
Os destaques institucionais das unidades da APTA, em 2009 nas Ações de Geração e 
Transferência de Conhecimento, são apresentados a seguir. 
 
Quatro Centros de Pesquisa do Instituto Agronômico (IAC/APTA) estão credenciados pela 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para desenvolvimento de 
projetos na área de biocombustíveis com investimentos da Petrobras. As unidades foram 
avaliadas e aprovadas na primeira auditoria da Agência. O credenciamento, publicado em 
outubro de 2009, no Diário Oficial da União, atesta que o IAC/APTA atende às exigências para 
executar atividades de pesquisa e desenvolvimento descritas no documento (Credenciamento 
ANP Nº 051-B/2009). O IAC/APTA atende ao requisito para liderar projetos multi-institucionais 
financiados pela empresa de energia. Os quatro Centros de Pesquisa credenciados são:  
 
1)Centro APTA de Horticultura. 2)Centro APTA de Grãos e Fibras.  3)Centro P&D de Ecofisiologia e 
Biofísica. 4) Centros P&D de Recursos Genéticos Vegetais. Local: Campinas. Foram avaliados com foco 
na produção de biocombustíveis. 
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Centro APTA Citros “Sylvio Moreira” - em Cordeirópolis, foi inaugurado no dia 26 de outubro o 
Sistema Protegido do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de citros, que tem a maior coleção 
de citros do mundo. A Unidade recebeu o certificado da ISO 9001:2008 relacionada à Gestão 
de Qualidade. O BAG é uma coleção de plantas vivas usadas nas pesquisas com 
melhoramento genético vegetal. A partir dessa coletânea, é possível identificar as 
características agronômicas e comerciais desejáveis e, por meio de cruzamentos, possibilitará 
desenvolver variedades de citros com melhor resistência a pragas e doenças, sabor, cor e 
aroma apreciados pelos consumidores e “tempo de prateleira” que atenda à necessidade do 
comércio. Para preservar a coleção com cerca de 1.700 plantas, foi construída uma estufa de 
2.400 m2, onde será possível abrigar 30% da coleção, aproximadamente. A obra foi feita com 
recursos do Governo do Estado de São Paulo. Investimento: em torno de R$ 260 mil. Objetivo: 
proteger as plantas de pragas e doenças, intempéries climáticas e até do ataque de formigas. 
São feitas cópias das plantas, preservadas no telado. Com o objetivo de garantir os materiais 
indispensáveis à pesquisa agrícola e diminuir a chance de infecção de plantas matrizes por 
doenças perigosas ao setor citrícola — em especial o greening (HLB - huanglongbing) —
adotou - se o sistema protegido. 
 
Centro APTA Engenharia e Automação do Instituto Agronômico (IAC/APTA) - em Jundiaí, foi 
inaugurado em julho de 2009 o Centro Laboratório de Tecnologia de Pós-Colheita de Frutas, 
Hortaliças e Plantas Ornamentais. A obra, que faz parte de projeto apoiado pela FINEP 
(Financiadora de Estudos e Projetos), viabilizou a instalação do laboratório de pós-colheita de 
frutas, hortaliças e plantas ornamentais. A região de Jundiaí se destaca pela produção de 
frutas no Estado de São Paulo. As instalações possibilitam a realização de pesquisas, gerando 
ferramentas de fácil adoção pelo pequeno e médio produtor, e das tecnologias de ponta com 
vistas à exportação. O novo laboratório é fundamental para apoiar o agronegócio desses 
produtos, considerados perecíveis por terem metabolismo ativo após a colheita, carecendo de 
cuidados especiais — desde o campo até a chegada ao consumidor. A qualidade e a vida útil 
de frutas, hortaliças e ornamentais estão relacionadas às etapas de manuseio, 
acondicionamento e transporte. 
 
Instituto Agronômico (IAC/APTA)  apresentou, no dia 26 de junho, as novas instalações do 
Laboratório de Análise Química de Fertilizantes e de Resíduos, reformado para atender às 
exigências da NBR ISO/IEC 17025:2005 — norma internacional utilizada por laboratórios de 
ensaios e calibração e pelos organismos de credenciamento de laboratórios em todo o mundo, 
facilitando a harmonização de práticas e aceitação mútua de laboratórios no comércio 
internacional. Este será o único laboratório público no Brasil credenciado para realizar análises 
de fertilizantes. O credenciamento coloca esta unidade do IAC em conformidade com os 
padrões de qualidade consagrados em normas internacionais. A apresentação fez parte das 
comemorações do 122º aniversário do IAC/APTA. O laboratório teve sua estrutura física toda 
reformada – esta é a primeira etapa para obter o credenciamento junto ao Inmetro (Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). A conclusão do processo deve 
acontecer até março de 2010, com a auditoria do Órgão. O credenciamento representa o 
reconhecimento da competência técnica para realizar análises e atender à demanda de 
controle nacional e internacional. 
 
No ano de 2009, o Governo do Estado de São Paulo contemplou a APTA com recursos 
orçamentários destinados a investimentos, vinculados à Ação 1380 – Revitalização dos 
Institutos de Pesquisa . Realização: reformas e ampliações de instalações e aquisição de 
máquinas, equipamentos e veículos. Objetivo: recuperação e ampliação da capacidade dos 
núcleos de geração de inovações tecnológicas em responder com mais eficácia e eficiência às 
demandas dos agentes ligados ao agronegócio paulista. 
 
Investimentos  - foram realizados nas seguintes unidades: 
 
 - Centro Experimental Central (CEC) - aquisição de vários tipos de tratores e de implementos, 
melhorias na infraestrutura da área, como a recuperação e a construção de novos alambrados. 
Benefício: condução adequada de experimentos relacionados ao manejo e ao melhoramento 
de plantas no campo e à produção de sementes, preservando todo o material genético 
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melhorado, de alta tecnologia, em avaliação nas áreas experimentais.  O Centro atende a 
vários programas de pesquisa do IAC e de outros órgãos da APTA, além de nele estarem 
instalados casas de vegetação e importantes laboratórios. Os resultados esperados com a 
exploração adequada das áreas do CEC, por meio de plantio direto, cultivo mínimo, rotação de 
culturas, refletem diretamente em melhoria das condições físicas e químicas do solo e, 
conseqüentemente, aumento da produtividade das culturas.  
 
- Centro Apta Frutas – 1)aquisição de tratores será utilizada na implantação e manutenção de 
pomares das áreas experimentais. Grande parte dos Bancos Ativos de Germoplasma (BAG) 
das principais fruteiras cultivadas no Estado de São Paulo encontra-se na área experimental do 
Centro Apta Frutas, sendo estes materiais utilizados nos programas de melhoramento 
genético. A conservação e caracterização desses BAGs somente poderão ser realizadas pelo 
IAC, visto que nenhuma outra Instituição de pesquisa possui tais acessos, especialmente 
adaptados ao clima subtropical do Estado de São Paulo. 
 
2) reforma e modernização do Laboratório de qualidade de frutos e de cultura de tecido dará 
suporte aos projetos desenvolvidos no campo. No laboratório de qualidade de frutos será 
realizada a caracterização física e química de frutos oriundos dos programas de melhoramento 
genético e manejo cultural de fruteiras. O Laboratório de cultura de tecido auxiliará o programa 
de melhoramento genético, podendo ser utilizado para a preservação de germoplasma, resgate 
de embriões imaturos oriundos de paternais precoces, obtenção de plantas livres de viroses e 
micropropagação de espécies frutíferas, incluindo a produção de mudas. 
 
- Centro APTA Citros Sylvio Moreira (IAC), em Cordeirópolis -  construção de estufa antiafídica 
possibilitará a preservação de material genético da maior coleção de variedades cítricas do 
mundo em condições de isolamento fitossanitário. Até então o banco de germoplasma deste 
Centro era conservado somente no campo e sujeito, inclusive, ao huanglongbing (greening). 
Essa preservação permitirá a realização contínua de projetos de melhoramento desses 
acessos para geração de variedades mais resistentes às doenças. Todo o material genético da 
atual citricultura paulista originou-se nesse banco de germoplasma, representando o diferencial 
competitivo da citricultura brasileira que teve tecnologia disponível para se expandir.  
 
- Centro de P & D Recursos Genéticos Vegetais na Unidade Laboratorial de Referência de 
Biologia Molecular  - troca parcial do piso de uma de suas áreas. A unidade realiza atualmente 
análises de identificação de infecção por bactérias, viroses e fungos em cana de açúcar.  
 
- Centro Apta Cana – 1)adequação de prédio e equipamentos para instalação do laboratório de 
análise tecnológica. Objetivo: análise de parâmetros importantes para a seleção de clones 
(brix, pol, pureza, etc), tornando mais eficiente o processo de seleção adotado pelo programa 
de melhoramento. Benefício: possibilitará os estudos sobre interferência de outros fatores 
(pragas, doenças, tratos culturais, etc) na qualidade da matéria prima. - vários equipamentos 
com recursos da FAPESP (BOD, microscópio estereoscópio, duas capleas de fluxo laminar e 
uma incubadora) e do CNPq (Genequant, ultrafreezer, e equipamento para PCR em tempo 
real). Benefício: - condução de experimentos na área de biotecnologia. - reforma em parte da 
casa de hóspedes. - ampliação de treinamento de produtores em canavicultura. – aquisição de 
um trator e um caminhão. - viabilização inúmeras tarefas, pois o Centro não possuía máquinas 
adequadas para vários serviços de campo. 
 
 2) construção de núcleo de estufas, composto por 6 módulos, que serão utilizados para 
produção de seedlings (programa de melhoramento), desenvolvimento de mudas oriundas de 
culturas de meristema (programa de melhoramento e outros) e estudos sobre resistência de 
variedades a pragas e doenças (programa de melhoramento e fitossanidade). Recursos: 
Fapesp.  - construção de núcleo de produção de mudas, composto por bancadas e sistema de 
irrigação, que proporcionará condições mais adequadas para produção de seedlings, tornando 
mais ágil e eficiente a produção de materiais para o programa de melhoramento. Recursos: 
Fapesp - reforma de almoxarifado e adaptação de sala para técnicos de apoio, otimizando a 
estrutura disponível e dando melhores condições de trabalho para o pessoal de apoio, reforma 
e adaptação de salas, visando estabelecer laboratório para criação de insetos, estudos de 
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raízes e de nematologia, que fornecerão apoio aos trabalhos de campo em várias áreas. 
Recursos: Fundag. - reforma e adaptação de salas. Objetivo: estabelecer laboratório para 
criação de insetos, estudos de raízes e de nematologia, que fornecerão apoio aos trabalhos de 
campo em várias áreas. Recursos: Fundag. 
 
Instituto Agronômico (IAC/APTA) -  parcela relevante dos recursos foi alocada na 
modernização e implementação de processo para busca da certificação de duas Unidades 
Laboratoriais de Referência, com base na ISO 17025: 
 
a) Centro de P&D de Solos e Recursos Ambientais constituída por laboratórios de análises 
químicas do solo, plantas, substratos, fertilizantes orgânicos, iodo e resíduos para aplicação 
agrícola, efluentes, solo tratado com resíduos, produtos e resíduos da indústria sucro-
alcooleira, físicas do solo e de substratos, microbiológicas do solo e geoprocessamento. 
Nesses laboratórios são realizadas periodicamente as seguintes análises de solo: estabilidade 
de agregado em água, curva característica da água e densidade, densidade de partícula, 
distribuição granulométrica, umidade natural, condutividade hidráulica saturada, consistência, 
fertilidade, foliar completa, microbiológicas, de fertilizantes orgânicos e de iodo; 
  
b) Centro APTA Citros Sylvio Moreira (IAC) integra Clínica Fitopatológica (credenciada pelo 
MAPA nas normas ISO17025: 2005 e é também acreditado nas normas ISO 9001:2008), 
Laboratório de Qualidade e Pós Colheita e Laboratório de Biotecnologia. Nesses laboratórios 
são realizadas periodicamente o diagnóstico molecular de patógenos limitantes à citricultura 
como Xylella fastidiosa (CVC), nematóides, Phytophtora spp (gomose), Candidatus Liberibacter 
(huanglongbing ou greening), CTV (tristeza), CiLV (leorose),Xanthomonas axonopodis PV citrs 
(cancro cítrico) Guignardia citricarpa (pinta preta);  a certificação genética de porta enxertos; e, 
a análise de qualidade de frutos. O Centro de Citricultura, em Cordeirópolis, participa da rede 
nacional dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é apoiado pelo CNPq e FAPESP. 
Como INCT de Genômica para o Melhoramento de Citros (INCT Citros). O programa objetiva 
incorporar ferramentas de biotecnologia no melhoramento de citros para produção de novas 
variedades com maior tolerância a pragas e doenças. 
 
c)Centro Apta Engenharia e Automação - foi inaugurado em julho de 2009 o Laboratório de 
Tecnologia de Pós-Colheita de Frutas, Hortaliças e Plantas Ornamentais.  Os recursos foram 
repassados pela FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos). As instalações possibilitam a 
realização de pesquisas para se avaliar perdas quantitativas e qualitativas decorrentes de 
problemas na pós-colheita, suas alterações fisiológicas, seleção e classificação, e tecnologia 
pós-colheita, envolvendo estudos de conservação, controle de doenças, atmosfera 
modificada/controlada e armazenamento refrigerado, gerando ferramentas de fácil adoção pelo 
pequeno e médio produtor, bem como tecnologias de ponta com vistas à exportação. 
 
d)Centro de Ecofisiologia e Biofísica,  por meio de monitoramento do clima em estações 
meteorológicas, fornece informações e produtos através do CIIAGRO e do INFOSECA na 
homepage do IAC que são disponibilizados aos diversos setores da sociedade. Realiza 
estudos relacionados às interações entre plantas e ambiente, gestão de recursos hídricos e 
processos fisiológicos que controlam o desenvolvimento e produção das plantas, zoneamento 
climático de culturas e análise da ocorrência de condições meteorológicas adversas e seus 
efeitos no desenvolvimento de cultivos. 
 
e)Centro P&D de Fitossanidade - reforma de prédio para abrigar o Laboratório de Sementes. 
Encontra-se em andamento as ações para a implantação da ISO 17.025. Benefício: realizar 
análises fisiológicas e sanitárias de sementes, serviços de alta qualidade, para atendimento 
aos usuários do Estado de São Paulo e do Brasil. 
 
Instituto Biológico (IB/APTA)  foi credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) para realizar análises fitossanitárias em amostras oriundas do controle 
oficial e programas federais específicos. A instituição conta com 67 procedimentos diferentes 
de determinações/ensaios credenciados em sanidade vegetal, fato que confere ao IB/APTA o 
“status” de maior Centro de Diagnóstico Fitossanitário do Brasil, além de ser um dos dois 
Laboratórios brasileiros a ser credenciado para diagnóstico de pragas quarentenárias.  
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No exercício de 2009, os principais  investimentos propiciados pela Ação 1380 – Revitalização 
dos Institutos de Pesquisa foram: 
 
 1)Manutenção e ampliação de escopo de certificação pela norma ISO 9001:2000 - durante o 
processo agregou transparência e valor às atividades e, principalmente, a superação de vencer 
o desafio referente ao contexto primordial da gestão da qualidade que trata de “manter-se 
alerta” aos conteúdos comportamentais que fogem a questões técnicas e que, se forem 
negligenciados, podem inibir e inviabilizar todo o sistema. A ação resultou na melhoria tanto 
das instalações como no relacionamento interpessoal, mobilizando cerca de 90 funcionários 
que fazem parte dos oito escopos certificados até a presente data.  
 
Em relação à implantação da Certificação 9001:2000 -  Escopo “Análise Bioinseticidas a 
Certificação de Análises de Bioinseticidas de Origem Fúngica”, ressalta-se que o Laboratório 
de Controle Biológico é o único no Brasil com tal agregação de valor a sua atividade.  As ações 
do Instituto Biológico (IB/APTA) nessa área fomentaram a utilização de bioinseticidas na cultura 
da cana-de-açúcar, representando uma economia para o setor de R$ 25 milhões. O programa 
atingiu, nesta safra, cerca de 400.000 ha tratados ou aproximadamente 10% da área de cana 
do Estado de São Paulo.  
 
Os investimentos permitiram a realização de obras de ampliação da Unidade de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Bastos e Instituto Biológico (IB/APTA). Como resultado da adequação, 
possibilitaram a certificação do laboratório pela NBR ISO 9001:2000 para o escopo 
“Diagnóstico sorológico de Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae”. Foram 
investidos cerca de R$ 100 mil nas obras de ampliação do prédio da UPD Bastos. As melhorias 
realizadas tiveram incremento do governo estadual, prefeitura municipal e Sindicato Rural de 
Bastos. O ganho efetivo se fez presente em melhores condições de trabalho e maior rapidez no 
atendimento da demanda. A reestruturação permitiu ao laboratório um melhor atendimento às 
necessidades das empresas produtoras de ovos, com relação à monitoria de seus planteis 
para vários agentes que causam doença em galinhas. A unidade está adaptada e realiza os 
diferentes diagnósticos em conformidade com a norma NBR ISO/IEC 17025. 
 
Em dezembro de 2009, o Laboratório de Patologia Avícola de Bastos do IB/APTA foi 
credenciado para a realização de análises na área de diagnóstico animal em amostras 
procedentes do controle oficial e programas específicos do MAPA. O credenciamento, válido 
para análises de laringotraqueíte infecciosa, foi oficializado por meio da Portaria 429, de 
14/12/2009, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Segundo o setor avícola, esta é uma grande conquista para a manutenção da 
vigilância ativa em torno desta enfermidade, além de otimizar as análises das granjas da região 
de Bastos, principal pólo nacional do segmento de postura comercial. 
 
2) Integração do Sistema de Gestão da Qualidade sob a NBR ISO 9001:2000 e certificou mais 
3 serviços: “Diagnóstico de fungos em plantas frutíferas, florestais, oleráceas e ornamentais; 
“Análise sorológica (ELISA) para diagnóstico de fitovírus das espécies: PVA, PVS, PVY, PVX, 
PLRV, CymMV, ORSV, CMV e LSV”; “Identificação de insetos [exceto Blattodea, Isoptera, 
Formicidae (Hymenoptera) e mosca-das-frutas]” e “Curadoria do grupo de insetos da família 
Formicidae da Coleção Entomológica “Adolph Hempel”. Estes serviços são, respectivamente, 
oferecidos pelos laboratórios de Doenças Fúngicas em Horticultura, Laboratório de Fitovirologia 
e Fisiopatologia e Laboratório de Entomologia Geral, pertencentes ao Centro de P&D de 
Sanidade Vegetal. No Instituto Biológico, a implantação da ISO 9001 visou à padronização e ao 
monitoramento dos processos, garantindo a rastreabilidade, pontualidade e qualidade do 
serviço/produto, com foco no cliente/sociedade.  
 
3) Laboratório  de  Acarologia foi implantado em Campinas no dia 30 de novembro e foi 
colocado  à  disposição  dos produtores e da comunidade científica nacional e do Mercosul. O  
laboratório  realiza  análises  de  produtos para exportação  e atende ao produtor na 
identificação de ácaros, provocadores de pragas  e  doenças, que atacam as plantações. O 
número de novas espécies de ácaros  fitófagos,  reconhecidamente  importantes como pragas 
ou vetores de vírus,  tem  aumentado consideravelmente nos últimos anos no Brasil. Dentre 
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estas  espécies, citam-se o ácaro vermelho das palmeiras, o ácaro hindu dos citros e o ácaro 
da erinose da lichia, já presentes no Brasil. Para  as  duas  primeiras espécies, pesquisadores 
do Instituto, em parceria com  Ministério  da  Agricultura  e  Embrapa  Roraima,  têm realizado 
ações com vistas à  contenção  e  controle  das pragas na região de Roraima.  Se essas 
espécies disseminarem pelo país, podem causar prejuízos econômicos imensos à cultura do 
coco, chegando a reduzir a  produção  em  50%.  Além das espécies novas, diversos ácaros  
fitófagos,  como o da leprose dos citros causa gastos anuais de US$ 60 a 100 milhões apenas 
com a aplicação de acaricidas para o seu controle. Para  esses  ácaros-praga,  técnicos  do  
IB/APTA têm concentrado  esforços  para  solucionar ou minimizar os problemas, 
desenvolvendo  pesquisas  com  o  uso  de  inimigos  naturais,  como ácaros predadores  da  
família  Phytoseiidae.  Os  pesquisadores têm realizado ações de transferência de 
conhecimento proferindo palestras e cursos de treinamento sobre identificação e manejo de 
ácaros no Estado de São Paulo e outros Estados do país. 
 
4) Projeto SIZOO – Sistema de Informação Integrada de Diagnóstico Laboratorial Zoosanitário 
do Estado de São Paulo, resultante da parceria entre o Instituto Biológico, Coordenadoria da 
Defesa Agropecuária (CDA) e a Faculdade de Tecnologia (FATEC), que conta com o apoio do 
CNPq, Ministério da Agricultura e do Governo do Estado de São Paulo. Esse sistema tem 
como finalidade agilizar a comunicação de dados de ocorrências diagnósticas, alimentando em 
tempo real o sistema de alerta e comunicação para notificação de riscos diretos e/ou indiretos à 
saúde animal, no âmbito estadual, em consonância com as diretrizes do Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA. O SIZOO consiste basicamente de um sistema 
ligado à Internet e possibilita aos pesquisadores do IB/ terem acesso para registrar ocorrências, 
arquivar e reportá-las à CDA e a outras instâncias na esfera governamental para providências. 
Ao concluir o registro, o próprio sistema cuidará de emitir os alertas. 
 
5) Laboratório de Patologia de Sementes do IB/APTA - o laboratório foi reformado, o que 
possibilitou o avanço nos estudos de técnicas moleculares para identificação confiável de 
raças, forma speciales e variedades em fungos associados às sementes permitindo aos 
agentes de defesa a prática de ações na liberação de lotes que podem conter Pragas 
Quarentenárias A2, ou seja, aquelas que já adentraram ao país e se encontram em áreas 
restritas e sob controle e de Pragas Quarentenárias Não Regulamentadas (PQNR) cuja 
tolerância é zero. A reforma realizada durante o exercício de 2009 objetivou a adequação do 
laboratório, permitindo a implantação do sistema de qualidade ISO 9001 para a acreditação 
pelas entidades Certificadoras. É importante lembrar que o laboratório está credenciado junto 
ao MAPA/DAS, realizando análises e emissão de laudos fitossanitários oficiais, em sementes 
de diversas culturas, visando a atender as demandas existentes de importação e exportação, 
bem como as demandas de produtores de empresas públicas e privadas. A implantação do 
diagnóstico molecular na detecção e identificação de fungos em sementes será um diferencial, 
no que se refere à análise de sanidade, que o Instituto Biológico disponibilizará para o 
segmento sementeiro. A comercialização de sementes com valor agregado, de boa qualidade 
sanitária, livre de patógenos, reflete em aumento de produtividade. 
 
6) Cromatógrafo Gasoso foi adquirido acoplado a um Detector Seletivo de Massa (GC-MS). 
Trata-se de um instrumento de análise muito sensível, usado para detectar quantidades muito 
pequenas de contaminantes em amostras ambientais ou alimentos e bebidas. Dependendo do 
composto que é analisado, possibilita verificar concentrações de picogramas, ou seja 
0,000000000001 grama. A utilização desse equipamento terá efeito direto e indireto sobre o 
controle de qualidade de produtos hortifrutigranjeiros, sobre a redução do impacto ambiental 
causada pelo uso inadequado de produtos fitossanitários e zoosanitários, propiciando o melhor 
conhecimento dos efeitos dos agroquímicos sobre a saúde humana e ambiental. Análises 
realizadas pelo Instituto Biológico permitirão ao Governo do Estado de São Paulo incrementar 
ações que contemplam o ALIMENTO SEGURO, por meio da disponibilização nos mercados 
internos de produtos com qualidade certificada de acordo com padrões internacionais. Também 
possibilitará a atuação na regulação dos procedimentos e processos produtivos com menor 
impacto ambiental no agronegócio, definição de normas para a boa prática agrícola, ações de 
preservação e conservação da água e solo.  
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7)Doença de Aujesky foram adquiridos equipamentos para realização de diagnósticos 
sorológicos que diferenciam animais vacinados de infectados, que permitiram a continuidade 
das atividades desenvolvidas pelo Instituto Biológico (IB/APTA) em prol do Programa Nacional 
de Sanidade Suídea (PNSS). O programa prevê o controle sanitário oficial nos 
estabelecimentos de criação de suídeos que desenvolvam atividades relacionadas à produção, 
reprodução, comercialização de material de multiplicação de origem suídea, bem como o 
impedimento da introdução de doenças exóticas e controle ou erradicação daquelas já 
existentes no Brasil. Dentre os mais de 5.000 animais testados, foi detectado um foco da 
doença de Aujesky, com alta mortalidade de leitões, com suspeita clínica confirmada pelo 
isolamento e identificação do vírus. A ação foi essencial para que medidas de controle e 
erradicação da doença fossem adotadas com rapidez, impedindo alterações comprometedoras 
da sanidade do rebanho e garantindo a sustentabilidade e competitividade do setor. 
 
8)Sistema de Gestão de Análises do Centro APTA Sanidade Avícola foi informatizado, 
propiciando otimização no processo laboratorial na área de Patologia Avícola de Corte. A 
medida contribui para sigilo do procedimento, uma vez que os técnicos que processam as 
amostras não têm conhecimento da origem, procedência e identificação do material. A 
informatização, além de propiciar avanço na qualidade do exame, favoreceu o aumento no 
número de análises laboratoriais na ordem de 30%.O Centro APTA Sanidade Avícola do 
Instituto Biológico atende usuários de várias regiões do Brasil com elevado número de exames 
processados ao mês, com vistas à vigilância, proteção e diagnóstico dos plantéis avícolas. 
 
Instituto de Pesca (IP/APTA)  - foram os seguintes investimentos realizados: 
 
1)Prédio da sede com a finalidade de implantar novas instalações de apoio científico e de unidades 
laboratoriais, de acordo com as normas de boas práticas, que possam apoiar a produção científica da 
Instituição e  o atendimento à demanda externa.  
 
2)Obras de reforma, ampliação e adequação da infraestrutura do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento 
do Litoral Norte do Centro APTA Pescado Marinho do Instituto de Pesca, com vistas à recuperação de 
laboratórios para o desenvolvimento de pesquisa na área de maricultura e ao suporte à atividade 
pesqueira, bem como à melhoria da estrutura utilizada para a realização de eventos relacionados ao 
treinamento e capacitação de maricultores e pescadores.    
 
3)Construção do primeiro módulo do prédio de apoio administrativo e técnico-científico do Centro APTA 
Pescado Continental do Instituto de Pesca, localizado em São José do Rio Preto - possibilitará consolidar 
as ações da APTA, relativas ao desenvolvimento da aquicultura continental na região noroeste do estado 
e implantar um centro nacional de referência para o desenvolvimento de pesquisas científicas nesta área. 
 
4)Reformas de recuperação da infra-estrutura – objetivo: a)melhorar as condições das unidades 
administrativas e das áreas de transferência de conhecimento, capacitação e treinamento de pessoal de 
nível superior.  b)modernizar e adequar a biblioteca melhorando as vias de acesso e de circulação nas 
áreas comuns. c) proporcionar bom atendimento aos servidores e usuários.  
 
Instituto de  Zootecnia (IZ/APTA) - Diversos laboratórios foram contemplados com os 
investimentos: Biotecnologia Vegetal, Qualidade do Leite, de Análises Bromatológicas e 
Mineral, Reprodução Animal, e Classificação e Análise de Carcaças. Os investimentos 
permitirão: a)realizar de forma mais eficiente e adequada as atividades relacionadas às 
pesquisas institucionais.b) reduzir o número de análises necessárias. c)emitir os laudos 
analíticos e atualizar o banco de dados. 
 
Os investimentos iniciados em 2008 haviam permitido a aquisição de vários equipamentos 
necessários à modernização dos Laboratórios do IZ/APTA. Entretanto, para seu perfeito 
funcionamento e potencialização de uso, foram realizadas em 2009 as seguintes reformas:  
 
a) infraestrutura dos prédios visando à adequação da rede hidráulica e elétrica, não só por 
questões ambientais (descarte de águas residuais), mas também de segurança e economia, 
com redimensionamento da rede elétrica e implantação de sistemas de segurança, evitando-se 
que equipamentos sejam danificados devido a oscilações da energia elétrica ou que a mesma 
se perca por fuga devido às instalações antigas e danificadas pelo tempo. b) telhados de vários 
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Laboratórios, eliminando-se goteiras e infiltrações de água que danificam aparelhos, fiações 
elétricas e prejudicam o ambiente e funcionários que trabalham no local devido à contaminação 
com bolor. c) local que abriga os tanques de combustíveis, eliminando-se os tanques antigos 
inutilizados que se encontravam enterrados e providenciando-se a adequação do entorno dos 
reservatórios atuais (tanques de contenção para situações de emergência), atendendo à 
exigência legal ambiental. 
 
Ação 1165 – Modernização das Unidades regionais de Pesquisa  permitiu que a APTA 
Regional realizasse, em 2009, investimentos em diversos Pólos Regionais.  Destacaram-se os 
seguintes investimentos: 
 
a)reforma do laboratório: - Sanidade Animal localizado em Presidente Prudente. - Defensivos, 
em Piracicaba. - Controle de Qualidade de Produtos Apícolas, em Pindamonhangaba. - 
Sanidade Animal, em Araçatuba. f)reforma do Laboratório de Reprodução Animal localizado 
em Colina.   b)construção do Laboratório de Cana. c)aquisição de máquinas, implementos e 
equipamentos, beneficiando diversos Pólos Regionais, como os de Ribeirão Preto, Assis, 
Andradina, Votuporanga e Adamantina. Esses investimentos permitiram recuperar e melhorar a 
infra-estrutura e as condições de atendimento aos usuários, com a produção de bens e eventos 
de transferência de conhecimentos. A APTA Regional ampliou a possibilidade de colaborar 
ativamente com o aumento da produção e da produtividade, com a melhoria sanitária, 
nutricional e zootécnica dos rebanhos, e com o desenvolvimento de sistemas tecnológicos para 
a produção econômica e sustentável, promovendo a capacitação e treinamento de técnicos e 
de produtores. 
 
1307 – Programa de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável 
 
Objetivo: Promover os agentes locais de desenvolvimento como articuladores das forças 
presentes nos municípios, visando a conjugar o desenvolvimento econômico, a promoção da 
cidadania e a preservação do meio ambiente 
 
Projeto Estadual de Microbacias Hidrográficas , em parceria com os municípios, implementa 
planos participativos de desenvolvimento sustentável nas microbacias hidrográficas priorizadas 
pela comunidade local, incentivando a organização dos produtores rurais e a adoção de 
práticas agrícolas que garantam a sustentabilidade social, econômica e ambiental. 
 
O Projeto de Microbacias Hidrográficas concretiza uma nova forma de atuação da CATI, 
principalmente no relacionamento de parceria estabelecido com o poder público local e 
principalmente com a comunidade rural, num processo de planejamento participativo em que 
os resultados alcançados são permanentes. O projeto foi iniciado em 2000 e em 2009 houve 
continuidade nas ações de assistência técnica aos produtores rurais beneficiados com 
incentivos. Essa ação de planejamento do uso dos recursos naturais engloba os elementos da 
sustentabilidade econômica, social e ambiental numa mesma estrutura conceitual da ação 
pública (Tabela 3). 
  
Tabela 3- Resultados do Projeto Microbacias Hidrográficas, CATI, 2007- 2009 
Indicador Até 2007 Até 2008 Até 2009 
Convênios assinados com municípios 518 518 518 
Planos de microbacias aprovados 966 970 970 
Produtores beneficiários 70.400 70.400 70.400 
Área Trabalhada (ha) 3.300.000 3.300.000 3.300.000 
Projetos Individuais de Propriedades elaborados 35.948 37.000 38.500 
Projetos de Empreendimento Comunitário elaborados 3.107 3.800 3.800 
Desembolsos em Incentivos (1.000 R$) 120.000 132.283,2 132.283,2 
Alunos em ações de educação ambiental 370.858 465.000 566.740 
Microbacias com estradas rurais adequadas 411 411 411 

Fonte: CATI 
 



 

 

147 
 
 

Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável – Mic robacias II – “Acesso ao 
Mercado” - está em fase final de negociação com o Banco Mundial que deverá ser 
implementado no período de 5 anos.  Objetiva ampliar a competitividade da agricultura familiar, 
aliada à sustentabilidade sócio-ambiental nas áreas prioritárias do Estado de São Paulo. 
Durante 2009, foram elaborados os Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável 
em 540 municípios, contendo o diagnóstico das principais cadeias produtivas e o planejamento 
participativo das ações propostas para sua execução.  
 
Ação Produção e Distribuição de Sementes e Mudas - insere-se na estratégia de garantir a 
competitividade setorial, permitindo que um universo mais amplo de lavradores tenha acesso a 
materiais genéticos superiores, a baixo custo, e incremente sua renda. (Tabela 4). 
 
Tabela 4. Produção de Sementes e Mudas Comerciais, CATI, 2007 - 2009 
Insumo 2007 2008 2009 
Sementes (t)  8.000 4.580 4.400 

Mudas (unidade)  1.648.050 1.000.000 975.000 

Fonte: CATI 
 
Ação Difusão de Técnicas para Gestão da Pecuária Leiteira a Pequenas Propriedades, 
denominada CATI-Leite, busca a viabilidade econômica da atividade pecuária leiteira em 
pequenas propriedades adotando tecnologias simples e baratas de manejo do rebanho e 
técnicas de gestão do agronegócio. Atualmente são 1.150 pequenas propriedades rurais 
planejadas e assistidas. 
 
Ação Implementação de Assistência Técnica e Extensão Rural é uma atividade de atendimento 
à demanda nas Casas da Agricultura e apoio à implementação dos Planos de Trabalho do 
convênio SEIAA em todos os 593 municípios agrícolas, oferecendo assistência técnica gratuita 
aos pequenos produtores rurais. 
 
1308 – Programa de Segurança Alimentar 
 
Objetivo: Conjugar o estímulo à produção de alimentos e seu escoamento a projetos de 
segurança alimentar, assegurando o acesso da população a alimentos com qualidade, 
diversidade e alto valor nutritivo.  
 
O Governo de São Paulo realiza uma das mais importantes medidas de alimentação e nutrição 
do Brasil. O projeto Vivaleite atendeu na Capital e Grande São Paulo a uma média de 326,5 mil 
crianças em 2009, com distribuição mensal de 4,9 milhões de litros. Entre 2008 e 2009, 
ingressaram no programa 37 mil novos beneficiários idosos, representando um aumento de 
mais de 78,9%. A execução dessa ação é feita em conjunto com entidades sociais, existindo 
atualmente 3.146 entidades ativas (Tabela 5).  
 
Tabela 5- Projeto Estadual Vivaleite para a Capital e Grande São Paulo, 2007 - 2009 
Ano Crianças  

(Média ano)( 1) 
Litros  

(Média Mês)  
Idosos  

(Média ano)  
Litros  

(Média Mês)  
Entidades  

2007 343.865 5.157.975 47.482 712.232 3.193 
2008 351.890 5.278.355 76.529 1.147.936 3.346 
2009 326.468 (2) 4.897.015(2) 84.494 1.267.408 3.146 
 (1) Atende a crianças de 6 meses a 2 anos, de famílias com renda de até 2 salários mínimos. 
 (2) Houve queda na distribuição de leite para crianças em função de suspensão temporária no 
atendimento de entidades com irregularidades. 
 Fonte: CODEAGRO 

 
Projeto Vivaleite abrange 606 municípios do interior do Estado, nos quais o atendimento do 
número de crianças vem se mantendo no patamar de 300 mil. Em 2009 foram atendidas, em 
média, 297,2 mil crianças, para as quais eram destinados 4,46 milhões de litros. (Tabela 6). 
 
 



 

 

148 
 
 

Tabela 6- Projeto Estadual Vivaleite no Interior, 2007- 2009  
Ano Crianças (Média ano) Litros (Média mês) 

2007 298.507 4.477.602 
2008 301.192 4.517.874 
2009 297.178 4.457.663 
Fonte: CODEAGRO 
 
Hortas Comunitárias, para as quais, a CODEAGRO distribui sementes por intermédio das 
Prefeituras Municipais, entidades assistenciais, casas de agricultura e organizações 
governamentais, é outra ação relevante que beneficia uma expressiva quantidade de pessoas. 
Foram distribuídos 109 kg para plantio de 72 hectares, atendendo a mais de 143.100 mil 
pessoas em 2009 (Tabela 7). 
 
Tabela 7- Hortas Comunitárias 2007- 2009 
Indicador 2007 2008 2009 
Sementes em kg 72 74 109 
Pessoas Beneficiadas  90.310 100.450 143.100 
Hectares Plantados 45 51 72 
Fonte: CODEAGRO 
 
Projeto Hortalimento possibilita a celebração de convênios com Prefeituras Municipais e 
Entidades Privadas sem fins lucrativos para transferência de recursos voltados à instalação de 
estufas e equipamentos correlatos para o cultivo de hortaliças e plantas aromáticas em hortas 
hidropônicas ou em ambiente protegido. 
  
Projeto Bom Prato é uma ação direta de combate à fome, em que é oferecido almoço de 
qualidade certificada pelo ITAL/APTA, a R$ 1,00 por prato, e em que além da excelente 
palatibilidade, são observadas as necessidades nutricionais. Essa ação é realizada com 
entidades da sociedade civil engajadas na luta contra a fome. Desde o início do projeto, em 
2000, foram servidas mais de 65,46 milhões de refeições (Tabela 8). 
 
Tabela 8.  Projeto Bom Prato, 2007-2009 
Ano 2007 2008 2009 
 Nº de Unidades 30 30 30 
 Nº de Refeições  10.427.559 10.844.930 10.650.940 
Fonte: CODEAGRO 
 
Centro de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – apresentou os seguintes 
indicadores.   
 
Tabela 9-  Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, 2007-2009 
Indicador 2007 2008 2009 
Materiais de Orientação 4.041 487.083 720.248 
Cozinha experimental (receitas testadas). 321 422 470 
Cursos sobre alimentação 170 114 41 
Pessoas treinadas 3.725 2.785 1.517 

Fonte: CODEAGRO 
 
1309 – Programa de Geração de Emprego e Renda no Ag ronegócio Paulista 
 
Objetivo: Desenvolver alternativas rentáveis de produção, agregação de valor e de mudança 
tecnológica que incrementem a renda e a geração de emprego, via aumento de produtividade. 
 
O Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), gerenciado pela Administração 
Superior da Sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, representa mecanismo 
pioneiro de sustentação dessa política de redução da disparidade de oportunidades. Os 
indicadores de crédito apresentaram os seguintes resultados (Tabela 10):  
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Tabela. 10 – Crédito Rural com recursos do FEAP, 2007-2009. 
Ano  N.º Contratos  Valor Liberado ( 1) N.º de Pessoas Beneficiadas  

2007 1.328 37.539.600,00 5.312 
2008 1.322 42.716.323,85 5.288 
2009 1.019 36.889.052,99 4.076 

(1) R$ em valores nominais  
Fonte: FEAP 
 
Ação de Subvenção do Prêmio de Seguro do Agronegócio Paulista (Tabela 11)  
 
Tabela. 11 – Subvenção do Prêmio de Seguro do Agronegócio Paulista, 2007-2009  
Ano N.º Subvenções  Valor Subvenções Pagas (R$) (1) N.º de Pessoas Beneficiadas  
2007 1.190 993.483,00 4.760 
2008 7.731 9.648.883,13 30.924 
2009 9.287 12.886.474,01 37.148 
(1) valores nominais 
Fonte: FEAP 
 
Ação de subvenção aos Produtores Rurais do FEAP - os produtores rurais vêm sendo 
beneficiados com a subvenção total dos juros de financiamentos destinados à aquisição de 
tratores novos, através do Programa “Pró Trator – Agricultura Moderna para Todos” instituído 
pelo Decreto Estadual N.º 53.653, de 4 de novembro de 2008.  Em 2009 foi disponibilizada pelo 
FEAP/BANAGRO, junto ao Banco Nossa Caixa, um montante de R$ 51.827.074,00 para fins 
da subvenção total de juros de R$ 200 milhões financiamentos R.O. (taxa de 6,75% a.a.). 
Foram beneficiados 1.221 produtores rurais com a subvenção total dos juros (6,75% a.a.) na 
aquisição de tratores novos, junto ao Banco Nossa Caixa S.A.   
 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF tem procurado 
ampliar sua ação junto às 150 mil famílias que compõem o agronegócio familiar paulista. A 
Secretaria Executiva do PRONAF empenhou-se em fortalecer  a articulação entre o Governo 
do Estado, o Governo Federal e os Governos Municipais.  Envolveu de forma mais intensiva as 
Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Desenvolvimento Social, 
Transporte, Justiça e Defesa da Cidadania, Educação, Saúde, Cultura e Casa Civil, o que 
possibilitou uma ação mais efetiva junto aos agricultores e suas famílias, em especial nos três 
Territórios da Cidadania, Pontal do Paranapanema (32 municípios), Vale do Ribeira ( 25 
municípios) e Sudoeste Paulista (15 municípios). Foram realizados vários eventos em todo o 
Estado, buscando incluir as regiões não territorializadas nas ações do PRONAF, em especial 
no PROINF - Programa de Infraestrutura, o que possibilitou às prefeituras municipais o acesso 
a recursos não reembolsáveis, apoiando o desenvolvimento local. 
 
Foram realizados vários eventos em 2009 mediante 59 reuniões regionais. Realização: - 
Orientação sobre o acesso às políticas públicas e os eventos contribuíram para promover 
mudanças nos mecanismos locais existentes, em instituições como conselhos municipais de 
desenvolvimento rural sustentado, colegiados territoriais, organizações de agricultores e 
sindicatos de trabalhadores rurais. Parcerias foram realizadas com o Banco do Brasil, Banco 
Nossa Caixa, Caixa Econômica Federal, e as federações representativas da agricultura 
familiar. Com a CONAB foram realizados vários eventos relacionados aos Programas de 
Aquisição de Alimentos-PAA. - Orientação às prefeituras municipais, produtores rurais e suas 
associações e cooperativas, nutricionistas, merendeiras, órgãos de segurança alimentar, na 
implementação da Lei Federal  Nº. 11.947, de 16/06/2009. A lei determina a utilização de, no 
mínimo, 30% dos recursos repassados pelo FNDE-MEC para alimentação escolar, na compra 
de produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 
com dispensa de licitação. - Capacitação dos técnicos de ATER com relação aos instrumentos 
de políticas públicas voltadas à agricultura familiar. – Realização pelo CEDAF de palestras e 
cursos de capacitação envolvendo técnicos da CATI-SAA, ITESP-SJ, CONSEA e ICA-
CODEAGRO.  
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Ação Revisão do Zoneamento Agrícola foi efetivada pelo MAPA em 2009, com a proposição de 
zoneamento de novas culturas de modo a permitir a inclusão nos financiamentos do PRONAF. 
 
Essas ações do PRONAF, por meio da Secretaria Executiva do CEDAF, vêm contribuindo de 
forma decisiva para os resultados alcançados até o presente momento. Nesse caso mostra-se 
fundamental a contribuição da CATI, buscando apoiar o segmento da agricultura familiar. Em 
2009 foram realizados 127,5 mil atendimentos diversos, tendo sido emitidas 6.993 Declarações 
de Aptidão e elaborados 1.985 projetos de crédito no valor total de R$ 37,5 milhões. 
 
O número de contratos foi menor em 2009, alcançando 30,7 mil, mas a aplicação de recursos 
foi na ordem de R$ 547,6 milhões. O valor médio dos contratos do PRONAF no Estado quase 
duplicou no triênio 2007-2009 (Tabela 12). 
 
Tabela 12. Crédito Rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), número de contratos e valor contratado - Estado de São Paulo, 2007-2009.  
Ano N.º de contratos  Valor (R$) (1) Valor Médio (R$) (1) 
2007 44.938 444.013.156,18 9.881 
2008 35.450 444.195.913,46 

12.530 
2009 (2) 30.755 547.291.670,01 17.795 

(1) Valores nominais e ano fiscal 
(2) Dados oficiais de 2009, Ministério de Desenvolvimento Agrário e Banco do Brasil. 

Fonte: dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento Agrário www.mda.gov.br/saf e do Banco do Brasil 
 
O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento – 
SAA, realiza a assistência técnica e a capacitação dos agricultores familiares, 
operacionalizadas pela Coordenadoria de Assistência Técnica e Integral – CATI. Os técnicos 
dessa Coordenadoria participam na efetivação dos contratos de financiamento realizados pelo 
PRONAF.  Durante 2009 foi executado convênio entre a SAA e o MDA – Ministério do 
Desenvolvimento Agrícola, visando a implementação da política nacional de assistência técnica 
e extensão rural (PNATER). (Tabela 13). 
 
Tabela  13. Recursos para capacitação agricultores familiares, Convênios SAA-Governo 
Federal, 2009 
Ano n.º de Convênios  Valor (R$1,00)  

2009 1* 5.000.000 

Fonte: ASSS. * execução iniciou em novembro/2009 
 
A consistência da ação governamental para o agronegócio familiar tem relação direta com a 
qualidade da organização desses agentes produtivos, buscando ganhos de escala e de poder 
de mercado. O sucesso do agronegócio familiar está, dessa maneira, ligado ao sucesso das 
ações de cooperativismo e associativismo ensejadas pela CODEAGRO, buscando capacitá-los 
para operarem em cooperativas e/ou associações. Em 2009, houve um incremento no quadro 
pessoal do ICA, o que possibilitou ampliar os atendimentos às associações e cooperativas, 
passando de 60, em 2008, para 216, em 2009(Tabela 14). 
 
Tabela 14. Ações de Cooperativismo e Associativismo, 2007-2009.  

Cursos/Seminários Assessorias prestadas Ano 
Nº Participantes Associações Cooperativas 

2007 51 1.695 52 11 

2008 34 876 33 27 

2009 25 572 169 47 

Fonte: CODEAGRO 
 
1310 – Programa de Modernização e Gestão de Qualida de das Agropolíticas Públicas 
 
Objetivo: - Implantar uma gestão de qualidade para promover internamente as mudanças 
necessárias a fim de se ajustar a padrões internacionais de eficiência de administração pública. 
- Apoiar os setores excluídos do processo de modernização, orientando, capacitando, 
estimulando e financiando quando necessário.  
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Ação 5767 – Capacitação de Agentes do Agronegócio Paulista 
 
Em 2008, a Secretaria de Agricultura e a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) firmaram uma parceria para capacitar técnicos da rede CATI. Por meio 
de visitas organizadas às fábricas de tratores, os técnicos tiveram a oportunidade de conhecer 
as especificações de cada marca, além de obter noções sobre manutenção e 
operacionalização dos diferentes equipamentos. Com essas informações, puderam orientar os 
produtores na aquisição do trator que tenha melhor custo benefício para a sua realidade de 
produção. Objetivo: reduzir custos com manutenção, principalmente dos equipamentos 
utilizados pelos agricultores familiares. Com o conhecimento obtido no curso, os técnicos estão 
aptos a orientar os operadores na manutenção geral dos seus tratores. Quarenta técnicos da 
CATI estão participando das atividades em duas etapas. Estas atividades de capacitação, 
realizadas mediante visitas organizadas às fábricas, tiveram início em agosto de 2008 e foram 
finalizadas em fevereiro de 2009. Em junho de 2009, houve a conclusão destas atividades, pois 
os quarenta técnicos da CATI, que participaram das visitas às fábricas de tratores, foram 
treinados pelo Centro de Treinamento da CATI, em metodologias de difusão de tecnologia, 
para capacitarem operadores de máquinas (tratoristas) em todo o Estado, conforme a 
demanda de cada região. 
 
Em 2009, as atividades de capacitação sobre os produtos do FEAP/BANAGRO, sendo estes o 
Crédito Rural, Subvenção do Prêmio do Seguro Rural e a Subvenção dos Juros do Programa 
Pró-Trator, foram realizadas em parceria com prefeituras, associações e cooperativas de 
produtores rurais. O público alvo foram os técnicos da CATI e os produtores rurais do Estado 
de São Paulo.   
 
Tabela 15 – Capacitação de Agentes do Agronegócio Paulista, 2008-2009 
Ano N.º Atividades  Valor Total (R$)  N.º de Pessoas Capacitadas  
2008 8 59.577,57 175 
2009 54 56.316,73 3.717 
 
Outra ação deste Programa consiste em articular as representações setoriais e regionais. Em 
2009, das 28 Câmaras Setoriais existentes, 20 estão em atividade e realizaram 51 reuniões, 
mais dezenas de eventos técnicos com a participação de um total de 1.564 pessoas em todo o 
Estado. Como avanço para a cadeia de produção do feijão, principalmente nas questões 
econômicas, foram introduzidas modificações no ICMS do setor feijoeiro. Essas alterações, 
realizadas por meio de um esforço da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e da 
CODEAGRO,  com a participação da Câmara Setorial do Feijão, trouxeram uma valorização do 
feijão produzido em São Paulo.  As empresas atacadistas voltaram a ter interesse em adquirir o 
feijão do produtor paulista. Com relação ao FEAP, as propostas e justificativas de linhas de 
financiamento encaminhadas pelas Câmaras Setoriais de Café, Lazer e Turismo no meio Rural 
e de Ave e Ovos foram aprovadas. Na linha de Turismo Rural os recursos estão disponíveis 
aos produtores rurais interessados. 
 
1311 - Programa de Defesa Sanitária do Agronegócio para  Proteção da Saúde do 
Homem e do Meio Ambiente 
 

Objetivo: Promover, mediante a fiscalização dos agentes envolvidos na cadeia de produção 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. 
 
As ações envolvidas neste Programa têm por finalidade o incremento da vigilância sanitária 
vegetal e da vigilância sanitária animal. A estratégia adotada no ano de 2009 resultou no 
aumento do número de inspeções no ambiente do processo produtivo animal e manutenção 
das fiscalizações de vegetais a fim de verificar e garantir o cumprimento da legislação sanitária.  
 
Objetivo: - Preservar as culturas de peculiar interesse econômico e estratégico para o estado. 
Promover a melhoria da qualidade dos produtos, serviços e insumos, as condições de 



 

 

152 
 
 

preservação do solo agrícola. - Obter e manter as áreas livres de doenças dos animais e 
pragas dos vegetais. (Tabela 16). 
 
Tabela 16 – Número de fiscalizações da vigilância animal e vegetal, 2008- 2009. 
Indicador 2008 2009 
Vegetal 134.959 133.891 
Animal 108.966 111.567 

Fonte: CDA 
 
A CDA mantém cadastros e controla a produção em viveiros, borbulheiras, plantas matrizes e 
produção de mudas cítricas, refletindo diretamente no sistema de produção, em que a muda é 
considerada a base para a implantação de uma citricultura competitiva. A CDA adotou medidas 
fitossanitárias nos viveiros de produção de mudas, exigindo que o ambiente dessa produção 
esteja protegido com telado que impeça a presença dos insetos vetores, evitando, dessa 
forma, que ocorra a disseminação de doenças a longa distância. Essa vigilância monitorou 29,3 
milhões de mudas em 2009 e avaliou as condições atuais de infraestrutura em 281 dos 580 
viveiros de mudas cítricas existentes atualmente. (Tabela 17).  
 
Tabela 17 – Vigilância Sanitária da Cadeia de Produção de Citros 2008- 2009 
Produto/Indicador Unidade 2008 2009 

Cadastro de mudas cítricas Viveiros 98 285 

Cadastro de borbulheiras de citros Borbulheiras 24 7 

Cadastro de plantas matrizes de citros Registros 3 6 

Cadastro de produção de mudas cítricas Mudas (em milhões) 29,2 29,3 

Cadastro de mudas de cafeeiro Viveiros 0 69 

Cadastro de produção de mudas de cafeeiro Mudas (em milhões) 0 21,3 

Cadastro de depósito de mudas Depósitos 0 28 

Fonte: CDA.  
 
Sistema de Vigilância para os Viveiros de Mudas de Cafeeiro foi implantado e iniciou-se a 
implantação para os Viveiros de Mudas de Seringueira. Foi implantada a vigilância sanitária em 
depósitos que armazenam e comercializam mudas.  
 
A erradicação do cancro cítrico é realizada em parceria com o Fundo de Defesa da Citricultura 
(FUNDECITRUS). (Tabela 18). 
 
Tabela 18 – Erradicação do Cancro Cítrico, 2008-2009 
Produto/Indicador 2008 2009 

N.º de Municípios abrangidos 389 338 

N.º de Focos registrados 7.230 6.036 

N.º de Mudas eliminadas 215.116 0 

N.º de Plantas eliminadas 246.689 330.351 
Fonte: CDA. 
 
Os relatórios feitos pelos citricultores paulistas mostram que o greening tem avançado pelas 
propriedades. No levantamento totalizado pela CDA em 2009, foram entregues pelos 
citricultores 34.276 relatórios (em 2 semestres) de inspeção e erradicação de árvores, o que 
reflete a maior conscientização do produtor. Houve alteração da legislação. A IN 53 publicada 
pelo MAPA, em 16/10/08 possibilitou em 2009:  
 
- Maior agilidade nas ações de fiscalização da CDA; - Inseriu mais fortemente o produtor no 
manejo da doença; - Mudança na metodologia de erradicação. A legislação anterior, a IN 32, 
previa apenas a inspeção amostral nas ações de fiscalização associada à maior disponibilidade 
de recursos humanos. Com a mudança da metodologia, avançou-se no número de plantas 
inspecionadas (pela CDA/FUNDECITRUS). (Tabela 19).  
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Tabela 19 - Combate ao greening dos citros em 2008-2009. 
Produto/Indicador 2008 2009 

Amostras coletadas – IN 53 120.897 138.150 

Nº de propriedades inspecionadas – IN 53 5.406 5.053 

Nº de propriedades com plantas suspeitas de HLB– IN 53 3.275 3.436 

Nº de plantas inspecionadas – IN 53 7.826.846 48.521.328 

Nº de  plantas suspeitas de HLB– IN 53 149.768 1.580.982 

Nº de relatório semestral recebido dos produtores– IN 53 20.796 34.276 

Nº de plantas inspecionadas pelo produtor– IN 53 300.107.812 442.555.257 

Nº de plantas cítricas eliminadas/produtor/relatório– IN 53 1.702.114 3.401.426 

Nº de plantas cítricas eliminadas pela CDA/ fiscalização – IN 53 - 787.562 

Fonte: CDA 
 
O Escritório de Defesa Agropecuária de Mogi Mirim manteve durante 2009 um acompanhamento 
da ocorrência da praga mosca negra dos citros. Constatou que a praga permanece restrita à área 
de ocorrência do foco. Os produtores foram orientados pelo EDA, por meio de palestras técnicas, 
reuniões e dias de campo sobre o manejo, trânsito de máquinas e implementos e controle 
fitossanitário de combate químico da praga. A CDA realizou cursos de atualização dos 
credenciados para emissão de CFO e CFOC. 
 
Sistema de Mitigação de Risco para Pinta Preta  envolve o cadastramento de: unidades de 
produção, engenheiros agrônomos responsáveis pela produção, casas de embalagem e empresas 
de higienização de caixas plásticas, além de atualização da capacitação dos profissionais 
credenciados para emissão do Certificado Fitossanitário de Origem (CFO), com vistas ao controle 
da praga. Em 2009 foram cadastradas para a exportação de frutas cítricas “in natura“ para 
Comunidade Européia 39 propriedades com 1.031 unidades de produção totalizando 18.166 ha. 
(tabela 20). 
 
Tabela 20 - Sistema de Mitigação de Risco para Pinta Preta dos Citros 2008- 2009. 
Produto/Indicador Unidade  2008 2009 

Propriedades Cadastradas n.o 29 39 

Unidades de Produção Cadastradas n.o 743 1.031 

Unidades de Produção Cadastradas Área  em ha 14.026 18.166 

Casas de Embalagem Cadastradas n.o 2 05 

N.º de Inspeções em Unidades de Produção n.o 801 1.069 

N.º de Inspeções em Casas  de Embalagens n.o 12 20 

Fonte: CDA 
 
Sistema de Mitigação de Risco da Sigatoka Negra  Em 2009 foram cadastrados no sistema 
320 estabelecimentos, totalizando 9.700 ha com a comercialização de 98.373 toneladas de 
bananas de propriedades. (Tabela 21). 
 
Tabela 21 - Sistema de Mitigação de Risco para Sigatoka Negra 2007- 2009. 
Produto/Indicador 2007 2008 2009 

Unidades de Produção Cadastradas (ha) 6.871 7.095 9.700 

Mudas produzidas sob o sistema (unidade) 640.000 1.052.512 1.400.000 

Bananas comercializadas no sistema (ton) 69.673 57.222 98.373 
Fonte: CDA. 
 
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a CDA e  Instituto Agronômico 
(IAC/APTA) investigam se há incidência da vespa-da-madeira (Sirex noctilio), que ataca 
plantações de pinus, em São Paulo. A madeira é o quarto item na pauta das exportações do 
Estado de São Paulo. A ação acompanha todo o ciclo reprodutivo da vespa, caso ela seja 
encontrada. Árvores “armadilhas” foram preparadas nas regiões de Itapeva, Jundiaí, Itapirapuã 
Paulista, Capão Bonito e São Bento do Sapucaí. 
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Vespa-da-madeira  (Sirex noctilio) em 2009, todas as árvores armadilhas foram derrubadas 
para inspeção visual. Nas que apresentaram sintomas (respingos de resíduos) foi feita a 
retirada de toretes e encaminhados ao IAC para análise. A CDA aguarda o resultado da 
pesquisa com a emissão de parecer técnico para adotar as medidas cabíveis no aspecto 
sanitário no Estado. A CDA organizou e realizou, em 2009, curso para os credenciados para 
emissão de CFO e CFOC no qual 46 engenheiros agrônomos receberam treinamento para o 
manejo da praga. Cabe ao produtor, com orientação dos técnicos da Secretaria, efetuar o 
controle da praga - a principal do pinus em todo o mundo, com prejuízos de milhões em resina 
e madeira.  O controle é feito de forma biológica (inimigos naturais).  
 
Erradicação da febre aftosa  - deu-se continuidade aos trabalhos de manter o rebanho 
paulista livre com vacinação. A imunização do rebanho paulista alcança, desde 2003, índice 
acima de 99,0% de vacinação, associado a um intenso trabalho de busca de comprovação de 
ausência de atividade viral (Tabela 22). Em maio de 2009 foram vacinados bovídeos até 24 
meses. 
  
Tabela 22 – Erradicação da Febre Aftosa, 2007-2009 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 

Registros de vacinações Rebanho vacinado (%) 99,5 99,1  93,89 

Vacinações assistidas  Propriedades de risco 1968 1.013  1.564 

Fonte: CDA 
 
Raiva dos herbívoros  – ações de combate, prevenção, vigilância e o controle da doença são 
importantes instrumentos no controle de uma das zoonoses de maior importância na saúde pública 
no Brasil. Em 2009 foi retirada a obrigatoriedade de vacinação de raiva de herbívoros em todo o 
estado de São Paulo. 
 
Tabela 23 – Combate à raiva dos herbívoros, 2007 2009. 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 
Número de focos atendidos Focos 43 108  72 

Promoção e monitoramento de vacinações Animais 750.000 750.000 0 
Controle da população de morcegos 
hematófagos 

Morcegos capturados 
 

6.200 
 

5.100 
 

2.800 
 

Adesão ao modelo de mutirões Regionais 20 24 27 
Fonte: CDA 
 
Brucelose e tuberculose  – para o controle e erradicação foram utilizadas  as seguintes medidas 
para consecução dos objetivos previstos: 
 

a)vacinação compulsória de fêmeas de bovinos e de bubalinos entre 3 e 8 meses de idade; 
b)certificação de propriedades livres de brucelose e tuberculose, certificação de propriedades 
monitoradas para brucelose e tuberculose, controle do trânsito de reprodutores e normas 
sanitárias para participação em exposições, feiras, leilões e outras aglomerações de animais; 
c)padronização dos meios de diagnósticos utilizados; d)participação de médicos veterinários do 
setor privado. 
 
Tabela 24 – Controle e erradicação da brucelose e da tuberculose 2008- 2009 
Produto/Indicador Unidade 2008 2009 
Certificação de propriedade livre  Nº propriedade 03  12 
Monitoramento de propriedades livres  Nº propriedade 29  40 

Fonte: CDA 
 
Em setembro de 2008, foi constatado no estado, em Santo André, zona urbana, um animal 
eqüino com sintomas e resultado sorológico positivo para mormo. O MAPA declarou São Paulo 
como estado com animal positivo para a moléstia. O animal foi sacrificado e uma área de 15 
km foi considerada como foco, abrangendo 8 municípios da Grande São Paulo. Todos os 
animais (eqüinos) nesta área foram examinados por meio de dois exames sorológicos para os 
quais apresentaram resultados negativos. Em 2009, o Estado de São Paulo volta ao status de 
Zona Livre de Mormo pelo MAPA. 
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Sanidade dos eqüídeos -  em 2009 o número de focos diminuiu em relação a 2008, mostrando 
a eficiência das medidas preventivas. 
 
Tabela 25 – Sanidade dos eqüídeos 2008-2009 
Produto/Indicador Unidade 2008 2009 

Monitoramento das áreas de foco e perifoco  N.º de amostras 2.710 3.208 

Medidas saneadoras N.º de focos 62 49 

Fonte: CDA 
 
Sanidade dos suínos  -  desde 2000, o Estado de São Paulo tem o reconhecimento de Livre 
de Peste Suína Clássica. A fim de manter este “status”, realizam-se recadastramentos de 
criatórios de suínos, anualmente. O Estado de São Paulo possui 10 granjas certificadas como 
Granjas de Reprodutores Suínos Certificadas, que semestralmente são monitoradas para 7 
doenças mais comuns nos suídeos. A certificação é condição a ser satisfeita para a liberação 
da comercialização de reprodutores. Com relação a Aujezky, as 3 granjas que apresentaram 
animais positivos ainda estão em processo de saneamento e o cronograma para sacrifício total 
da granja é 2010. 
 
Tabela 26 –Sanidade dos Suínos, 2007- 2009 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009

Recadastramento de propriedades  Quantidade 858 625 0
Monitoramento sorológico semestral de 
Granjas GSM Granjas 20 20 20
Inquérito soro-epidemiológico  Amostras 1.992 3.210 2.900
 Fonte: CDA. 
 
Influenza aviária  o trabalho é realizado por meio da captura de aves migratórias para detecção 
da doença no Complexo Lagunar de Iguape, Cananéia e Ilha Comprida, que se constitui em 
um ponto de descanso das aves migratórias.  
 
A criação de aves de postura é o centro de atenções da CDA em relação à laringotraqueíte 
infecciosa das aves, doença exótica que assolou a região de Bastos, onde estão alojadas 18 
milhões de aves de postura. Atualmente a doença está em fase de controle para, 
proximamente, entrar na fase de erradicação. 
 
Sanidade avícola  a CDA atende à cadeia produtora de aves de corte e postura, além das 
granjas de reprodução, fornecedoras de matrizes para estas cadeias. Toda granja de aves tem 
que ser cadastrada na CDA e atender às exigências sanitárias para salmoneloses, 
micoplasmoses, doença de newcastle e combate à influenza aviária.  
 
Tabela 27 - Sanidade Avícola, 2007- 2008 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 

Cadastro de propriedades com aves e 
dos estabelecimentos de comércio de 
aves vivas 

Nº propriedades/ 
estabelecimentos 5.427  6.258  6.714 

Registro de estabelecimentos de 
avicultura comercial 

Nº de 
estabelecimentos -  390  315 

Monitoramento sanitário em 
estabelecimentos de aves de produção 
comercial, de subsistência e silvestres 

Nº de 
estabelecimentos 131  192  131 

Monitoramento sanitário em 
estabelecimentos de aves de reprodução Nº de Núcleos  1.112 1.332  1.411 

Atendimento a propriedades com 
notificação de suspeita de doença Nº de Propriedade 41  204  241 

Controle/erradicação de focos (doenças) Nº de inspeções  53 70  43 

Certificação sanitária Nº certificados  66 78  95 
Fonte: CDA 
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Produtos de uso veterinário  - controle do comércio é realizado por meio do cadastro dos 
estabelecimentos comerciais e inspeções, a fim de verificar as condições adequadas de 
conservação e da aplicação da legislação específica para a atividade e para o produto 
comercializado.  
 
Tabela 28 – Controle do comércio de produtos de uso veterinário  2007-2009 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 
Cadastro de comerciantes  Nº de Comerciantes 288 144  232 
Fiscalização do comércio  Nº de Fiscalizações 16.554 16.856  4.672 

Fonte: CDA 
 
Monitoramento do uso do solo e da água -  foi realizada a fiscalização do uso do solo de 
propriedades.  Em 2009 o indicador recuou para 918 fiscalizações (Tabela 29), apesar disso, 
mediante as ações da aplicação da lei do uso e conservação do solo, foram fiscalizadas 41 
bacias hidrográficas, com 146.171 hectares, distribuídas em 25 municípios, onde os 
agricultores autuados realizaram a recuperação das suas propriedades agrícolas, 
transformando as áreas que estavam degradadas em propriedades produtivas. Houve uma 
concentração dos trabalhos de fiscalização na Bacia do Rio do Peixe, nos municípios de Vera 
Cruz, Ocauçu e Marília, do EDA de Marília, com atuação em 1.076.000 hectares. Ainda em 
2009, visando à capacitação de 48 Engenheiros Agrônomos ingressante no quadro da CDA, 
foram realizados dois módulos de treinamento, sendo o módulo I em Manejo e Conservação do 
Solo e o módulo II em Recomendações para a Aplicação da Legislação Conservacionista. Deu-
se início aos estudos para Criação do IQUS, Projeto para criar os Índices de Qualidade do Uso 
do Solo Agrícola do Estado de São Paulo.  
 
Monitoramento do uso de agrotóxicos -  foi realizada a fiscalização da comercialização e uso 
de agrotóxicos. No ano de 2009 foi realizada uma revisão na denominação do campo 
(Produto/Indicador) – o Produto/Indicador anteriormente denominado “Comércio/Uso/Aplicação 
de Agrotóxicos” passou a se chamar “Atividades Correlatas” (decorrentes dos processos de 
fiscalização realizados) e introduziu o dado relativo às fiscalizações em Postos e Centrais de 
recebimento de embalagens vazias. 
 
As duas ações estão ligadas diretamente à saúde pública e à preservação do meio ambiente. 
 
Tabela 29 – Fiscalização do Uso do solo e de Agrotóxicos, 2007-2009. 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 

Uso e conservação do solo Nº  de propriedades 1.094 1.442 918 

Uso de agrotóxicos Nº  de propriedades 644 662 441 
Fiscalização da aplicação de 
agrotóxicos por empresas prestadoras 
de serviços Empresas fiscalizadas 501 764 653 
Postos e Centrais de recebimento de 
embalagens vazias Unidades fiscalizadas - - 98 

Atividades Correlatas Resultante (fiscalização) 3.152 3.626 3.984 
Fonte: CDA 
 
Fiscalização do trânsito de animais, vegetais, prod utos e subprodutos  - tem a finalidade 
de preservar as atividades agropecuárias de peculiar interesse econômico e estratégico para o 
Estado e impedir a disseminação de doenças e pragas, visando à melhoria dos rebanhos e das 
culturas no cumprimento da qualidade sanitária.  
  
Tabela 30 – Fiscalização do Trânsito de Animais, Vegetais, Produtos e Subprodutos  2009 
Produto/Indicador 2009 
Emissão de Guias de Trânsito Animal – GTA - Número 992.602 
Emissão de Permissão de Trânsito Vegetal (PTV) - Número  149.240 
Fiscalizações do Trânsito (em Postos Fixos) - Veículos fiscalizados 2.267 
Fiscalizações do Trânsito (em volantes) 518 

Fonte: CDA 
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Sistema Brasileiro de Identificação de Bovinos ( SISBOV) - foi implantado em julho de 2008 
com a finalidade de expandir o número de propriedades de produção pecuária autorizadas a 
exportar carne “in natura” para a União Européia. As propriedades pecuárias inscritas no 
SISBOV são auditadas semestralmente e, no caso daquelas que produzem animais em 
confinamento, essas auditorias têm de ser realizadas a cada dois meses para obter 
autorização para exportação. A CDA treinou, até o momento, 105 médicos veterinários do seu 
quadro, os quais atuarão como auditores nos “Estabelecimentos Rurais Aprovados no 
SISBOV” (ERAS). No ano de 2009 foram realizadas 184 auditorias que resultaram em 
declarações de “conforme para União Européia”, em 120 propriedades.  
 
Monitoramento da qualidade do leite  - a CDA tem atuado no leite distribuído no Projeto 
Vivaleite, visto que lhe compete a fiscalização do trânsito de produtos de origem animal.  
 
Tabela 31 – Monitoramento da qualidade do leite transportado pelos distribuidores do Projeto 
Vivaleite, 2008-2009 
Produto/Indicador 2007 2008 2009

Nº de fiscalizações 52 122 126
Nº litros de leite que retornaram à origem 3.400 7.023 14.577

 Fonte: CDA 

Registro de estabelecimentos industriais, produtos e respectivos rótulos - o 
cancelamento e a suspensão temporária de registros tiveram um aumento no número de 
fiscalizações, decorrente do ingresso dos médicos veterinários que se deu a partir do segundo 
semestre. (Tabela 32). 
 
Tabela 32 – Atividades que visam à inocuidade dos alimentos, 2007-2009 
Produto/Indicador Número 2007 2008 2009 

Registros de estabelecimentos Estabelecimentos 40 16  26 
Registro de produtos  Produtos 619 365  381 
Cancelamento do registro de 
estabelecimentos Estabelecimentos 38 69 72 

Suspensão temporária das atividades Estabelecimentos 31 31 14 
Fiscalizações realizadas Unidade - 299 950 
Estabelecimentos fiscalizados Unidade -  180  718 

Fonte: CDA 
 
Boas Práticas de Fabricação  - foram implantadas nos 49 estabelecimentos em 2009 e 39 
estão em fase de implantação. 
 
No combate à fraude nos alimentos, verificou-se o aumento do índice de absorção de água 
pela carcaça de frango no processo de abate. O permitido pela legislação é 8% de água na 
carcaça. Estão registrados no Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo – SISP, 20 
estabelecimentos ativos que abatem frangos. Destes, 10  estabelecimentos – 50%, abatem 
menos de 5.000 aves/dia, e 5  estabelecimentos – 25%, abatem até 10.000 aves/dia que 
podem ser considerados de pequeno porte e apenas 5 abatem entre 10.000 a 30.000 aves/dia 
considerados de médio porte. 
 
O monitoramento do índice de absorção de água em carcaças de frangos de estabelecimentos 
registrados no SISP teve início em outubro de 2008, totalizando 17 amostras no ano. Em 2009, 
o projeto se consolidou obtendo 63 amostras para análise de absorção de água. 
 
O levantamento do índice de absorção de água em carcaças de frango foi realizado em 50% 
dos estabelecimentos sendo que, em 80% deles foram constatados índices de absorção em 
desacordo com a legislação, índices esses confirmados por exames laboratoriais realizados 
pelo Laboratório Nacional Agropecuário/SP (LANAGRO). Nos estabelecimentos em que se 
constataram inconformidades foram emitidos autos de infração e, os produtos irregulares foram 
encaminhados para cortes, pois este procedimento propicia a perda da água indevida. 
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Ações de Defesa agropecuária   - realização de análises físico-químicas e instrumentais dos 
insumos agropecuários; execução de diagnósticos de enfermidades animais; distribuição, às 
unidades regionais da defesa agropecuária, de produtos controlados de uso exclusivo.  
 
Tabela 33 - Realização de Exames, Análises Laboratoriais e Distribuição de produtos 
controlados, CDA, 2007-2009. 
Indicador 2007 2008 2009 

Agrotóxicos (N.o de análises fiscais) 17 * 52 50 

Distribuição de antígenos e tuberculinas (frascos) 12.428 15.192 17.072 

*As análises informativas de Agrotóxicos, Fertilizantes, Corretivos, Rações e Minerais, solicitadas por 
produtores e firmas deixaram de ser realizadas a partir de novembro/2006, conforme Portaria CDA - 48, 
tendo sido realizadas somente as análises solicitadas pelos serviços oficiais. 
Fonte: CDA 
 
Diagnóstico de Anemia Infecciosa  - exames nos materiais foram colhidos de eqüinos em 
focos e em propriedades perifocais de animais pertencentes ao patrimônio do estado e de 
animais errantes, capturados pelas prefeituras conveniadas. 
  
Tabela 34 – Número total de amostras analisadas para fins de diagnóstico de anemia 
infecciosa eqüina (AIE) 2007- 2009 
Indicador 2007 2008 2009

Amostras analisadas para o diagnóstico  3.776 2.710 2.902

 Fonte: CDA 
 
Tabela 35 – Número total de amostras triadas para fins de diagnóstico de enfermidades 
animais, por finalidade, na CDA, 2007- 2009 
Indicador 2007 2008 2009

Amostras triadas  12.537 7.012 7.776
 Fonte: CDA 
 
1313 – Programa Risco Sanitário Zero 
 
Objetivo:- Modernizar as estruturas de vigilância do sistema estadual de defesa sanitária. - 
Estabelecer um processo de inteligência sanitária capaz de responder rapidamente a eventos 
que ponham em risco a sanidade agropecuária. - Assegurar a qualidade dos alimentos. 
 
Ação 1283 – Modernização e Certificação Laboratoria l - aplicação dos recursos em: 
 
Unidade de Diagnóstico Molecular – foi implantado no Instituto Biológico. Os investimentos 
ultrapassaram R$ 2 milhões. A tecnologia de ponta a ser implantada, grande parte robotizada, 
incrementará o desenvolvimento, inovação científica e tecnológica de metodologias 
moleculares, aumentando a capacidade de realização de diagnósticos e diminuição no tempo 
de emissão de laudos. Objetivo – o principal é adequar a infraestrutura dos laboratórios as 
normas de biossegurança, com o propósito de certificação junto ao MAPA e a obtenção de 
certificado segundo as normas da ISO 17025, para que as análises tenham reconhecimento 
nacional e internacional. Os laboratórios são os seguintes: 
 
Laboratório de Viroses de Bovídeos - é responsável pela execução da maioria dos exames 
exigidos nos protocolos de exportação como febre aftosa, estomatite vesicular, língua azul, 
diarréia viral bovina, leucose enzoótica bovina e rinotraqueíte infecciosa bovina. A 
modernização permitirá aumentar a produtividade e agregar mais qualidade aos exames 
realizados. Em 2009, foram realizadas cerca de 38.000 análises e destas, 20% em 
atendimento aos protocolos de exportação de sêmen e animais vivos.  
 
Laboratório de Bioquímica Fitopatológica -  figura entre os melhores laboratórios de genômica 
do país e integra o programa Agronomical and Environmental Genomes (AEG). Objetivo: 
sequenciamento de microrganismos ou organismos relevantes do ponto de vista ambiental ou 
agronômico. Estudos coordenados por pesquisadores do Instituto Biológico foram 
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desenvolvidos com vistas a auxiliar a identificação de diversos fitopatógenos estudados por 
técnicos da própria instituição e de outras, a exemplo da Universidade Estadual de Maringá, 
EMBRAPA Meio Ambiente, Instituto de Botânica, UNESP Botucatu, ESALQ e CENA-USP. O 
laboratório foi responsável pelo desenvolvimento de construções gênicas para a transformação 
genética de citros, visando à resistência à Morte Súbita dos Citros (MSC) e Tristeza dos Citros 
(CTV), baseadas no desencadeamento do silenciamento gênico. Promotores da expressão 
gênica específica ao floema foram clonados a partir dos genomas de citros e Arabidopsis, 
visando ao desenvolvimento de novas construções gênicas para a obtenção de Plantas 
Transgênicas resistentes ao Greening (huanglongbing). No ano de 2009, a pedido do MAPA, 
técnicos do Instituto Biológico identificaram e realizaram o sequenciamento molecular em 
amostras de material suspeito de praga quarentenária A1, fato que permitiu a comprovação e 
notificação da primeira ocorrência de ferrugem alaranjada da cana-de-açúcar no Brasil.  
 
Ação 2063 - Novos Insumos Estratégicos para Diagnós tico e Controle de Pragas e 
Doenças  - é executada pela APTA por meio do Instituto Biológico. Em decorrência dos 
investimentos realizados em 2008, no exercício de 2009 foi possível aumentar a produção em 
12,5%, o que representou um crescimento de meio milhão de doses produzidas. A 
modernização do sistema permitiu ao Instituto Biológico atender novas demandas do mercado 
interno e externo. Para suprir as demandas do sistema produtivo, o setor de envase está se 
ajustando para ampliar a oferta de produtos acondicionados, permitindo ao usuário a aquisição 
de quantidades de insumos mais adequadas a sua realidade, economizando recursos. 
 
Além de prover o mercado paulista e manter o estoque estratégico para eventuais 
emergências, o incremento da produção permitiu ao Instituto Biológico a ampliação de seus 
domínios em âmbito nacional. No exercício passado, a produção do Laboratório de 
Imunobiológicos abasteceu os Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Sergipe.  
 
Os reflexos do investimento propiciado pela Ação 2063 serão observados no mercado 
internacional em 2010, quando o Processo nº21052. 000234/2010-00 “Solicitação de Registro 
de Produto para exportação e Certificado de Livre Comércio” for deferido pelo MAPA e o 
Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
(APTA/Instituto Biológico) exportar os insumos aqui produzidos, inicialmente para o Peru e 
países da América do Sul. 
 
Em 2009, as principais Unidades contempladas com investimentos foram a Unidade 
Laboratorial de Referência em Imunobiológicos – Ala 2 e o Laboratório de Produção de 
Bioinseticidas 
 
Os recursos foram aplicados em reforma e aquisição de equipamentos da Unidade de 
Produção de Imunobiológicos – ala 2. Trouxe benefício  para produção do antígeno de 
Mycoplasma solicitado pelo  Instituto Biológico pela União Brasileira de Avicultura. A 
adequação da estrutura de produção foi finalizada em novembro de 2009 e entrará em 
funcionamento assim que o Processo nº21052. 000233/2010-57 – Solicitação de cópia de 
Relatório Técnico – Licença nº4.122/92 (Antígeno de Mycoplasma gallisepticum) for 
regularizado pelo MAPA. Ao iniciar a produção do insumo, o Instituto Biológico atingirá mais 
uma meta na  ampliação de sua carteira de produtos. 
 
Também financiou a automatização de parte da produção de antígenos para brucelose e 
tuberculose. No ano de 2009, a produção atingiu a marca de 2,5 milhões de doses, atendendo 
não só ao Estado de São Paulo, como a outros Estados membros da Federação. 
 
Os investimentos dirigidos à adequação da infra-estrutura do Laboratório de Controle Biológico 
favoreceram o desenvolvimento de novas pesquisas no campo de produção de bioinseticidas a 
base de fungos entomopatogênicos Metarhizium anisopliae e Beauveria Bassiana. 
 
Estudos realizados neste âmbito foram traduzidos pelos seguintes incrementos tecnológicos: 
desenvolvimento de Método Bifásico para Produção de Fungos Entomopatogênicos que 
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resultou em ganho de tempo de em média 15 dias no processo de produção, sendo assim 
altamente desejável e aumento de viabilidade do fungo, de acordo com determinadas técnicas 
de produção nas Formulações pó-molhável (PM) e Formulações óleo emulsionável (OE).  
 
Programa 1313 - Risco Sanitário Zero  - a conformidade aos padrões sanitários passa a ser 
condição sine qua non para a ocupação do espaço negocial no setor do agronegócio.  
 
O Instituto Biológico foi agregado ao programa pela sua atuação no auxílio à definição de 
políticas públicas do setor, na disponibilização de soluções que viabilizam e otimizam sistemas 
sustentáveis de produção, por meio de respostas aos problemas emergentes que impactam a 
sanidade animal e vegetal, e na ampliação das parcerias com instituições governamentais e 
privadas. 
 
Os recursos recebidos por meio dos Programas 1313 - Risco Sanitário Zero e 1301 -  
Geração e Transferência do Conhecimento e Tecnologi as para o Agronegócio  permitiram 
que laboratórios do Instituto Biológico fossem beneficiados com obras e equipamentos, com 
vistas à melhoria da qualidade de processos realizados em geração de conhecimento, 
produção de insumos e prestação de serviços, fato que otimizou em muito a credibilidade 
institucional e resgatou a condição de “Instituto de Referência Nacional e Internacional” quando 
se trata da Sanidade Agropecuária Brasileira. 
 
Ação 2062 - Avaliação de Produtos e Processos Monit orados pela Defesa Agropecuária 
Estadual  - complementados com recursos da Ação 1380 Revitalização dos Institutos de 
Pesquisa do Programa 1301 Geração e Transferência do Conhecimento e Tecnologias para o 
Agronegócio – possibilitaram, em 2009, a atualização e a expansão da infraestrutura 
necessária ao cumprimento da missão e atribuições institucionais do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (ITAL). Os investimentos realizados permitem a expansão das atividades do Centro 
de Tecnologia de Embalagens, o que favorecerá a redução do tempo de atendimento em áreas 
identificadas como de alta demanda e a introdução de significativo progresso técnico na cadeia 
produtiva do setor. Os recursos foram utilizados para primeira fase da construção de um prédio 
com área total de 2.450 m2, que beneficiará as seguintes linhas de pesquisa: 
 
a) avaliação da adequação de uso de materiais celulósicos em contato direto com alimentos (toxicidade e 
contaminação sensorial); 
b) desenvolvimento e avaliação de embalagens para produtos perigosos (adequação a normas 
internacionais visando à segurança no transporte e distribuição de produtos perigosos ao homem e ao 
meio ambiente); 
c) diagnóstico de odor estranho em materiais de embalagem e identificação de contaminantes voláteis em 
materiais de embalagem; 
d) estudo da migração de componentes de materiais de embalagem para alimentos e bebidas; 
e) otimização de propriedades de produtos fabricados a partir de materiais plásticos reciclados pós-
consumo; 
f) avaliação e quantificação de metais pesados em materiais de embalagem, pigmentos e corantes tendo 
em vista requisitos da Legislação Nacional e Internacional e avaliação de matérias-primas recicladas; 
g) avaliação do desempenho de revestimentos orgânicos e mecanismos de corrosão em embalagens 
metálicas; 
h) avaliação da adequação de uso de materiais celulósicos em contato direto com alimentos: toxicidade e 
contaminação sensorial; 
i) estudo da migração de componentes de materiais de embalagem para alimentos (apoio técnico-
científico às atividades de normalização no país e de certificação MERCOSUL, FDA/EUA e União 
Européia); 
j) estudo de ciclo de vida de embalagens e alimentos; 
k) nanotecnologia. 
 
A adequação dos centros técnicos que tratam de tecnologias de carnes, laticínios, frutas, 
cereais, chocolates e hortícolas estão permitindo uma verdadeira revolução na produção de 
conhecimento e de assistência tecnológica, com a reforma de plantas agroindustriais e 
laboratórios. Uma das principais linhas de pesquisa impactadas será a de produtos funcionais, 
ou seja, aqueles que além de nutrir proporcionam algum benefício à saúde. Por exemplo, os 
produtos probióticos, prebióticos, simbióticos, com peptídeos bioativos, com fibras e com 
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ômega 3. Serão beneficiadas as linhas de pesquisa de produtos ligth, diet, com redução ou 
ausência de gorduras saturadas, sem gorduras trans e fortificados.  
 
Investimentos foram realizados na geração de energia elétrica, produção de vapor, instalações 
para treinamento, transportes e combate a pragas.  
 
Ação 2061 – Educação Sanitária para Produtores Rura is   - teve recursos liberados no mês 
de dezembro/09, não permitindo uma ação mais abrangente junto aos produtores rurais. Foi 
realizado um Seminário Estadual de Educação Sanitária na Pecuária Leiteira, com participação 
de 200 técnicos extensionistas, visando a capacitá-los para o atendimento dos produtores 
rurais na educação para a adoção de boas práticas agropecuárias. 
1314 – Programa de Infra-Estrutura e Logística para  o Agronegócio 
 
Objetivo: - Aprimorar os sistemas de transportes e de logística do agronegócio, elevando a 
trafegabilidade das estradas rurais, visando a reduzir perdas de produção e maior acesso da 
população rural a serviços urbanos. - 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. 
 
Projeto “Melhor Caminho” -  realiza obras de melhorias em estradas rurais, objetivando não 
só regularizar o seu leito, mas conservar o solo e introduzir as águas das chuvas no lençol 
freático, impedindo que grandes quantidades de terras férteis possam, através das enxurradas, 
assorear e poluir com agrotóxicos os rios, córregos e nascentes. Desde a criação do Projeto 
até o final de 2009 foram atendidos 612 municípios do Estado (mais de 94% de todos os 
municípios do Estado). (Tabela 36). 
 
Tabela 36 – Projeto Melhor Caminho, 2007- 2009 
Ano Nº de Obras  Km Executados 
2007 139 834,48  
2008 264 1.611,84 
2009 163 779,07 
Fonte: CODASP * projeção de execução para dezembro/09 
 
Projeto Pontes Metálicas  - teve seu início em 2000 e até a presente data foram instaladas 
1.671 pontes, equivalente a 15,8 mil metros no valor de R$ 100,8 milhões, das quais em 2008 
foram 63 pontes e em 2009 foram 11 pontes. (Tabela 37).  
 
Tabela 37 - Projeto Pontes Metálicas, 2007-2009 
Ano Nº pontes  Metros  Valor (R$ 1.000 1) 
2007 107 1058 6.771,20 
2008 63 646 4.134,40 
2009 11 90        576,00 
2000- 2009 1.671 15.750 100.800,00 
(1)valores nominais 
Fonte: ASS 
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Secretaria dos Transportes 
 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 
 

* inclui obrigação patronal/insuficiência financeira a partir de set/2007.  

 
 
 

R$ mil 

variação 
09/08

1-Administração Direta 31.263,2 46.227,1 47,9%

Pessoal 6.221,9 16.403,5 163,6%

   funcionários ativos 2.028,0 3.004,1 48,1%

   inativos  0,4 0,3 (23,5)%

   obrig. patronal/insuf.f inanc. 4.193,5 13.399,1 219,5%

Custeio 23.217,8 23.599,8 1,6%

Investimentos 1.823,5 6.223,7 241,3%

2-Entidades  Vinculadas 4.197.190,1 5.586.426,8 33,1%

  DER 4.048.401,0 5.392.825,9 33,2%
pessoal* 261.688,0 327.803,4 25,3%

custeio 855.475,4 800.905,4 (6,4)%

investimento 2.718.777,3 3.958.944,5 45,6%

sentenças judiciais 212.460,3 305.172,6 43,6%

  Daesp 50.588,5 64.034,7 26,6%
pessoal* 11.142,5 17.226,2 54,6%

custeio 17.778,9 21.320,7 19,9%

investimento 20.069,1 21.333,0 6,3%

sentenças judiciais 1.598,0 4.154,8 160,0%

Artesp 98.200,5 129.566,2 31,9%
custeio 98.184,0 128.890,4 31,3%

investimento 16,6 675,8 3.977,1%

3- Transferências à Empresas 620.122,1 1.342.001,3 11 6,4%
     pelo Tesouro

Dersa 615.271,1 1.337.001,3 117,3%
complementação de aposentadoria 13.505,1 13.501,3 (0,0)%

transferências de capital 601.766,0 1.323.500,0 119,9%

Cia DOCAS de São Sebastião 4.851,0 5.000,0 3,1%
transferências de capital 4.851,0 5.000,0 3,1%

Total da Despesa (1+2+3) 4.848.575,3 6.974.655,2 43,8%

2008 2009
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Número de funcionários 

 

 
 
 
I - Atividades 

 
A Secretaria dos Transportes - ST desenvolveu em 2009 atividades nas diversas áreas de 
transportes, por meio de suas entidades vinculadas. A seguir são apresentadas as ações 
desenvolvidas de forma sucinta.  
 
1. Planejamento de Transportes  
 
Em 2009 destacaram-se as seguintes atividades: 
 
Estruturação de Projetos de Plataforma Logística  - Em 2009 foram desenvolvidas ações para a 
implantação de 2 plataformas logísticas no Estado de São Paulo. 
Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira de Lotes p ara Concessão . Em 2009 foram desenvolvidos 
estudos de modelagem e de viabilidade econômico-financeira para a concessão dos Trechos Sul e Leste do 
Rodoanel. 
 
2. Departamento Hidroviário – DH 
 
Em 2009, destacaram-se como principais ações realizadas na área de transporte hidroviário: 
 
2.1- Investimentos na Hidrovia Tietê – Paraná (HTP)   
 
2.1.1- Operação do Sistema Hidroviário  - ações destinadas a manter a operacionalidade da via. 
 

Serviços realizados 
- Serviços de Topografia na Elaboração de Projetos para Otimização de Rotas de Navegação. Valor: R$ 
1.162.000,00. 
- Execução de Manutenção da Sinalização Náutica Implantada na HTP (ampliação, reparo e 
posicionamento de sinais).  Valor: R$ 2.014.000,00. 

 
 
2.1.2- Eliminação de Gargalos  - direcionados para a execução de um conjunto de obras de forma 
a eliminar gargalos físicos e operacionais existentes no trecho em operação da Hidrovia do Tietê. 
 
 

2008 2009 09/08
Secretaria 236                             231                             (2,1)%
   Ativos 94                               93                               (1,1)%

   Inativos 142                             138                             (2,8)%

Dersa 1.033                          939                             (9,1)%
   Ativos 742                             649                             (12,5)%

   Inativos e pensionistas 291                             290                             (0,3)%

Daesp 359                             349                             (2,8)%
   Ativos 180                             177                             (1,7)%

   Inativos e pensionistas 179                             172                             (3,9)%

DER 11.319                        10.826                        (4,4)%
   Ativos 4.458                          4.249                          (4,7)%

   Inativos e pensionistas 6.861                          6.577                          (4,1)%

Total da Pasta 12.947                        12.345                        (4,6)%
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Obras e serviços concluídos 
- Ponte Ferroviária Ayrosa Galvão – Projeto Básico e Executivo de Ampliação do Vão de Navegação da 
Ponte. Valor: R$ 443.000,00. 
- Reservatório Ibitinga – Canal de acesso à montante da Eclusa – projeto executivo. 
- Reservatório Nova Avanhandava - Canal submerso SP 425 – projeto executivo. 

Obras e serviços em andamento 
- Ponte SP 255 - rio Tietê - Proteção dos Pilares do Vão de Navegação – em licitação. Valor previsto: R$ 
9.000.000,00. 
- Ponte SP 333 - rio Tietê - Ampliação do Vão de Navegação – em licitação. Valor previsto: R$ 
27.600.000,00. 
- Ponte SP 425 - rio Tietê - Ampliação do Vão de Navegação – em licitação. Valor previsto: R$ 
31.600.000,00. 
- Pontes SP 333 e SP 425 - Proteção dos Pilares dos Vãos de Navegação – em edital. Valor previsto: R$ 
18.000.000,00. 
- Ponte SP 191 - rios Tietê e Piracicaba - Projeto Básico e Executivo das Novas Pontes – contratado, 
aguardando Ordem de Serviço. Valor: R$ 780.000,00. 
- Pontes BR 153 e Igaraçu do Tietê – Projeto de Reforço das Proteções dos Pilares das Pontes – em edital / 
licitação. Valor previsto: R$ 250.000,00. 
- Ponte SP 191 - Reforço das Proteções dos Pilares da Ponte – em licitação. Valor previsto: R$ 
1.650.000,00. 
- Reservatório Bariri - Derrocamento Canal entre a Eclusa de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê – em edital e 
licenciamento ambiental. Valor previsto: R$ 2.820.000,00. 
- Atracadouro de Espera junto às Eclusas – Projeto Piloto de Bariri - em licitação. Valor previsto: R$ 
450.000,00. 
- Sistema de Monitoramento e Controle Operacional da Hidrovia - 2ª Etapa - em edital / licitação. Valor 
previsto: R$ 4.750.000,00. 

 
2.1.3- Implantação de Novos Trechos – conjunto de obras objetivando ampliar os trechos 
navegáveis da HTP – Hidrovia Tietê Paraná. 
 

Obras e serviços em andamento 
- Extensão Anhembi – Salto  – Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – em edital. Valor 
previsto: R$ 2.000.000,00;  
- Aproveitamento Múltiplo de Santa Maria da Serra – revisão do projeto básico, EIA-RIMA e elaboração 
de modelo de implantação - encaminhamento de convênio com a Companhia Energética de São Paulo – 
CESP.  Valor previsto: R$ 4.000.000,00. 

 
 
2.2- Hidroanel Metropolitano 
Projeto de aproveitamento dos corpos d’água da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, 
com o intuito de implantar 186 km de vias navegáveis. 
 

Serviços em andamento 
- Projeto Executivo da Eclusa da Penha – contratado. Valor: R$ 1.500.000,00;  
- Estudos de Pré-viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – licitação em conclusão. Valor previsto: R$ 
1.700.000,00. 

 
 
2.3- Movimentação de carga  - de médio e longo curso em torno de 5,0 milhões de toneladas. 
 
2.4- Investimentos em Recursos Humanos. 
 

Projeto Tietê nas Escolas  
- objetivo voltado para a Educação Ambiental, proporciona aos estudantes, professores e à comunidade 
conhecerem o Rio Tietê no contexto da Hidrovia Tietê-Paraná. 
- parceria : Secretarias da Educação e Recursos Hídricos (DAEE Bacia do Baixo Tietê); Prefeituras e 
órgãos municipais da educação e das empresas privadas: AES-Tietê, Flora Tietê, Hidrocart Cartografia 
Ltda. 
- instalação : iniciado em outubro/2000, em Birigui/SP. Foi apresentado até dezembro/2009 para 272 
escolas em 40 municípios, envolvendo 111 mil alunos. 
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II. Entidades Vinculadas 
 
 
 

1. Departamento de Estradas de Rodagem – DER 
 
 
 
Investimentos na Infra-estrutura física 
 
Duplicação/Implantações, Contornos e Pavimentação de  Rodovias – foram concluídos 104 km de 
implantações/duplicações, contornos e pavimentação de rodovias estaduais. As principais obras foram: 
 

-  Duplicação da SP 270, trecho entre Assis e Maracaí, numa extensão de 25 km. 
-  Duplicação da SP 333 – travessia de Serrana, numa extensão de 9 km.  

Vicinais  – foram realizadas obras numa extensão de 482 km e obras incluídas no Programa Pró-Vicinais. As 
principais obras foram:  
 

- Pavimentação da Vicinal Conchal Branco, entre Sete Barras e Eldorado, extensão de 34 km. 
- Pavimentação da Vicinal Morungaba – Bragança Paulista, extensão de 16 km.  

Recapeamento  – foram recuperados 908 km de rodovias, incluindo as obras que compõem o Programa de 
Acessos e o Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais, sendo as principais obras: 
 

-  Recuperação da SP 425, entre José Bonifácio e o Rio Tietê, extensão de 42 km.  
 - Recuperação da SP 255 entre Araraquara e Boa Esperança do Sul, extensão de 39 km.  

Estudos e Projetos – Em 2009 foram desenvolvidos diversos projetos, agrupados em forma de seguintes 
Programas: 
 

1)Melhorias em Rodovias Estaduais – 3.499 km – Investimento: R$ 94.200.000,00 
2)Melhorias em Acessos aos Municípios: 738 km – Investimento: R$ 9.900.000,00 
3)Pavimentação de Vicinais – 2.089 km – Investimento: R$ 24.700.000,00 
4)Ampliação de capacidade da SP 099 – 53 km – Investimento: R$ 1.900.000,00 
5)Restauração da SP 320 – 180 km – Investimento: R$ 4.400.000,00 
6)Estudos, Gestão Ambientais, Obtenção de Licenças, Plantio de Mudas – Investimento: R$ 
10.600.000,00  

Serviços de Conservação e Sinalização Rodoviária : DER, além de construir e operar estradas, ampliou 
os investimentos na conservação rodoviária, de forma a assegurar a qualidade do serviço prestado nas 
rodovias e na manutenção do patrimônio público. Em 2009 foram investidos cerca de R$ 325.000.000 na  
conservação de 13.785 km de rodovias. 
 
Investimentos em Obras Rodoviárias:  
Em R$ 

Itens  Pavimentação / 
Duplicação Rede Vicinal Restauração 

Rodovias 
Patrulha 

Rodoviária 
Total Geral  

2009 2.596.462.950 908.495.694 1.134.229.178 10.297.298 4.649.485.120 
 
Programa de Recuperação de Vicinais - Pró–Vicinais: Dando continuidade ao Programa implantado em 
2007, na 1ª Etapa as obras estão praticamente concluídas. Extensão: 2.117 km, em 199 municípios. 
Investimentos:  R$ 457 milhões. 
A 2ª Etapa está praticamente concluída. Beneficiados: 244 municípios. Investimentos: R$ 645 milhões. 
Extensão:  2.525 km. 
A 3ª etapa está em andamento, com previsão de término para maio/2010. Beneficiados: 261 municípios. 
Investimentos: R$ 1,1 bilhão. Extensão:  3.140 km. 
Para a 4ª Etapa os levantamentos estão concluídos. Extensão: 4.215 km. Investimentos: R$ 1,5 bilhão. As 
obras devem ser realizadas em 2010. 
Parcerias com os Municípios  As obras em estradas vicinais são de grande importância social, pois 
beneficiam as regiões, permitindo a movimentação de pessoas e a redução do tempo e custo do 
escoamento da produção dos respectivos municípios, mediante transporte seguro, rápido e econômico. 
Em 2009, encontravam-se em andamento 604 convênios para obras em terminais rodoviários ou estradas 
vicinais, incluindo os convênios do Pró-Vicinais. No geral, esses convênios beneficiam 489 municípios, 
envolvendo uma extensão em torno de 4.740 km e beneficiando mais de 30.000.000 habitantes. 
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Terminais Rodoviários  Em 2008 implantou o Programa de Construção e Reforma de Terminais 
Rodoviários. Convênios: 84 firmados. Objetivo: reforma/ampliação. Investimento: R$ 12.000.000. 
Realização: 65 obras foram concluídas em 2009. 
 
O Decreto 55.075, de 24 de novembro de 2009, estabelece as condições para formalização dos convênios 
para a construção de terminais rodoviários. Estão previstas obras em 43 municípios.  Investimentos: R$ 32 
milhões.  Benefício:  em torno de 220.000 habitantes. 

Operação Rodoviária  - As atividades de atendimento ao usuário são realizadas em 10.710 km de rodovias, 
por meio de 57 UBAs – Unidades Básicas de Atendimento, que oferecem aos usuários orientações, serviços 
de socorro mecânico, guincho e atendimento pré-hospitalar. Abrangendo 562 municípios, o público médio 
atendido é de 38 mil usuários/mês, apresentando ao ano mais de 449 mil atendimentos. 
 

 

O Serviço 0800, através do telefone 0800 055 5510, atingiu a marca de mais de 4,6 milhões de ligações 
atendidas em  2009, com uma média diária aproximada de 13 mil ligações. 
 

 
O monitoramento rodoviário é realizado nos trechos sob administração direta do DER com maior 
sazonalidade, como as rodovias de ligação com o litoral e região de Campos de Jordão.  
 
Radares – No Programa Estadual de Segurança Rodoviária, em que a meta é a redução de acidentes, 
principalmente os que resultam em vítimas fatais, o DER-Departamento de Estradas de Rodagem iniciou 
nas rodovias paulistas a utilização de radares para controle de velocidade.  
 
A implantação dos equipamentos fiscalizadores de velocidade se dá devido a não obediência dos usuários à 
sinalização regulamentar de velocidade máxima permitida. A presença dos equipamentos tem como 
principal função inibir abusos por parte dos motoristas, visando a minimizar a gravidade dos acidentes e 
preservar a segurança.  
 
O Estado de São Paulo conta com um total de 206 equipamentos fiscalizadores de velocidade, sendo 93 
radares fixos, 36 radares estáticos, 11 lombadas eletrônicas e 66 equipamentos operados pela PMRv. 
 
Para o ano de 2010 (editais em andamento) estão previstos a aquisição de mais 372 equipamentos entre 
estáticos, fixos, portáteis, lombadas eletrônicas e OCR´s. 
Pista Experimental : Entre os projetos do Comitê de Tecnologia foi implantada a Pista Experimental, que é 
um instrumento utilizado para simular, em escala real, e em tempo reduzido, o comportamento de uma 
estrada e condições rodoviárias. 
 
Localizada na SP 332 — Estrada São Paulo – Campinas, km 95.38 ao km 101.40, no trecho entre os bairros 
Joapiranga e Recreio dos Cafezais. O local foi escolhido por possuir os requisitos para experimentos 
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rodoviários, tais como curvas, desníveis, aclives, declives, pontes, vários tipos de solo e ser de fácil acesso. 
 
Nessa pista foi realizado, em 2008, estudo da cura de camadas de base de solo cimento. Em 2009 foi 
iniciado o segundo projeto, que visa a estudar o processo de reciclagem de pavimento para utilização em 
camada base. O projeto encontra-se em fase de planejamento, com previsão de realização das obras no 
início de 2010. 
 
 Balanças: O DER tem intensificado o controle sobre o tráfego de veículos com peso acima do permitido, 
pois prejudica a segurança rodoviária, degrada o estado geral das rodovias, deprecia o patrimônio público e 
onera o contribuinte.  No total dispõe de 73 (setenta e três) postos móveis / volantes e 1(um) posto fixo. 
Atendimento Público Centralizado – APC:  oferece qualidade e agilidade nos serviços prestados aos 
usuários, nas áreas de licitações de obras e serviços, registro cadastral, emissão de guias e cauções, 
recurso de multa, transporte coletivo, boletim de ocorrência, licenças especiais, protocolo geral e setor de 
treinamento. Atendimento: cerca de 1.200 usuários por semana.  
Sítio do DER  – www.der.sp.gov.br : visa a disponibilizar informações institucionais e de utilidade pública, 
bem como serviços a população em geral.  
 
Entre as informações, apresentam desde o histórico do Departamento até Programas de obras em 
andamento, como também informações de pedágio, restrições de tráfego, manuais técnicos e normas. 
 
Os serviços abrangem retenção e repasse do ISSQN, faixa de domínio, leilões de veículos apreendidos, 
multas, pagamentos a fornecedores, solicitação de autorização especial de trânsito e a roteirização 
(WebRotas), sistema mediante o qual é possível consultar a distância e rotas entre cidades e visualizar 
trajetos, rodovias e municípios. 
 
No ano de 2009 foram 11.761.521 acessos ao sítio do DER, tendo atingido em dezembro mais de 2.000.000 
acessos/mês. 
 
 
 
 
2. Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegado s de Transporte no 
Estado de São Paulo – ARTESP  
 
 
Programa de Concessões Rodoviárias de São Paulo  - destinou recursos de R$ 2,9 bilhões 
para as rodovias em 2009.  As 18 empresas concessionárias investiram R$ 1,65 bilhão nos 6,2 mil 
km de rodovias (5,3 mil km rodovias e 0,9 mil km vicinais), que foram concedidas à iniciativa 
privada.  
 

- Operação, conservação e fiscalização das rodovias - recursos somam R$ 1,25 bilhão.   
 
- Área operacional realizou 1.328.678 atendimentos aos usuários no período de janeiro a dezembro de 
2009, que vão desde uma simples troca de pneu a ocorrências envolvendo ambulâncias e guinchos. 

 
Transporte Intermunicipal de Passageiros  - é composto por 568 empresas, que operam 1.113 
linhas regulares e de fretamento, na ligação entre os 645 municípios do Estado de São Paulo. São 
16.698 veículos registrados, que transportam mais de um milhão de passageiros por dia (linhas 
suburbana, rodoviária e de fretamento). 
 
Fiscalização e gerenciamento econômico e financeiro  
 
Programa de Concessões - Quadro de Desempenho Econômico – 2009 (*)  

Desembolsos em R$ mil 
Despesa Operacional Despesas  Financeira Ônus 

Fixo/ 
Variável 

Imposto 
 + 

Dividendo 
Conservação 

rotina 
Outras 

despesas 
Amortização Juros 

 
Investimentos 

 
Total  

 

3.428.551 1.385.043 271.270 976.859 6.204.851 711.581 1.650.270 14.628.425 

(*) Dados extraídos de demonstrativos financeiros não auditados e não publicados. 
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Programa de Concessões - Quadro de Desempenho Econômico – 2009 (*) 

Ingressos em R$ mil 
Receita bruta Capital 

Pedágio Outras receitas Próprio Terceiros 
 

Total (1) 
Saldo 
(1-2) 

4.632.284 175.660 925.637 8.775.479 14.509.060 119.365 

(*) Dados extraídos de demonstrativos financeiros não auditados e não publicados. 
 
 
 
Fiscalização e gerenciamento de obras 
 
Serviços concluídos em 2009

Especificação Qtd. Unid.
DISPOSITIVO AMPL / REF. 7,00             unid.
DISPOSITIVO EM NIVEL 2,00             unid.
DISPOSITIVOS - IMPLANTAÇÃO 19,00           unid.
DUPLICAÇÃO 5,50             km
FAIXAS ADICIONAIS 3,04             km
MARGINAL 9,60             km
PASSAGEM INFERIOR 1,00             unid.
PASSARELAS 11,00           unid.
PEDÁGIO 22,00           unid.
POSTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO 1,00             unid.
PONTE 3,00             unid.
VIADUTO 3,00             unid.  
 
 

Em execução Executado
SP-075 36,600 38,850 2,25 Salto
SP-127 76,000 81,020 1,42 3,60 Tiete
SP-127 97,044 98,470 1,43 Cerquilho
SP-280 204,750 206,520 1,77 Botucatu
SP-300 113,065 119,200 6,14 Itú
SP-300 131,200 132,500 0,20 1,10 Porto Feliz
SP-300 132,500 135,000 2,50 Porto Feliz
SP-300 157,400 158,600 1,20 Tietê
SP-342 226,000 229,000 2,20 0,80 São João da Boa Vista
SP-351 214,000 218,020 4,02 Catanduva

23,12 5,50TOTAL EM ANDAMENTO

Duplicações em andamento e concluídas em 2009

Municípioskm finalRodovia km inicial
Total

 
 
 
Fiscalização e gerenciamento operacional  
 
 
Atendimento aos Usuários    

Atendimentos Quantidade 
 Ambulâncias   48.321 
Guinchos e Socorros Mecânicos  530.662 
 Inspeções  454.889 

Total 1.033.872 
 
 
Elementos de Segurança  
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Discriminação Quantidade 
Sinalização Horizontal (repintura ou reaplicação 
mecânica + repintura ou reaplicação manual) 

 
 923.050 m2 

Sinalização Vertical (recolocação + reposição + 
implantação de placas) 

 
 27.471 m2 

Tachas Refletivas (reposição + implantação)  306.106 unidades 
Defensas Metálicas (reparo + reposição + 
implantação) 

 
 89.198 m 

Barreiras de Concreto (reconstrução + 
implantação) 

 
19.648 m 

 
Fiscalização de Transporte Intermunicipal de Passag eiros   

Discriminação Quantidade  
                  Comandos Fiscais  
Veículos Fiscalizados 80.622 
Veículos Apreendidos 591 
Notificações Emitidas 2.556 
Autos de Infração Emitidos 3.315 
                   Vistoria de Instalações e Frotas  
Instalações Vistoriadas 82 
Empresas Vistoriadas 505 
Veículos Vistoriados 2.225 

Os dados são referentes ao período de janeiro a novembro de 2009 
 
Fiscalização e gerenciamento de procedimentos e log ística do transporte intermunicipal de 
passageiros 
 
Posição de dezembro 2009  
Sistema Regular:  contava com 133 empresas, 607 linhas rodoviárias e 406 linhas suburbanas. A frota de 
veículos no serviço regular é composta de 3.243 veículos registrados de características rodoviárias e 1.783 
veículos de características suburbanas.  A idade média da frota que opera no serviço rodoviário e 
suburbano é de 6,3 anos. 
Fretamento:  estavam registradas 435 empresas com frota de 11.672 veículos de características 
rodoviárias. A idade média da frota é de 7,6 anos. 
Sistema de Transporte de Estudantes : contava com 26 cadastrados entre autônomos e empresas com 
frota total de 35 veículos. 

 
 
Em 2009, o reajuste tarifário praticado no Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal Regular 
foi de 9,07% para o Sistema Rodoviário e 9,13% para o Sistema Suburbano, sobre os valores 
vigentes de 2008. Esse entrou em vigor em 03 de março de 2009, conforme Portaria ARTESP – 
001, de 18 de fevereiro de 2009. O percentual de reajuste foi resultado da atualização dos preços 
dos insumos que compõem a planilha tarifária do setor. 
 
 
Fiscalização e gerenciamento de Ouvidoria.   
 
Em 2009 a Ouvidoria da ARTESP recebeu 4.640 demandas dos usuários, por meio de cartas, 
telefone, fax, e-mail - ouvidoria@artesp.sp.gov.br e central 0800. Desse total, 62,0% referem-se ao 
Transporte Intermunicipal de Passageiros e o restante, 38,0% às Rodovias Concedidas.  
 
Em relação a 2008, houve um aumento de 26,7% no total das demandas registradas. O 
Transporte de Passageiros reduziu 10,0% e as Concessões de Rodovias aumentou 10,00%. 
 

Demandas quantidade % 
Informações 613 13,20 
Reclamações 3.793 81,80 
Elogios 66 1,40 
Sugestões 168 3,60 
   
Denúncias   

Total 4.640 100,00 
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Fiscalização e gerenciamento administrativo interno  da Agência 
 
Área de Licitações e Suprimentos  – no decorrer do exercício de 2009, preparou e concluiu 12 (doze) 
editais na modalidade licitatória Pregão Eletrônico, culminando numa economia média para a Administração 
de 35,3%, em relação ao valor de referência. 
 
Elaborou 05 (cinco) Concorrências Nacionais, voltadas, principalmente, ao apoio da fiscalização e do 
gerenciamento de novos trechos das rodovias estaduais outorgadas à exploração da iniciativa privada e, para 
suprir as necessidades administrativas, preparou 45 (quarenta e cinco) Termos de Dispensa / Inexigibilidade, 
estando contempladas as contratações realizadas através da Bolsa Eletrônica de Compras – BEC. 
 
Fiscalização e gerenciamento de comunicação 
 
Organização de visitas técnicas à ARTESP: - Banco Mundial, Agência Reguladora do Espírito Santo, 
Delegação Chinesa e ANTT. - Licitação para serviço de Publicidade da Campanha do Agasalho arrecadou 
159.652 peças. - Relatório Anual, Pesquisa para o Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de 
Passageiros.-  Campanha contra a Dengue junto a SUCEN. 
Prêmio Vida - em 18/09/09, durante a abertura da Semana Nacional do trânsito premiou as 
concessionárias: Autovias, Centrovias, Colinas, Ecovias, Intervias, Renovias, RodoAnel, SPVias, Tebe, 
Vianorte e ViaOeste por apresentarem índices de redução de acidentes na malha concedida e as medidas 
adotadas para a redução dos números. Premiou 9 batalhões da Polícia Rodoviária do Estado de São 
Paulo que em parceria, colaboraram para que as metas das concessionárias fossem alcançadas. 
Publicações - Relatório Anual – Audiência Rodoanel Trecho Sul e Leste – Pesquisa para o Serviço 
Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros - Licitação para serviços de Publicidade - Prêmio 
Vida – Congresso de Tecnologia para os Municípios. 
Assessoria de Imprensa - foram divulgados à imprensa, 42 informativos (press releases e notas) sobre 
inaugurações de obras, operações especiais nas rodovias, segurança rodoviária, reajuste dos pedágios e 
do transporte intermunicipal, início de operação de novas praças de pedágio, concessões de cinco lotes de 
rodovias e fiscalização do transporte intermunicipal.. 
     
 
 
3. Departamento Aeroviário de São Paulo – DAESP 

 
 

No âmbito do Transporte Aeroviário, em 2009, desenvolveram-se as seguintes ações: 
 
 
Melhoria da infra-estrutura aeroportuária, seguranç a operacional e patrimonial e obras diversas. 
 
 - Obras Concluídas  - Aeroportos 
 
Araçatuba 
- Instalação de esteira de restituição de bagagens. 
 
Assis 
- Recapeamento dos sistemas de pistas, pátio e acessos. 
 
Bauru- Arealva  
 - Instalação de equipamentos de auxílio à navegação aérea para operação de Estação Prestadora de     
Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo – EPTA. 
 
Barretos 
- Recuperação da cobertura, pintura do terminal de passageiros e da cabine de energia. 
 
Jundiaí 
- Pavimentação do sistema viário, drenagem, rede de esgoto e instalações prediais das edificações 
operacionais, recuperação de talude e ampliação do terminal de passageiros. 
 
Marília 
- Ampliação das salas de embarque e desembarque e reforma de edificação. 



 172 

Ourinhos 
 - Fechamento da área patrimonial do aeroporto com alambrado padrão ICAO (International Civil Aviation 
Organization). 
 
Penápolis 
Recapeamento dos sistemas de pistas e pátio de aeronaves. 
  
 Piracicaba 
 - Pavimentação da pista de rolamento e do acesso viário aos hangares e obras complementares. 
- Recapeamento da pista de pouso e decolagem, pista de taxi de ligação e ampliação do pátio de 
aeronaves e construção da Unidade de Serviço (USE). 
 
Presidente Prudente 
- Recapeamento das pistas de pouso e decolagem e de rolamento, implantação de RESA (área de 
segurança de fim de pista), “grooving” (estriamento do pavimento), ampliação da faixa de pista, 
recuperação do pátio de manobras e estacionamento de aeronaves, recapeamento dos acessos viários, 
ampliação e pavimentação do estacionamento de veículos. 
- Ampliação das salas de embarque e desembarque com sanitários internos, realocação e reforma do 
restaurante, reforma dos sanitários do saguão, ampliação e adequação dos balcões de atendimento de 
passageiros “Check-in” com mezaninos, divisórias até o teto, isolando as salas de embarque e 
desembarque do saguão, troca parcial do piso para granito e pintura geral. 
- Instalação de esteira de restituição de bagagens. 
- Climatização do terminal de passageiros. 
 
São José do Rio Preto 
- Substituição do Rádio Farol (NDB). 
- Ampliação da sala de embarque e reforma dos sanitários do terminal de passageiros. 
 
Tupã 
- Recapeamento da pista de pouso e decolagem, pista de rolamento, acessos viários e estacionamento de 
veículos. 
 
Ubatuba 
- Fechamento da área patrimonial do aeroporto com alambrado padrão ICAO (International Civil Aviation 
Organization). 
 
Outras Ações 
 
Bragança Paulista  
- Implantação da operação da Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo.  
 
Sorocaba 
- Assinatura de Convênio celebrado entre o IV Comando Aéreo Regional – SP e o Governo do Estado de 
São Paulo, representado pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP, com a 
interveniência da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Defesa e recursos do PROFAA – Programa 
Federal de Auxílio a Aeroportos. Objetivo:  recapeamento da pista de pouso e decolagem, pista de 
rolamento, pátio de aeronaves e execução de “grooving” (estriamento do pavimento). 
Obras em Andamento 
 
Araçatuba 
- Ampliação das salas de embarque e desembarque e reforma dos sanitários do terminal de passageiros. 
- Recapeamento dos sistemas de pistas, acessos e restauração do pátio de estacionamento de aeronaves. 
 
Bragança Paulista 
Construção das pistas de rolamento e acessos. 
 
Campinas Amarais 
- Pavimentação das pistas de rolamento e acessos viários aos hangares e implantação de anexos 
operacionais. 
 
Ribeirão Preto 
- Ampliação e reforma do terminal de passageiros. 
 
Sorocaba 
- Pavimentação da pista de rolamento e acessos viários, construção de anexo operacional e fechamento 
frontal e lateral do beiral do terminal de passageiros. 



 173 

 
 
4. Desenvolvimento Rodoviário S.A - DERSA 
 
 
A DERSA implantou em 2009 ações nas seguintes áreas: 
 

SP 021 – Rodoanel Mário Covas  

A)Trecho Oeste  - 
 
Concluídas :  
 
1) Projeto Flora do Rodoanel trecho Oeste para prestação de serviços técnicos de plantio mitigatório da 
faixa de domínio, em cumprimento da exigência contida no item 9 da Licença de Operação - LO Nº 0011, 
atendendo as exigências da SMA - Secretaria do Meio Ambiente; 
2) Fornecimento e instalação de portas metálicas e portas corta fogo, por acionamento manual, e execução 
de obras civis e complementares para fechamento das galerias de interligação do túnel 1 (antigo túnel 3) do 
Rodoanel  - trecho Oeste; 
3) Obras e serviços de canalização em seção 3,00m x 2,00m do córrego afluente do Piscinão dos 
Metalúrgicos, situado na altura do km 20,7 da SP-21; 
4) Compra da área ao redor do sítio Santo Antônio, sendo a área transferida ao IPHAN em julho/09; 
5) Elaboração de estudos e projetos, apresentação de sugestões, emissão de parecer e quaisquer outros 
documentos que se façam necessários para o monitoramento e implantação de ações mitigadoras 
referentes à emissão de ruídos ocorrentes no trecho Oeste do Rodoanel. 
 
Em andamento :  
 
1) Prestação de serviços técnicos especializados para elaboração de projeto para execução de edificações 
destinadas ao Museu de Arqueologia no município de Carapicuíba como parte integrante do programa de 
cooperação e obras compensatórias para a realização das obras do Rodoanel trecho Oeste; 
2) Processos judiciais em ações de desapropriações e de indenizações por vazamento de gás; 
3) Regularização fundiária e lavratura de escrituras dos imóveis de reassentamento dos 3 
empreendimentos: Osasco, Carapicuíba e Padroeira; 
4)Barreiras Acústicas – de acordo com estudos realizados pela Dersa (IPT), faz-se necessária à 
implantação de barreiras acústicas, com data prevista de início para o 13º mês e término para o 36º mês do 
inicio da concessão, nos seguintes locais: 

 
Km 12,0 em Tamboré, barreira dupla com 4.000 m  de extensão; 
Km 22,0 na pista interna, com 1.000 m de extensão; 
Km 23,5 na pista externa, com 1.000 m de extensão; 
 
Encontra-se em estudos para definição do modelo de barreira acústica a ser implantada com valor 
estimado de R$ 7,95 milhões, que será executado pela concessionária CCR. 
 
Investimento em 2009 (empreendimento): R$ 3,66 milhões  

 
B)Trecho Sul 
 
Situação atual / Andamento  
Em 28/05/2007 as obras foram retomadas com aditivo de alteração do Regime Contratual, passando de 
“Preço Unitário” para “Preço Global”.  A renegociação dos contratos com base no Decreto Nº 51.473 de 
2/01/2007 resultaram em descontos de 4% sobre a planilha contratual.  Economia obtida:  R$ 110 milhões 
(dez/05). 
 
A seguir, o quadro apresenta o avanço do empreendimento: 
 

Atividades Concluído até dez/09 
Projeto de engenharia e detalhamento construtivo 100% 
Desapropriação das áreas – frentes de obras 100% 
Reassentamento (2ª fase – reassentamento de 714 famílias) 57% 
Interferências (Eletropaulo/COMGAS/Sabesp/Telefônica) 94,3% 
Execução das obras 89,5% 
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- Concessão: realizada pela ARTESP em 20/01/10 no Instituto de Engenharia, a Audiência Pública em que 
foi proposto e debatido o modelo de concessão do Rodoanel trechos Sul e Leste. 
 
Investimento em 2009 (empreendimento): R$ 1.480,74 milhões 
 
C) Trecho Leste 
 
Com uma extensão aproximada de 43,5 km se desenvolve seguindo na direção Norte a partir do município 
de Ribeirão Pires, final do Trecho Sul (ligação com a Av. Papa João XXIII), atravessando os municípios de 
Mauá, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba e Arujá até a BR-116 Rodovia Presidente Dutra, interligando o trecho 
Oeste do Rodoanel e o trecho Sul (em execução), com as Rodovias SP-066 (Estrada Velha S.Paulo/ Rio de 
Janeiro), Ayrton Senna e Dutra. 
 
Situação atual / Andamento 
1) Licenciamento Ambiental 
- Em 22 de abril de 2009, foi protocolado junto a SMA - Secretaria do Meio Ambiente, o Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA / RIMA, para análise. 
- Foram concluídas todas as Audiências Públicas do EIA-RIMA nos municípios de Mauá, Ribeirão Pires, 
Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Arujá e São Paulo, sem qualquer restrição oficial ao projeto ou partes dele. 
Todas as sugestões formuladas estão sendo analisadas pela SMA para manifestação final e continuidade 
do processo ambiental. 
- A previsão da obtenção da Licença Prévia (LP) foi para fevereiro/2010 e Licença de Instalação (LI) para 
junho/2010. 
 
2) Projeto Básico e Executivo 
- Estudo de Alternativa do Traçado foi concluído e Projeto Básico (elementos para licitação) está em fase 
final de elaboração. 
 
3) Protocolo de Intenções 
- Em 26/08/09 foram assinados os protocolos de Mútua Cooperação Técnica com os municípios interligados 
pelo traçado, ou seja, Ribeirão Pires, Mauá, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá e Arujá. 
- Os Convênios com os municípios serão assinados com as prefeituras, assim que se obtiver a Licença 
Prévia. 
 
4) Concessão 
- Foi realizada, pela ARTESP em 20/01/10 no Instituto de Engenharia, a Audiência Públicaem que foi 
proposto e debatido o modelo para a concessão do Rodoanel trechos Sul e Leste. 
 
Investimento em 2009 (empreendimento): R$ 9,49 milhões 
 
D) Trecho Norte 
O último elo a ser construído o trecho Norte do Rodoanel desenvolve-se a partir do final do trecho Leste – 
trevo de interseção com a rodovia Presidente Dutra (município de Arujá), passando pelos municípios de 
Guarulhos e São Paulo e terminando na Av. Raimundo Pereira de Magalhães (início do trecho Oeste). A 
extensão aproximada é de 44,0 km, interligando com o Aeroporto Internacional de Guarulhos, a rodovia 
Fernão Dias e o acesso à Av. Inajar de Souza, na zona Norte. 
 
Situação atual : 
1) Estudo de EIA-RIMA e PBA 
- Em 21/07/09, foi contratado o Consórcio JGP / Prime para Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA-RIMA) e Projeto Básico Ambiental (PBA). 
2) Projeto Básico e Executivo 
- O Edital de Licitação foi publicado em 2/12/09 com abertura das propostas em 20/01/2010. Encontra-se 
em análise pela comissão de licitação das propostas apresentadas. 
 
Investimento em 2009 (empreendimento) : R$ 340,0 mil 

Rodovias 
- Recuperação de taludes nas rodovias SP-065 - D. Pedro I e SP-070 - Ayrton Senna da Silva.  
- Melhoria de acessos nas rodovias SP-065 - D. Pedro I e SP-070 - SP-070 - Gov. Carvalho Pinto. 

Interligação Dutra / Carvalho Pinto  
Concluída 
- Fase III da Ligação Dutra / Carvalho Pinto - compreendeu o trecho entre o IEAv - Instituto de Estudos 
Avançados da Aeronáutica e Rodovia Governador Carvalho Pinto, com extensão aproximada de 5,35 km, 
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onde foram implantadas as seguintes obras: 
1)Duplicação da Rodovia dos Tamoios, entre o IEAv e Rodovia Carvalho Pinto, com 2 faixas de tráfego, 
acostamento e faixa de segurança, delimitada por canteiro central e parte por barreira rígida de concreto 
tipo “New Jersey”; 
2) Ramo de acesso (sentido Carvalho Pinto / São José) para possibilitar a ligação da nova Duplicação com 
a Rodovia dos Tamoios em seu traçado original; 
3) Complementação do trevo de Putim com a construção da passagem inferior na pista leste (sentido São 
José) e implantação das pistas de aceleração e desaceleração; 
4) Implantação de Marginal na altura entre as estacas 1381/1401, que acessará o bairro S. Judas Tadeu; 
5) Ramos de enlace da Duplicação da Tamoios com as alças do trevo da Rodovia Gov. Carvalho Pinto que 
são os acessos sentido São José e São Paulo; 
6) Implantação de barreira tipo New Jersey nas margens do córrego Vidoca, entre a Rodovia Presidente 
Dutra e o viaduto Aporé; 
7) Execução do Viaduto do Talim com alças de acesso do Jardim Satélite a Av. Governador Mário Covas; 
8) Execução da alça de acesso da Av. Governador Mário Covas a Rua Antonio Aleixo da Silva; 
9) Implantação de 3 pórticos para sinalização suspensa; e, 
10) Implantação de sinalização em geral (horizontal e vertical). 
 
Custo Total da Obra : R$ 83 milhões. 
 
Investimento em 2009 (obra): R$ 49,0 milhões 

Manutenção das rodovias 

- Execução de 2.520 m de barreiras rígidas para minimizar a gravidade de acidentes.  
- Execução de 4.500 metros calçada compartilhadas.  
- Implantação de 400 novas placas de sinalização vertical.  
- Pintura de 35.000 m2 de faixas (bordos, zebrados e eixos) e 200 m2 de pintura de símbolos, setas e 
legendas.  
- Plantio de 800 árvores e arbustos, 5.000 m² de grama em placas; 200.000 m² de despraguejamento do 
revestimento vegetal e 5.000 hectares de poda.  
- Recapeados 48.000 m² de pista, equivalente a 13,5 km de uma faixa de rolamento de 3,5 metros de 
largura, sendo 33.000 m²  nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto e 15.000 m²,  na Rodovia D. Pedro I.  
- Executados 700.000 m de limpeza de drenagem dentro e fora de plataforma. 

Travessias Marítimas do Litoral Paulista  
Travessias Litorâneas – Norte/Centro/Sul 
 
Obras Concluídas 
- Elaboração de projeto de recuperação dos atracadouros de gaveta do lado de Santos e do lado Guarujá; 
- Adequação das instalações do terminal de passageiros da travessia Santos/Vicente de Carvalho – lado 
Vicente de Carvalho, ao uso por pessoas portadoras de necessidades especiais; 
- Readequação do sistema elétrico de alimentação do pedágio da travessia Santos/Guarujá – lado Guarujá; 
- Implantação de uma Passarela Metálica de interligação entre a estação de passageiros e o flutuante da 
travessia mista de Santos/Guarujá - lado Guarujá; 
- Construção de flutuantes na travessia mista Santos-Guarujá; 
- Reforma emergencial do flutuante de Ilha Bela; 
- Reforma da lancha CUBATÃO; 
- Reforma da lancha CANÉU; 
- Reforma da lancha PIAÇAGÜERA; 
- Modernização do conjunto elétrico para acionamento das rampas, em Guarujá; 
- Final das Reformas dos Ferry-Boat’s: FB-12, FB-11 e FB-5; 
 
Em andamento 
- Adequação das instalações do terminal de passageiros da travessia Santos/Vicente de Carvalho – lado de 
Santos, uso por pessoas portadoras de necessidades especiais; 
- Construção provisória de gaveta e recuperação do atracadouro da travessia Santos/Guarujá, lado 
Guarujá; 
- Supervisão e acompanhamento das obras e serviços de recuperação dos atracadouros de gaveta da 
travessia Santos/Guarujá; 
- Elaboração de projeto executivo para os atracadouros da travessia Guarujá-Bertioga e projeto para 
implantação de praça de cobrança e casa de controle no lado Bertioga; 
- Aquisição da instalação de defensas portuárias de elastômeros nos atracadouros de gaveta da travessia 
Santos / Guarujá. 
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Investimento em 2009 (empreendimento): R$ 37,06 milhões. 

 
Travessias Litorâneas 
Para melhorias no cumprimento de horários, rapidez, eficiência e respeito ao público, foram tomadas as 
seguintes providências: 
 

- Informações aos usuários durante as operações dos períodos de férias; 
- Materiais Travessias Litorâneas: Folheto 0800, Faixas Travessias, Folheto Hora Marcada e Adesivo 
0800; 
- Hora Marcada nas travessias. Foi concluída sua reestruturação permitindo, agora, a utilização da     
Internet para efetuar a reserva e o pagamento via cartão de crédito. 

 

 
Convênios e Parcerias 
Convênios entre os Governos do Estado e do Município  de São Paulo 
 
Em andamento 
 
Nova Marginal do Tietê   
Obras de Adequação Viária da Marginal Tietê no trecho entre o Complexo Viário Cebolão e Viaduto Imigrante 
Nordestino, com extensão aproximada de 22,7 km em cada lado, compreendendo: 
 

- Obras nos 4 complexos viários: Tamanduateí, Bandeiras, Cruzeiro do Sul e Tatuapé (construção de 
pontes e viadutos); 
- Viaduto no cruzamento da Av. do Estado com  Av. Tiradentes; 
- Readequação viária com implantação da pista central nos 22,7 km, alargamento da pista local e 
prolongamento de pontes: Freguesia do Ó / Limão / Casa Verde / Bandeiras / Vila Maria; 
- Adaptação dos gabaritos verticais de pontes, visando a minimizar problemas com cargas de 
caminhões; 
- Adaptação da drenagem superficial; 
- Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico de trânsito e nova sinalização de orientação; 
- Implantação de projeto urbanístico, melhorando os aspectos paisagísticos e revitalizando as áreas 
degradadas da Marginal Tietê e área do entorno; e 
- Plantio compensatório com plantação de 177.218 árvores. 

 
Investimento em 2009 (empreendimento): R$ 496,12 milhões 
 
Complexo Viário Jacu Pêssego 
 
1)Implantação do Trecho Sul: Obras e serviços de Implantação do Jacu Pêssego Sul, compreendendo: 
 
 - Prolongamento entre a Av. Ragueb Chohfi e Av. Papa João XXIII (inclusive o Viaduto Juscelino 
Kubitschek), com extensão de 9,9 km; 
 - Duplicação da Av. Papa João XXIII no município de Mauá, com extensão de 3,3 km; 
 - Interligação com a Av. dos Estados em Mauá, com extensão de 3,0 km. 
 
2) Implantação do Parque Jacuí: Construção de Unidade de Lazer “Parque Jacuí” junto ao Complexo Viário 
Jacu Pêssego - trecho Norte, com área total de 173.000 m2, compreendendo: 
  
- Prédio de administração; - Campos de futeboI; - Quadras poliesportivas;  - Sanitários e vestiários,- Pista 
de cooper / ciclovia; - Pista de bicicross;  - Pista de skate;  - Bar e lanchonete;  - Playground;  - 
Churrasqueiras;  - Estacionamento. 
 
3) Implantação do Trevo da Ragueb Chohfi: Construção do Trevo de Acesso da Av. Ragueb Chohfi para 
Av. Jacu Pêssego e construção da Passarela para pedestre (passarela BIG / Carrefour). 
 
Investimento em 2009 (empreendimento): R$ 711,53 milhões 
Assessoria de Comunicação 
A.Produção  – R$ 2.427.253,65 

 
- DVDs “Rodoanel Trecho Sul”: “Maquete Eletrônica Rodoanel Trecho Leste” e “Filme Empreendimentos 
Dersa 2009”.    
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- DVD “Nova Marginal do Tietê: “Maquete Eletrônica Nova Marginal do Tietê”. 
- Material Rodoanel Trecho Sul: Folheto Rodoanel Trecho Sul, Calendário Rodoanel Trecho Sul, Cartilha do 
Lixo Rodoanel (Educação Ambiental), Cartilha da Fauna Rodoanel (Educação Ambiental), Kit Muda 
(Educação Ambiental), Quebra-Cabeça da Fauna (Educação Ambiental), Manual da Fauna, Manual da 
Flora, Folhetos de Cadastramento, Folhetos Rodoanel Trecho Leste, Banner Rodoanel, Revista Turma da 
Mônica, Canetas Rodoanel, Blocos de Anotações Rodoanel e Sacolas Rodoanel. 
- Material Adequação Viária Marginal do Tietê: Folheto Centro de Informações Nova Marginal do Tietê, 
Mapas do Novo Traçado Nova Marginal do Tietê, Faixas Informativas Obras, Folheto Marginal Tietê em 
Obras, Placas de Obras, Cartilha do Lixo Marginal do Tietê (Educação Ambiental), Cartilha da Fauna 
Marginal do Tietê (Educação Ambiental), Cartilha Educação Ambiental “Salvem a Gigantona”, Ilustração 
Ponte da Freguesia do Ó, Ilustração Ponte das Bandeiras e Folhetos Marginal do Tietê. 
- Material Complexo Jacu Pêssego: Mapa do Novo Traçado - Nova Jacu Pêssego, Banner Jacu Pêssego e 
Folheto Jacu Pêssego. 
- Materiais Travessias Litorâneas:  Folheto 0800 Travessias, Faixas Travessias, Folheto Hora Marcada 
Travessias e Adesivo 0800 Travessias. 
- Materiais Comunicação Interna: Folheto Assistência Médica, Folheto Programa de Demissão Voluntária, 
Pôster Concurso Público Dersa e Envelopes Institucionais Dersa. 
- Materiais Rodovias: Faixas Rodízio Municipal de Veículos e Faixas Horário de Retorno.  
- Mapa Rodoanel – mapa em lona para distribuição entre parceiros e formadores de opinião.  
- Nova Espera Telefônica Dersa. 
- Hot site Rodoanel. 
- Hot site Nova Marginal do Tietê. 
 
B. Mídia – R$ 55.372.364,03 
- Campanhas Publicitárias Rodoanel Sul com abrangência Estadual. Veiculação em TV, Rádio, Jornal, 
Revista, Out Door, Painel de Estrada e internet.   
- Campanha Publicitária Nova Marginal do Tietê com abrangência Estadual. Veiculação em TV, Rádio, 
Jornal, Revista e internet.   
- Campanha Publicitária Nova Jacu Pêssego com abrangência Estadual. Veiculação em Radio e Jornal.   
 
C. Internet  – R$ 1.288,13 
 
D. Publicidade Legal – R$ 1.324.186,43 
 
E. CID – Centros de Informação da Dersa (Fixos e Itinerantes) - R$ 1.899.524,70 
 
F. Eventos  - R$ 588.931,29 
 
G. Audiências Públicas  - R$ 192.195,19. 
- Audiência Pública Adequação Viária Marginal do Tietê. 
- Audiências Públicas Rodoanel Trecho Leste.  
 
H. Assessoria de Imprensa  - R$ 1.353.563,75 
 
I.Unidade Móvel Rodoanel  - R$ 2.810.432,58 
Campanhas Educativas  

A. Unidade Móvel Rodoanel:  Objetiva levar à população maiores informações e esclarecimentos sobre os 
benefícios do empreendimento Rodoanel.  
São duas Unidades de Informação, que percorrerão a Região Metropolitana de São Paulo, priorizando as 
regiões impactadas pelas obras dos trechos sul e leste.  
 
B. Educação Ambiental Rodoanel Trecho Sul : Projeto de Educação Ambiental que visa a contribuir para 
conscientizar toda a população das questões ambientais, tais como: destinação correta do lixo, 
aproveitamento correto da água e recursos naturais.  
 
C. Educação Ambiental Marginal do Tietê : Projeto de Educação Ambiental que visa a contribuir para 
conscientizar toda a população das questões ambientais, tais como: destinação correta do lixo, 
aproveitamento correto da água e recursos naturais.  
 
D. Campanha do Agasalho :  Dersa participou da campanha do agasalho 2009, do Fundo de Solidariedade 
do Palácio do Governo. 
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5. Companhia Docas de São Sebastião – Docas  
 
  
A Companhia Docas realizou em 2009 ações nas seguintes áreas: 
 
Porto de São Sebastião 

Movimentação de Cargas - Em 2009, o Porto movimentou 527.002 t de cargas por intermédio do 
cais. Os principais produtos foram: granéis sólidos (barrilha, 239 mil t; malte e cevada 126 mil t, e 
sulfato de sódio com 97 mil t).  

A movimentação de tubos em 2009, no âmbito do Projeto Uruguá, da Petrobras, foi de 28 mil t. No 
Terminal Privativo da Petrobras - TEBAR, operado pela Transpetro, o movimento foi 49.627 milhões t 
de granéis líquidos transportadas em 641 navios durante 2009. Apresentou acréscimo de 1,4%, 
quando comparado a 48.936 t de 2008, que foram transportadas em 629 navios. 
 

Ações Concluídas em 2009: 
 
Licenciamento Ambiental  – Obtida a aceitação do IBAMA e a autorização para realização da 
primeira audiência pública do Plano Integrado Porto-Cidade, sobre a ampliação do Porto no Teatro 
Municipal de São Sebastião para 25/02/10;  
Dragagem  - Preparada a dragagem de manutenção para restabelecer a profundidade original de 10 
metros no berço principal do cais de acostagem com a retirada prevista de 140 mil m3 de material 
inerte;  
Iluminação - instalação complementar de nova bateria de holofotes na torre do cais;  
Carga de Projeto  – Início da Operação Uruguá para apoio logístico na Bacia de Santos;  
Porto-Indústria  – Concluída o embarque dos 16 tanques-silos que a DEDINI executou na área do 
Porto, cada um com 37,5 t, totalizando 600 t;  
Gestão – Concluída a requalificação dos equipamentos de TI e a atualização dos móveis e 
instalações dos escritórios do Porto; Mobilização de simulador de operação de equipamentos de 
movimentação horizontal e vertical para a requalificação gradual dos trabalhadores do OGMO. 

 
Investimento  – Foi aplicado R$ 1,1 milhão no exercício de 2009 e empenhados R$ 3,9 milhões como 
Restos a Pagar, totalizando R$ 5,0 milhões em adiantamento para aumento futuro de capital. 
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Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania  
 

 
 
Demonstrativo de Despesas 

 
Número de funcionário 

R$  mil 

variação

09/08

1-Administração Direta 147.608,9 162.308,6 10,0%

Pessoal 72.671,8 60.803,8 (16,3)%

   funcionários ativos 5.182,0 9.872,5 90,5%

   inativos e pensionistas 0,4 0,4 10,5%

   obrig. patronal/insuf.financ. 67.489,4 50.930,9 (24,5)%
Custeio 32.593,8 32.781,0 0,6%

Investimentos 42.343,3 68.723,8 62,3%

2- Entidades Vinculadas 688.992,4 781.097,9 13,4%

Imesc 12.228,1 14.304,2 17,0%
   pessoal 3.923,4 5.535,5 41,1%
   custeio 7.837,7 8.729,5 11,4%
   investimento 167,7 28,4 (83,1)%
   sentenças judiciais 299,3 10,7 (96,4)%

Procon 23.840,4 32.825,2 37,7%
   pessoal 16.446,9 21.944,4 33,4%
   custeio 6.576,9 9.340,0 42,0%
   investimento 804,2 1.539,7 91,5%
   sentenças judiciais 12,5 1,1 (91,3)%

ITESP 40.750,6 54.116,4 32,8%
   pessoal 22.970,0 24.538,8 6,8%
   custeio 15.880,5 27.513,9 73,3%
   investimento 1.885,2 2.063,7 9,5%
   sentenças judiciais 15,0

Fundação Casa 556.354,7 613.576,5 10,3%
   pessoal 262.677,8 296.265,5 12,8%
   custeio 249.056,9 278.475,2 11,8%
   investimento 41.180,6 31.979,7 (22,3)%
   sentenças judiciais 3.439,4 6.856,0 99,3%

IPEM 55.818,6 66.275,6 18,7%
   pessoal 31.266,5 37.822,3 21,0%
   custeio 18.524,4 23.381,8 26,2%
   investimento 5.926,5 5.015,1 (15,4)%

   sentenças judiciais 101,2 56,3 (44,4)%

3-Total da Despesa (1+2) 836.601,3 943.406,3 12,8%

2008 2009

2008 2009 09/08
Secretaria 1.466                             1.419                             (3,2)%
   Ativos 242                                259                                7,0%
   Inativos 1.224                             1.160                             (5,2)%
Procon 427                                603                                41,2%
   Ativos 427                                603                                41,2%
Imesc 301                                334                                11,0%
   Ativos 275                                306                                11,3%
   Inativos 26                                  28                                  7,7%
Itesp 570                                616                                8,1%
   Ativos 570                                616                                8,1%
Fundação Casa 10.101                           10.421                           3,2%
Ativos 10.101                           10.421                           3,2%

Total da Pasta 12.865                           13.393                           4,1%
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I - Atividades 
 
A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania realizou as seguintes atividades em 2009: 
 
1 - Centro de Referência e Apoio à Vítima – CRAVI  
 
Objetivo: atender as demandas por justiça das vitimas de crimes violentos, garantindo o 
exercício de seus direitos fundamentais e a promoção dos direitos humanos, por meio de 
intervenções jurídicas, sociais e psicológicas, contribuindo na superação dos danos causados 
pela violência e na sua prevenção; oferece visibilidade às pessoas indiretamente afetadas, 
como é o caso dos familiares de vítimas de homicídio e seus herdeiros. 
 
Parcerias  - destacaram-se: Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, 
Secretaria de Segurança Pública por meio da Delegacia de Proteção a Pessoa, Delegacias da 
Mulher, Instituto Médico Legal – IML, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público. 
 
Orçamento : Os valores gastos no programa CRAVI em 2009, na fonte tesouro, foram:  

                                                                                                 

Indicador Valores em R$ 
- contrapartida do Convênio com a Secretaria Especial de Direitos Humanos 40.000,00  

 
Valor do Convênio com a Secretaria Especial de Direitos Humanos – em R$ 
 

Período  Recursos Federais Recursos Estaduais Total 
2010 (*) 120.000,00 40.000,00 160.000,00 
2009 (*) 120.000,00 40.000,00 160.000,00 
2007/2008 120.000,00 170.000,00 290.000,00 
2006/2007 230.000,00 170.000,00 400.000,00 

(*) A partir de 2009 houve uma prorrogação do convênio sem recursos adicionais de agosto até dezembro.  
Portanto, a partir de 2009 podemos considerar o ano vigente e não mais o biênio. 
 
Atendimentos realizados: 

ano quantidade ano quantidade 
2000 930 2005 1.259 
2001 1.212 2006 2.363 
2002 1.542 2007 2.096 
2003 1.359 2008 1.084 
2004 1.225 2009 1.166 

 
 
2 - Programa de Proteção à Testemunha – PROVITA 
 
Objetivo: Proteger testemunhas, vítimas e familiares que colaboraram com a Justiça, 
denunciando crimes praticados, combatendo a impunidade, e, por essa razão, se encontrando 
expostas a graves ameaças, correndo risco de perderem suas vidas. Os casos inseridos na 
rede de proteção foram atendidos por equipes interdisciplinares, compostas por advogados, 
assistentes sociais, psicólogos e assistentes. 
 
 Os casos inseridos no programa são oriundos: 57% da Capital, 22% da Grande São Paulo, 
15% do Interior, 6% da Baixada Santista. 
 

ano Pessoas protegidas Quantidade de casos  
2008 308 93 
2009 244 81 

 
 

 
 Tipo de denúncia 2008 2009 

Homicídio 37,0% 31,0% 
Tráfico de entorpecentes   9,0% 12,0% 
Estelionato   4,0% 6,0% 
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 Tipo de denúncia 2008 2009 
Lavagem de dinheiro 3,0% 5,0% 
Cárcere privado 2,0% 5,0% 
Tortura 2,0% 5,0% 
Sequestro 3,0% 5,0% 
Ameaça/Coação 4,0% 3,0% 
Falsificação de combustíveis 2,0% 2,0% 
Formação de quadrilha      9,0% 2,0% 
Sequestro 3,0% 2,0% 
Abuso de autoridade 2,0% 1,0% 
Violência doméstica 2,0% 1,0% 
Ocultação de cadáver 2,0% 1,0% 
Outros (*) 15,0% 19,0% 
(*) Outros : fraude, latrocínio, lesão corporal, posse ilegal de armas, roubo, falsidade 
ideológica, incêndio qualificado, coação no curso do processo. 

 

Foram realizadas 59 apresentações em procedimentos que envolveram escoltas 
policiais, audiências, tais como oitivas, júris, perícias medicas em 2009. 
 
 
3 - Conselho Estadual Sobre Drogas – CONED 
 

Principais Ações 
1- Fomento à formação de novos conselhos municipais; 
2- Levantamento dos recursos governamentais e não governamentais que atendam à dependência de 
álcool e outras drogas no Estado de São Paulo; 
3- Participação em Fóruns e Seminário; 
4- Participação no projeto Centro Legal (cracolândia), parceria entre Estado e Prefeitura de São Paulo; 
5- Formação de comissão para estudo sobre Comunidades Terapêuticas; 
6- Emissão de pareceres avaliatórios das instituições para a SENAD; 
7- Realização do 1º Seminário Drogas e seus Aspectos Polêmicos. Público: 800 pessoas de diversas 
entidades governamentais e não governamentais do Estado de São Paulo; 
8- Visitas de inspeção às Comunidades Terapêuticas/Clinicas; 
9- Realizado em abril o 3º Leilão de bens dados como perdidos para o narcotráfico. Receita bruta: 
R$266.510,00. 

 
 
4 - Coordenadoria da Integração da Cidadania - CIC  
 
Objetivos: Promover o acesso à Justiça para a população residente no entorno dos 10 postos 
fixos do CIC, em áreas de alta vulnerabilidade social, por meio de atuações da Defensoria 
Pública Estadual, Ministério Público, do Tribunal de Justiça, Núcleos de Mediação, Fundação 
Procon, Delegacia de Polícia e da Polícia Militar Comunitária; 
 

O Programa CIC encerrou o ano de 2009 com o total de 1.115.323 atendimentos, reflexo e 
resultado do planejamento estratégico de 2007/2010, destacando-se as ações realizadas nos 
seguintes eventos: 
 

Virada Social - ciclo de debates sobre Direitos com a população de Paraisópolis; duas 
Jornadas da Cidadania com emissão de documentos, atividades lúdicas, shows, orientação 
jurídica; casamento comunitário envolvendo 35 casais. Atendimentos efetuados 49.140; 
 

Cursos de Iniciação Política - nos 10 postos fixos do CIC, em parceria com o Instituto do 
Legislativo Paulista. Obtiveram o certificado, 571 pessoas. 
 

Núcleos de Mediação - aprovado o edital de credenciamento para contratação de professores 
para capacitação de novos mediadores para atuarem nos postos fixos do CIC; 
 

Defensoria Pública Estadual – Aconteceram dois encontros com os Defensores Públicos que 
atuam nos postos CIC e o grupo de programa CIC, para avaliar e criarem novas propostas de 
ação em conjunto. Resultado: a) por alta procura dos serviços da Defensoria, passou-se de 2 
para 3 plantões semanais;b)  temas de interesse das comunidades serão abordados pelos 
Defensores, mensalmente, em ciclos de bate papos. 
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Curso Agentes da Cidadania - realizado nos CICs Oeste, Morato e Ferraz, em parceria com o 
Movimento do Ministério Público Democrático-MPD; 
 

Implantação dos CICs Grajaú, Paraisópolis e Heliópolis - estão  em andamento as negociações 
para a implantação destes 3 postos CIC para 2010; 
 

Cursos do Sebrae nos postos CIC – acordado a realização de diversos cursos pela Sebrae; 
 

Conselho Estadual de Integração da Cidadania - realizadas 2 reuniões com Conselheiros, 
representantes de órgãos públicos que atuam como parceiros do Programa. Destes encontros, 
resultaram o fortalecimento institucional do Programa e um plano de ações orientado para 
atender às demandas das comunidades por meio de serviços públicos de qualidade; 
 

Polícia Militar Comunitária - ocorreram reformas nos postos fixos CIC Leste e Oeste para a 
implantação de bases da PM Comunitária, em conformidade com os princípios do Programa; 
 

Projeto Cidadania para Todos – consiste em levar para as comunidades localizadas em áreas 
de alta vulnerabilidade social e distantes dos postos fixos informações, palestras e orientações 
sobre Direitos Humanos e Cidadania. Atendimentos realizados 15.219; 
 

Sabadania - comemoração de aniversário do posto CIC, com diversas atividades: emissão de 
documentos, shows, orientação jurídica, bate papos sobre saúde, direitos, cidadania, corte de 
cabelo, aferição de pressão arterial, dentre outros. Atendimentos realizados 75.193; 
 

Mini Jornadas - eventos em que são levados às comunidades distantes dos postos serviços de 
emissão de documentos como: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e 2ª vias de 
Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito. Atendimentos realizados: 21.475;  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - Assessoria de Defesa da Cidadania - ADC  
 
Ações realizadas em 2009 foram:     

 

 EXECUÇÃO ANUAL  

De setembro de 1996 a dezembro de 2009 =  Total  de    7.361.252  atendimentos  

  

1996 – CIC Leste  2000 – CIC Sul  1998 – CIC Oeste 

2001 – CIC Norte  2003 – Ferraz e Morato  2004 – Casa da Cidadania  

2006 – Feiti ço da Vila, Guarulhos e Campinas  

Ano  de inaugura ção dos postos CIC 

2009 – CIC Grajaú (em projeto)  
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Promoção dos Direitos Humanos 
                                                                                                                                                                                                  
Apresentação de Projeto de Lei contra a discriminação racial para a Assembléia Legislativa: Dispõe sobre 
as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de raça e cor. O Projeto de Lei 
tramita na Assembléia. 
 

II Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial: realizada em junho, foi preparatória para a 
IICONAPIR, em Brasília. O encontro avaliou o desenvolvimento das políticas voltadas às comunidades 
negras em São Paulo e foram eleitos delegados para a etapa Nacional. Contou com a participação de 
representantes das comunidades tradicionais – indígenas, ciganos, comunidades de terreiros e 
quilombolas, movimentos sociais urbanos e seus segmentos, representantes de órgãos públicos das 
esferas estadual e municipal, parlamentares, grupos que trabalham com a questão racial e sociedade em 
geral. Total de participantes: 800 pessoas  
 

Conferências Regionais: As Secretarias da Justiça e da Defesa da Cidadania, e Relações Institucionais, 
em parceria com os Conselhos Estaduais da Participação e do Desenvolvimento da Comunidade Negra e 
dos Povos Indígenas promoveram 19 encontros regionais, preparatórios para a Conferência Estadual:  
Baixada Santista, Vale do Ribeira, São Paulo/Guarulhos/Sorocaba (2 reuniões), São Carlos/Presidente 
Prudente, Marilia/Bauru/Araçatuba, Alto Tietê/ABC, Ribeirão Preto/Franca/ Barretos/Alto Tietê/ABC, São 
José do Rio Preto, Campinas Litoral Norte/Vale do Paraíba e Osasco. 
 

Diálogos da Cidadania - Objetivo: reduzir a distância entre a população e o Estado, estimulando o debate 
e a criação de idéias sobre temas relevantes, como os direitos humanos e a luta pela cidadania.  Projeto 
da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania em parceria com a USP e o SESC Itaquera. 
 

Colóquios de Direitos Humanos - Objetivo: aprimoramento do Programa Estadual de Direitos Humanos – 
PEDH. Cada Colóquio versa sobre um eixo temático, com dois momentos de discussão: 1º - identificação, 
diagnóstico e análise das principais abordagens de políticas públicas para o tema no Estado; 2º - 
metodologias e propostas para a revisão, aprimoramento ou preposição da política pública. 
 

Revisão do Programa Estadual de Direitos Humanos: Plano de trabalho para sintetizar as propostas de 
revisão do PEHD, efetuadas nos anos de 2007-2008, pelos representantes dos órgãos governamentais e 
pela sociedade civil na 5ª e 6ª Conferências Estaduais de Direitos Humanos. Análises efetuadas pela 
Fundação SEADE, com vistas à construção de um novo texto de Programa, a ser lançado pelo Governo 
do Estado de São Paulo. 
 

Dia Internacional da Mulher: Encontro comemorativo, ocorrido em 06 de março, com o tema “O que é ser 
mulher na atualidade”. O evento, aberto ao público, teve como objetivo homenagear e debater as 
questões que envolvem a mulher com relação ao sistema de justiça atual.   Foram homenageadas: a 
Desembargadora Maria Cristina Zucchi, Dra. Eunice Aparecida de Jesus Prudente, Dra. Maria Inês 
Fornazaro, Dra. Inês do Amaral Büschel, Dra. Cristina Guelfi Gonçalves e Dra. Margarete Barreto. 
 

Observatório Social das Relações de Consumo: atividade conjunta com o Ministério Público, PROCON, 
IPEM e a ADC, para o desenvolvimento da cidadania por meio de um sistema de monitoramento, 
acompanhamento, execução de políticas públicas das relações de consumo, os quais geram atividades 
práticas, tais como, ações civis, campanhas educativas, etc. Atua diretamente em comunidades carentes 
e conta com a participação de estudantes e lideranças comunitárias. 
 

Fórum Inter Religioso: Retomada do Fórum com reuniões e elaboração do regimento interno. 
 

Elaboração da Resolução da Lei 11.199/2002: Elaboração da Resolução que criou a Comissão 
Processante Especial, no âmbito da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. 
 

Manifestação em Projetos de Lei: Reestruturação dos Conselhos juntamente com a Secretaria de 
Relações Institucionais.  
 

Participação em Conselhos: Os assessores da ADC participam dos seguintes Conselhos: da Condição 
Feminina, de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana – Condepe, Condephaat, Condeca, de Política 
Criminal e Penitenciária,  da Pessoa com Deficiência, do Memorial da Resistência e da Defesa Civil. O 
coordenador do Gtic participou do Getic e do Conselho de Defesa dos Contribuintes – Codecon. 
 

Comissões: Processante Especial das Leis 10.948/01 e 11.129/00; de Ex-presos Políticos; Certificadora 
de Entidades Promotoras de Direitos Humanos; de Desburocratização do Governo do Estado; Estadual 
do Ano da França no Brasil e Comitê do Selo da Diversidade. 
 

Outros: Participação no Gabinete de Gestão Integrada da Prefeitura de São Paulo. Grupo de trabalho de 
Convivência Familiar e comunitária da SEADS. 
 

 
Coordenação de Políticas para a População Negra e I ndígena – CPPNI 
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 Atribuição: Criada em 09/06/09, tem atribuição de defender os direitos da população negra, indígena e 
quilombolas.  
 
A transferência dos Conselhos de Cidadania para a SJDC ocorreu em 10/06/09, pelo Decreto nº 54.428, 
Compõem o universo de conselhos: o Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra – CPDCN; e, o Conselho Estadual dos Povos Indígenas – CEPISP. 
 

Principais Ações: Coordenação de 15 reuniões da Comissão Organizadora Estadual; Realização de 03  
audiências públicas preparatórias; Reuniões Técnicas entre as equipes da SJDC e representantes do 
Governo Federal/Secretaria Especial de Políticas para Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR; 
disponibilização de infra-estrutura necessária para a realização da Conferência Estadual: alimentação, 
hospedagem, recursos áudio-visual, serviços de secretaria, credenciamento e relatoria ; disponibilização 
de transporte aéreo para a participação dos 110  delegados/as do Estado na Conferência Nacional. 
 

Do eixo Racismo Institucional - Ações Realizadas: Censo do Servidor; Videoconferência - Gerentes 
Públicos. 
 

Do eixo Fortalecimento Institucional: Reuniões Técnicas com conselhos e coordenadorias municipais e 
organizações sociais que atuam diretamente na promoção das populações negra e indígena; Apoio 
Institucional/Parceria nas atividades do dia 20 de Novembro – Dia Nacional da Consciência Negra; 
Construção de Agenda conjunta com os Conselhos Estaduais: CPDCN e CEPISP; Articulação com a 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial SEPPIR e Fórum Intergovernamental 
de Políticas de Igualdade Racial – FIPIR. 
 

Do eixo Direitos Humanos: Construção do Sistema de Informação para Acolha de Denúncia de 
Discriminação étnico-racial; Estudo dos Projetos de Lei que contemplam as especificidades para 
população negra; Participação em Audiências Públicas promovidas pela Comissão de Direitos Humanos e 
Frente Parlamentar da Igualdade Racial da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP e 
Regulamentação do dispositivo do Código de Defesa do Consumidor para aplicação de sanções dos 
casos discriminação étnico-racial nas relações de consumo. 
 

Do eixo Comunidades Tradicionais e Quilombos: realização de Simpósio com a temática “Regularização 
Fundiária e Ações Afirmativas para o Desenvolvimento”; Participação, como membro permanente, das 
atividades do Grupo Gestor Quilombos; visitas técnicas às Comunidades; reuniões com a Coordenação 
Estadual Quilombola; interlocução junto às Secretarias de Estado e Prefeituras; implementação do 
Programa Habitacional em Comunidades Quilombolas Reconhecidas; Articulação e Sistema de 
Informação; realização do simpósio “O Papel do Estado Na Garantia na Liberdade de Manifestação 
Religiosa”; implantação das ações para os Povos Indígenas; 
 

Do eixo Promoção da Igualdade Racial – Ações Intersecretariais: implantar ações afirmativas na rede 
pública estadual; garantir o acesso das populações negra e indígena aos serviços públicos e implantação 
de ações específicas que contemplem a singularidade dos povos negros e indígenas. 

 
Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual 
 
Atribuição: elaborar políticas públicas para a defesa dos direitos da população de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais. 
Para auxiliar a elaboração e realização das suas iniciativas, foi criado o Comitê Intersecretarial de Defesa 
da Diversidade Sexual, composto por 11 Secretarias Estaduais.  
 

Ações Estruturais-: proposta de instrumento normativo que estabelece o tratamento nominal de travestis e 
transexuais pelo pré-nome social nos órgãos da administração direta e indireta do Governo; campanha 
informativa sobre a Lei Estadual 10.948/01; constituição do grupo de trabalho para elaboração de 
proposta de Decreto regulamentar; termo de cooperação entre a SJDC e a PGE visando à instrução de 
processos administrativos nos termos da Lei pelas Procuradorias Regionais; renovação do termo de 
cooperação técnica entre a Defensoria Pública do Estado e a Prefeitura Municipal de São Paulo para o 
recebimento e encaminhamentos de denúncias de discriminação homofônica; realização do Colóquio 
“Abordagens e Metodologias para o Enfrentamento da Discriminação Homofônica” e elaboração do 
“Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT”. 
 

Ações de Visibilidade, Promoção de Direitos e Articulação com a Sociedade Civil: recebimento e 
encaminhamento de denúncias; apoio às Paradas do Orgulho LGBT do Estado de São Paulo; apoio à 
realização do VII Ciclo de Debates “Construindo Políticas Públicas para a população LGBT” e exibição de 
curtas sobre diversidade sexual nos postos do CIC e SJDC. 
 

Cursos, Capacitações, Formações e Sensibilizações: realização de 44 cursos, capacitações, formações e 
sensibilizações em Direitos Humanos e Diversidade Sexual para gestores públicos do Estado de São 
Paulo, estudantes universitários e organizações da sociedade civil. 
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Ações Prioritárias do Núcleo de Enfrentamento ao Tr áfico de Pessoas – NETP/SP 
 
- Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – PEPETP, instituído pelo 
Decreto nº. 54.101, de 12/03/09. 
 

-Ações Estruturais: - Planejamento do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas – CIPETP; Formalização dos Grupos de Trabalhos específicos dentro do CIPETP 
(Capacitação Interna e Externa, Sistematização de Dados e Pesquisa, Comunicação e Interinstitucional), 
destacando-se os Comitês Interdisciplinar de Guarulhos e do Vale do Ribeira, o do Posto Avançado de 
Guarulhos (voltado para atender a demandas relacionadas a pessoas deportadas, não admitidas e 
verificar casos ou indícios de tráfico de pessoas), o do Grupo de Trabalho Legislativo e o do Grupo de 
Trabalho Assessor (criado através da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas); 
Aprovação do Regimento Interno; II Encontro Regional para Formação de CIPETPs; Realização de 
Seminários organizados pela Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo – OAB/SP e pelo 
Ministério Público Federal – Procuradoria da República em São Paulo; Vídeo debates realizados pelo 
Centro de Apoio ao Migrante – CAMI; Vídeo conferências para os professores das 91 regionais de ensino 
e Realização de campanhas de prevenção envolvendo todas as instituições do CIPETP. 
 
- Outras Iniciativas: 
 

- Projeto de Vídeo sobre Tráfico de Pessoas - Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado da 
Cultura.  Fase Atual: de filmagens dos depoimentos. 
 

- Banco de Dados sobre Tráfico de Mulheres Jovens e Adolescentes no Estado de São Paulo – Objetivo 
subsidiar estudo minucioso sobre as principais modalidades de tráfico de pessoas. Parceria: 
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP da Polícia Civil do Estado de São Paulo e o 
Centro de Apoio ao Migrante – CAMI.  
 

-Campanha de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - Vale do Ribeira. 0bjetivo: informar sobre a 
existência do fenômeno e prevenir ações criminosas. 
 

-Semana da Criança - A Central Geral dos Trabalhadores do Brasil – CGTB, integrante do CIPETP, 
distribuiu material informativo, folders e adesivos para os taxistas que estiveram no local de aferição de 
taxímetros. 
 

-Organização/Parceria em Eventos – Realização de diversas oficinas e palestras para divulgação e 
capacitação de agentes sobre a questão do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
 

-Buscas Ativas - ações efetivadas pelo NETP em conjunto com os órgãos de repressão através da 
realização de “blitz”. 
 

-Atendimento de Casos - No 1º semestre de 2009, o NETP atendeu 10 casos de tráfico de pessoas. 
 

-Construindo a Rede de São Paulo - O NETP trabalha o conceito formação de rede enquanto uma das 
formas de representação de comunicação e atuação em conjunto de instituições e profissionais com o 
mesmo foco de interesse e objetivo. 
  
Indenização aos Ex-Presos Políticos  – A Comissão Estadual de Ex-presos Políticos, com base na Lei 
nº. 10.726/01, está procedendo à indenização dos ex-presos políticos do regime militar. Desde a criação 
da Comissão, foram pagas 1.456 indenizações. O Projeto de Lei nº. 300 de 05/05/2009 reabriu o prazo 
para formulação do pedido de indenização por 180 dias. Em 2009, foram pagos: 
 

Mês Nº. Processos Em R$

mar/09 139 3.449.000,00
jun/09 10 237.000,00
ago-set/09 67 1.559.000,00
Total 216 5.245.000,00

Indenizações 2009 - Valores Liberados

 
 

 
 
6 - Ouvidoria  
 
Atendimentos Realizados: 1.592, entre presenciais, por email, telefone e cartas.  
 

Evento: foi realizado um Encontro com Ouvidores em novembro de 2009 em parceria com a Coordenação 
Estadual de Políticas Públicas para a População Negra e Indígena. Objetivo: tabular dados do sistema de 
Ouvidorias para superação do racismo institucional. 
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7 - Construção, Ampliação e Reforma de Fóruns 
 
Investimento:  Em 2009 o programa de Construção, Ampliação e Reforma de Fóruns teve orçamento inicial 
de R$ 163 milhões. 
 
Obras 
Concluídas: Obras de acessibilidade em 18 edifícios forenses e de reforma do Fórum de Leme. 

Em Andamento: Ampliação e reforma: 3ª Etapa da Cidade Judiciária de Campinas, Bragança Paulista, 
Fernandópolis, Itapira, Jacareí, Lins, Osasco, Santa Cruz do Rio Pardo, Sumaré e Tupã. 
Construção: São José dos Campos, São José do Rio Preto, Tatuí. 
Convênios assinados: Aguardando início da licitação da obra para construção dos fóruns de Conchas, José 
Bonifácio, Limeira, Peruíbe, Rio Claro, São João da Boa Vista, Avaré, Regional de Itaquera e Jaú. 
Aguardando nova licitação: Guarulhos, Itanhaém e Suzano. 
Celebração de Convênios: Objeto: a) construção dos prédios dos Fóruns de São João da Boa Vista e 
Regional de Itaquera (Capital) e Avaré;  b)ampliação e reforma dos fóruns de Araraquara, Itapira e Jaú.  
Processo Licitatório: iniciado o procedimento licitatório das construções dos Fóruns de Pacaembu e 
Teodoro Sampaio, cujas obras serão custeadas integralmente pela Secretaria da Justiça sem a participação 
financeira dos municípios; de Araraquara (ampliação/reforma) e Botucatu (construção); além da adaptação 
37 edifícios forenses à acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

 
 
8 - Divisão de Justiça 
 
Em 2009 apresentaram: 
Certificado de Utilidade Pública: 5.308 entidades cadastradas declaradas de Utilidade Pública. Em 2009 
foram declaradas 172 entidades através de Lei. 

Cartórios e Juízes de Paz: Em atividade 900 cartórios cadastrados, sendo 1.579 Juizes de Casamentos e 
suplentes em exercício. 
 
 
9 - Comissão Processante Especial - CPE 

No ano de 2009, houve ingresso de 20 denúncias de discriminação homofóbica de que trata a Lei Estadual 
10.948/01. Os vinte processos administrativos tramitam regularmente. 
 
 
10 – Centro de Recursos Humanos – CRH - Sede 

Foram realizadas nove palestras sobre Gestão do Conhecimento aplicado a Gestão Pública, Inovação no 
Setor Público, Direitos Humanos, etc. 
Em decorrência da Resolução SJDC-295, de 29.05.09, que transfere para o Arquivo do Estado de São Paulo 
-SAESP o acervo de processos de Ex-Presos Políticos, a Comissão de Avaliação de Documentos de 
Arquivo realizou a entrega dos primeiros  processos  aos SAESP, após preparação e acondicionamento dos 
documentos. 
 
 
 
II - Entidades Vinculadas 
                    
  
1. Instituto de Medicina Social de Criminologia – I MESC 
 
O IMESC continuou com seu intenso trabalho de celeridade na realização de perícias.  No que 
se refere ao aspecto científico da instituição, foram realizados cursos e palestras a fim de 
aprimorar o conhecimento dos peritos e informar pessoas interessadas (civis, advogados, 
procuradores e promotores). Neste ano, foram realizados 8 mutirões para coleta de sangue nas 
Regionais Descentralizadas de Saúde (Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, 
Santos, Taubaté, Araraquara, Presidente Prudente), em atendimento às solicitações feitas nas 
ações de investigação de Paternidade/Maternidade, com o objetivo de zerar as filas de espera 
e proporcionar agilidade no atendimento ao cidadão. Famílias atendidas em mutirões: 5.412  
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Centro de Perícias – São realizadas por demanda do Poder Judiciário do Estado de São 
Paulo, Defensorias Públicas do Estado e Justiça Estadual. Apresentaram em 2009 os 
seguintes quantitativos: 
 
 
 
                                        Área Médico –  Legal 
 

   Perícias Clinicas e Psiquiátricas – Pessoas atendidas e laudos expedidos 
 
 

Discriminação 2009 
Perícias Realizadas 17.510 
Laudos Expedidos 21.027 

 

Perícias Médico-Legais: janeiro a 
dezembro/2009 *

Perícias Realizadas Laudos Expedidos

 
(*) Obs: Os dados dos meses de novembro e dezembro são estimados 

 
 
 
 
Imuno – Hematológica (Investigação de Paternidade)  – Famílias atendidas na área de 
investigação de Paternidade mediante a análise de amostras por meio de polimorfismos de 
DNA. 
 

 
Discriminação 2009 
Famílias atendidas 12.888 
Laudos expedidos 12.151 

 
 

11500

12000

12500

13000

Investigação de Paternidade: janeiro a 
dezembro/2009*

Famílias Atendidas Laudos Expedidos

 
(*) Obs: Os dados dos meses de novembro e dezembro são estimados 
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Principais Realizações em 2009 
Renovação do Termo de Cooperação entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Justiça e de Defesa 
da Cidadania, por meio do IMESC, por prazo indeterminado, sem ônus às partes. Objetivo: a 
descentralização da coleta do material necessário para a realização de perícias de investigação de 
vínculo genético, por meio de identificação de polimorfismos de DNA, incluindo no Termo a Regional de 
Registro, que tem previsão de realizar a coleta a partir de março de 2010.  
Celebração de Convênio: entre a Defensoria Pública de São Paulo e o IMESC, visando à realização de 
perícias aos beneficiários da Assistência Jurídica integral e gratuita. 
Cursos e Palestras: cursos de Perícias Médicas; 1º Encontro dos funcionários do IMESC (palestras: 
Orçamento Doméstico; Profissionalismo e Cidadania); apresentação da Nova Biblioteca IMESC; 
Programa Prevenir; Projeto Coleta Seletiva; e Curso de Iniciação para perícias de Interdição. 
 
 
 
2 - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – P ROCON 
 
 

Em 2009, destaca-se a participação da Fundação PROCON nas seguintes atividades:  
 

 

- Início do projeto de Regionalização da Fundação Procon. Objetivo: atingir 8 regiões administrativas do 
Estado: Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Campinas, Sorocaba, 
Santos e São José dos Campos , proporcionando maior presença e articulação com os municípios no 
interior e litoral. 

- Aplicação de sanções e ações educativas sobre temas: adulteração de combustíveis; Lei de Ambiente 
Livre do Tabaco; Lei de Entrega de Mercadorias; apagão do Speed, com a suspensão de 
comercialização desse serviço; erro na fórmula de cálculo de reajuste tarifário da Agência Nacional de 
Energia Elétrica; Pane nas Redes de transmissão da Usina Elétrica de Itaipu que causaram blecaute, 
atingindo 18 Estados e o Distrito Federal; Recall de veículos; regulamentação de serviço de Call Center; 
criação do cadastro para bloquear chamadas do telemarketing;  

- participação em iniciativas, visando ao equilíbrio das relações de consumo de um lado, ao incentivar 
junto à ABRAREC (Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente) a criação e divulgação de 
Ouvidorias, tanto pela área pública como pela área privada; de outro, por trabalhar junto à Coordenadoria 
de Políticas para População Negra e Indígena por meio de ações contra a discriminação deste público 
nas relações de consumo. 

- Atuação junto às Concessionárias de energia elétrica, tendo em vista o “apagão”, para que estas 
esclarecessem o ocorrido e informassem aos consumidores a forma de ressarcimento por eventuais 
danos, além de ter firmado junto à TELEFÔNICA um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em 
decorrência da pane da Internet, em que a citada empresa se obrigou a disponibilizar o valor de 
R$13.468.019,00 para realizar projeto de caráter social denominado Projeto de Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.  

- Ação Civil Pública movida pelo PROCON-SP, Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Ministério Público Federal (MPF) e diversos 
PROCONS de outros estados em face da empresa CLARO S/A, com pedido de indenização por dano 
moral coletivo (R$300 milhões), por descumprimento deliberado das novas regras disciplinadoras do 
Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC - regulado pelo Decreto 6.523/08. 
 
 
Atendimento ao Consumidor:  nos Postos do Poupatempo Sé, Itaquera, Santo Amaro, CIC’s 
(Centro de Integração da Cidadania) e por meio de carta, fax, mensagem eletrônica e telefone. 
 

Indicador 2005  2006 2007 2008 2009 

Média Mensal 29.984 40.602 42.973 44.250 44.484 

Total Anual 359.811 487.226 515.681 530.996 533.805 

          
                           
Intervenções no âmbito coletivo em segmento de serv iços básicos e essenciais, 
prestados por fornecedores em regime de concessão:  
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No fim de 2009, foi adotado procedimento diferenciado para as empresas fabricantes de 
aparelhos celulares uma vez que vícios nestes produtos significavam cerca de 10% da 
demanda diária nos Postos. As empresas foram convocadas para reunião na qual foi exposto o 
procedimento e mediante recebimento de Carta de Investigação Preliminar - CIP, enviada pela 
Fundação sem ônus para os consumidores, que responderam de forma criteriosa. Os 
consumidores deixaram de retornar aos Postos que, mediante análise da resposta dos 
fornecedores, encerravam ou encaminhavam a reclamação. O procedimento prevaleceu até 
30.12.2009.  A partir de 2010, será retomado o procedimento regular para tais demandas. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 
Recursos Administrativos respondidos 

1.189 1.983 1.370 2.086 188 
 
 
Atendimento ao Fornecedor:  canal de comunicação com os fornecedores para orientá-los em questões 
relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor. O atendimento é efetuado por meio de fax, e-mail e 
telefone. 
                                        

Indicador  2007 2008 2009 

Média Mensal 1.786 3.310 5.320 

Total Anual  21.436 39.723 63.840 
 
 
Fiscalização  
 

Indicador           2005 2006 2007 2008 2009 

Averiguações 
Preliminares  1.581 3.759 3.782 3.705 39.842* 

Constatação 1.074 1.087 1.362 992 886 

Apreensão 191 414 538 415 412 

Notificação  120 376 354 252 251 

Infração (*) 932 1.491 1.561 2.001 1.562 

Visitas fiscalizatórias 2.574 2.657 2.501 2.230 38.357* 

Total 6.472 9.784 10.098 9.595 81.310 
Obs: (*) Equipes da capital e Procons conveniados. 
 
 
Descentralização  - incentivou a criação de Procons Municipais. Objetivo: ampliar a defesa do 
consumidor no âmbito do Estado de São Paulo. 
 

discriminação 2005 2006 2007 2008 2009 
Procons Municipais 
conveniados 193 207 212 221 234 

Consultas fornecidas aos 
Procons conveniados 

7.648  (1.476 
orientações 

de 
fiscalização) 

6.716 (1.777 
orientações 

de 
fiscalização) 

9.388 (1.138 
orientações 

de 
fiscalização) 

10.412 (962 
orientações 

de 
fiscalização) 

8.771 

Cartilhas distribuídas aos 
Procons conveniados 9.964 8.762 13.055 18.860 8.980 

Novos convênios com 
Procons Municipais 8 14 9 11 12 

Convênio com Procons 
Municipais renovados 14 31 10 60 36 

      
 
A Fundação Procon forneceu consulta e material aos Procons de outros Estados. 
 

Indicador  2005 2006 2007 2008 2009 
Consultas 
fornecidas  366 104 249 244 112 

 
Em 2009 foram realizadas as seguintes atividades:  
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Educação para o Consumo : Foram realizadas 46 palestras em escolas para estudantes. Público: 2.282 
estudantes; 69 palestras com público de 3.369 pessoas; 83 apresentações de teatro de fantoches visando 
à orientação e educação das crianças, participação (crianças e adultos): 1.946 e, 33 capacitações, 
formando 779 educadores.  
Pesquisas sócio-econômicas  – 329 relatórios emitidos. 
Gestão de Pessoas – capacitados 739 funcionários. Dentre os temas, destacam-se: Código de Defesa 
do Consumidor, Integração de novos funcionários, Gerenciais, Benefícios (RH), Compras. Está em trâmite 
a criação de um novo Plano de Cargos. Houve um aumento do quadro de pessoal para 699 funcionários, 
sendo 33 comissionados e 666 concursados. Posição atual: 603 cargos ocupados, sendo 29 de confiança 
e 574 concursados. 
Ouvidoria  - recebidas e encaminhadas 5.781 manifestações de usuários dos serviços da Fundação 
Procon-SP, sendo 310 Elogios, 39 Sugestões, 2.763 Reclamações, 39 Expressões livres (Declarações de 
juízo de valor do usuário que não possuam pleito e não impliquem em nenhum tipo de solicitação ou 
fujam da competência da Instituição), 12 denúncias e 2.575 solicitações de informações.  
 
 
3 - Fundação Instituto de Terras do Estado de São P aulo – ITESP 
 
Missão:  Promover o ordenamento fundiário, a democratização do acesso à terra e o 
desenvolvimento rural sustentável.  
 

Ações:  As principais ações em 2009 foram: 

Atuação - Dotar a municipalidade de uma precisa fonte de informações para o desenvolvimento de 
projetos sociais, urbanísticos e de infra-estrutura. 

-Apoio aos Municípios – O Programa Minha Terra: voltado para pequenos posseiros que convivem com 
conflitos pelo uso e posse da terra e com  a insegurança dominial sobre os imóveis que ocupam, foi 
reconhecido nacionalmente em razão da participação no Seminário Nacional de Regularização Fundiária 
e na publicação “Regularização Fundiária Urbana no Brasil”, do Ministério das Cidades. 
Foram elaborados 1.339 títulos de domínio: Região Sul (Vale do Ribeira) 283, Região Oeste (Pontal do 
Paranapanema) 310, Região Sudoeste (Sorocaba e Alto Ribeira)162. Há 584 Títulos prontos aguardando 
entrega: 34 - Região Sul, 160 - Região Oeste, 390 - Região Sudoeste e  50 Títulos Estaduais/Região Sul.  

-Convênio MDA/ITESP – Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária - Objeto: proporcionar 
a integração de ações dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, na constituição de um Cadastro 
Nacional de Imóveis Rurais e executar um amplo Programa de Regularização Fundiária dirigido 
prioritariamente a agricultores e familiares em apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável, fornecendo 
elementos que proporcionem seguridade jurídica favorecendo o saneamento do Sistema de Registro 
Público de imóveis rurais situados nas regiões do Vale do Ribeira, Alto Vale e Sudoeste. Em 2009 foi 
executado nos seguintes municípios: 

• Barra do Turvo: 1.834 hectares em 45 glebas 
• Eldorado: 97.956 hectares em 857 glebas 
• Iporanga: 25.923 hectares em 293 glebas 
• Sete Barras: 25.923 hectares em 293 glebas 

- Convênio INCRA/ITESP – objeto: a ação conjunta entre o INCRA/SP e o ITESP; prevê o levantamento 
topográfico georreferenciado e cadastro rural nos imóveis denominados Fazendas Valformoso e SP, e 
Áreas Particulares nas Comunidades Quilombolas.  Em 2009 foi executado: 

•   Fazenda Valformoso: 2.700 hectares em 300 glebas nos municípios de Eldorado e Sete Barras 
•   Fazenda São Paulo: 410 hectares em 67 glebas no município de Pedro de Toledo. 

- Convênio MDA/ITESP – Objetivo: implantação de novos projetos do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário e Regularização e Revitalização do Banco da Terra em todas as regiões do Estado.  Situação 
Atual: 73 projetos contratados e 93 em fase de análise pelo agente financeiro. 

- Contrato ITESP/SMA-Instituto Florestal - 009/2006 – Destina-se ao cadastro fundiário do Parque 
Estadual da Serra do Mar – PESM, com aprox. 315 mil he. Valor do Contrato: R$1.642.380,00. Consistem 
no levantamento documental incidente na área do parque, na sua ocupação física e em sobreposições.  

Áreas Adjacentes – Possível Inclusão no Pesm 
 

-Áreas: Discriminadas Administrativamente Pela S.A.A – 08 ; da Sabesp – 02, de Dominio Público – 16; 
Fora de Perimetros – 20; Ação de Desapropriação – 01; com dados juridicos não consolidados – 04; 
Indefinidas – Ações Discriminatórias Em Andamento – 03 
 

-Terras Devolutas: Não Tituladas – 87; Tituladas – 46 
 

-Terras Particulares – 46 
Área Total Aproximada: 120.000 Hectares 



 192 

 Contrato Fundação Florestal: Parque Estadual Jurupará - Elaboração de diagnóstico fundiário do Parque 
Estadual do Jurupará - PEJU, localizado nos municípios de lbiúna e Piedade, objetivando o conhecimento 
e equacionamento dos conflitos existentes, executados 26.266,58 he. em 575 imóveis. 
- Contrato ITESP/WWF Brasil - Levantamento fundiário para criação de Unidade Conservação (UC), nos 
municípios de Bertioga e São Sebastião, executados 11.050,01 he. em 42 imóveis. 
-Georreferenciamento de Assentamentos no Pontal do Paranapanema - Levantamento topográfico 
georreferenciado dos limites dos assentamentos situados no Pontal do Paranapanema, e tudo mais que 
leve a bom termo o saneamento do Sistema de Registro Público Imobiliário, cumprindo o que preconiza a 
Lei Nº. 10.267/2001. Foi entregue à PGE-Regional de Presidente Prudente – PR/10: 07 Assentamentos e 
03 estão em fase final para entrega. 
- Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato - Execução dos trabalhos de levantamento topográfico e 
cadastral dos imóveis inseridos no município de Monteiro Lobato. Execução em 2009: cerca de 450 
unidades imobiliárias em 60.750 m². 
 

Desenvolvimento sustentável - Ações realizadas  

Tipo de ação 1995/2009 2008 2009 Observação 

Assistência técnica 
(assentados e quilombolas) 

11.469 
famílias 

100 novas 
famílias* 

88 novas 
famílias 

Atendimento permanente. 
*novas famílias em novos 
assentamentos. 

Assentamentos 
Implantados  109 03 03  

Infra-estrutura: 
 

- 64 ações 31 ações 

-Restauração do 
abastecimento de energia 
elétrica em 1 assentamento; 
- Materiais para rede de 
distribuição de água em 1 
assentamento; 
- Ações de correção de solo, 
controle de erosões, 
construção e manutenção de 
estradas em 7 
assentamentos/quilombos. 
- Ações ambientais em 19 
assentamentos 
- Licença de instalação e 
operação - 3 áreas 

Galpões, quadras e 
equipamento comunitário 81 09 03 Reforma de 3 equipamentos 

comunitários 

Difusão Tecnológica 430 kits 317 kits 113 kits 

-Cerca elétrica-manejo de 
pastagem (508 famílias) 
-Projeto produção de carne e 
ovos tipo “Caipira” semi-
confinado (34 famílias). 
- Irrigação por gotejamento 
(177 famílias). 
-Projeto Piscicultura (47 fam.). 
-Campanha vacinação contra 
brucelose (1.868 famílias).  
-Projeto curso horta 
comunitária (79 famílias). 

Recuperação solo calcário 88.526 ton. 2.498 ton. 1.784 ton. Recuperação/fertilização da 
terra.  Beneficados:476 fam. 

Segurança alimentar – 
horta e aves 10.973 kits 

  34 kits horta 
 119 kits aves 
 379kits pomar 

287 kits horta 
 221 kits aves 
183  kits pomar 

Viabilização da produção: 
1.246 famílias beneficiadas. 

Empréstimo de sementes 603.919 kg 9.810 kg 7.280 kg Viabilização da produção: 184 
famílias beneficiadas. 

Culturas Perenes  
(Pomar Comercial) 

163.365 149.285 
mudas 

14.080 
mudas 

Viabilização da produção: 53 
famílias beneficiadas. 

Adubação verde 36.905 kg 1.045 kg -  - 
Pequenos Animais - ovinos, 
apicultura, piscicultura 

68 projetos 33 projetos 35 projetos Viabilização da produção: 35 
famílias beneficiadas. 
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Assentamento de Trabalhadores Rurais 
 

Famílias assentadas  1981 a 1994 1995 a 2009 Total 
Em áreas do Governo Estadual 1.533 5.117 6.650 
Em áreas do Governo Federal 1.896 1.746 3.642 
Total de Famílias 3.429 6.863 10.292 

Todas as famílias mencionadas são assistidas pela Fundação ITESP 

 
Regularização fundiária 
 
Realizada em parceria com os municípios, engloba todos os trabalhos técnicos e jurídicos para 
a regularização fundiária e legitimação de posses.  
 

Documentos expedidos 1995 – 2009 
Total geral de títulos Cadastro urbano para 

IPTU 
Ano 

Área (ha) Títulos 
expedidos Área (ha) N. de imóveis  

Municípios 
(2009) 

1995 4.143,9731 2.012 74,8000 1.293 
1996 9.250,0676 3.024 344,7700 6.703 
1997 257,7898 196 1.375,2543 2.921 
1998 8.916,3980 1.653 971,1198 5.680 
1999 8,8493 131 161,8885 486 
2000 3.924,3803 1.610 1.379,0414 7.990 
2001 14.811,1316 19 0 0 
2002 12.363,5514 1.977 178,3483 1.180 
2003 8.856,1410 1.206 3,8440 113 
2004 4.974,5522 4.700 262,9062 4.401 
2005 5.946,0457 1.946 8,0668 147 
2006 8,7084 187 106,000 1.937 
2007 2.218,8225 3.103 128,2064 4.131 
2008 26,5212 3.129 17,4045 3.487 
2009* 3.806,9741 1.339 25,1050 1.032 

Total 79.513,905 26.232 5.036,7552 41.501 

Cajati, Pirapozinho,Tarabai, Registro, 
Jacupiranga, Itu, Presidente Epitácio 
Itapeva, Tatui, Apiaí, Mirante do 
Paranapanema, Capão Bonito. 

* 755 entregues e 584 prontos aguardando evento 
 
Formação e capacitação 
 
Cursos de formação e capacitação às comunidades atendidas e aos servidores. 
 

Evolução das Atividades de Formação 
Participantes 

Ano 
Número de 
atividades Técnicos Assentados  Quilombolas  Outros Total Custo em R$  

1998 129 1.694 1.077   391 3.162   
1999 93 1.326 1.076 35 234 2.671 154.781,00 
2000 141 1.374 1.103 57 154 2.688 164.394,00 
2001 115 2.293 562 48 424 3.327 144.321,50 
2002 175 883 1.320 257 307 2.767 101.233,00 
2003 266 844 3.640 564 164 5.212 152.777,17 
2004 291 644 2.983 298 204 4.129 308.513,99 
2005 283 846 2.582 737 176 4.341 227.467,24 
2006 332 1.056 5.413 2.730 9 9.208 413.535,31 
2007 181 1.259 1.444 747 54 3.504 311.813,20 
2008 191 504 2.048 837 28 3.417 196.916,34 
2009  1088 4245 465 67 5865 201.660,19 
Total 2.197 13.811 27.493 6.775 2.212 50.291 2.377412,70 
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Situação das Comunidades de Quilombos de 1998 até d ezembro de 2009 
 
Comunidades Reconhecidas (26) e Tituladas (6) – 1.237 famílias atendidas. 
 

 
Comunidades Reconhecidas em 2009: 

Comunidade Município Área Total 
( ha ) Área Particular Nº de Famílias 

atendidas 
1. Cedro Barra do Turvo 1.066,11 1.066,11  23 
2. Reginaldo Barra do Turvo 1.279,68 1.279,68  94 
3. Pedra Preta/Paraiso Barra do Turvo 3.280,26 3.280,26  80 
 Total em 2009   5.626,05 5.626,05 197 
 
 
4 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São P aulo – IPEM-SP 
 
IPEM-SP efetua, no Estado de São Paulo, por meio de convênio com o INMETRO (Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), ou com recursos próprios, as 
seguintes atividades: 
 
 
Diretoria Técnica de Metrologia Legal: 
 

1 - Fiscalização/Verificação de Instrumentos de Pesar e Medir 
Principais instrumentos: balanças, bombas medidoras para combustíveis líquidos, dispenser de GNV, 
taxímetros, metros comerciais, pesos padrões, hidrômetros, caminhões e vagões tanques, medidores de 
velocidade e de pressão arterial. 
 

Local de Verificação: em São Paulo (Posto de Verificação de TA e Distritais Leste, Sul e Oeste), nas 
Delegacias Regionais (Santos, Santo André, São José dos Campos, São Carlos, Araraquara, Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Campinas e 
Guarulhos). Os serviços de verificação de caminhões tanques estão restritos às cidades de Paulínia, 
Bauru, São José do Rio Preto e Guarulhos e vagões tanque na cidade de Paulínia. 
  

Quantidade: Fiscalização em 140.741 estabelecimentos comerciais e emitidos 3.611 autos de infração. A 
atividade de fiscalização de instrumentos de pesar e medir estão divididos em quatro grupos: 
 

a) Verificação periódica: efetuada anualmente em todos os estabelecimentos comerciais e industriais do 
Estado.  Realização: 470.649 instrumentos; 
 

b) Verificação eventual: efetuada nos instrumentos reprovados na verificação periódica ou instrumentos 
que sofreram reparos por firmas credenciadas.  Realização: 18.975 instrumentos; 
 

c) Verificação inicial: efetuada nas dependências dos fabricantes ou importadores de instrumentos de 
medição, antes dos mesmos serem colocados à venda. No Estado de São Paulo há em torno de 120 
fabricantes.  Realização: 1.787.595 instrumentos. 
 

d) Autoverificação: Consiste em supervisionar os instrumentos fabricados ou reparados, mediante 
auditorias e venda de selos de verificação. São efetuadas em Instrumentos de medição para fluxo de água 
fria (hidrômetros), instrumentos de medição de gás e instrumentos de medição de eletricidade. Realização: 
em 3.518.045 instrumentos. 
 

2 - Fiscalização de Produtos Pré-Medidos 
São aqueles cuja quantidade é determinada sem que o consumidor acompanhe o processo de medição, 
como por exemplo, arroz, feijão, manteiga, leite, óleo comestível, sabão em pó. Geralmente é 
acondicionado em algum tipo de embalagem, a qual traz no rótulo, obrigatoriamente, a quantidade de 
produto nela contida. 
 

Realização: Em laboratórios específicos, nos municípios de Bauru, Campinas, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo, e em células 
coletoras nos municípios de Araraquara, Araçatuba, Marilia, Santos e Sorocaba, que atuam em todo o 
Estado. As equipes de fiscalização percorrem os pontos de venda, os depósitos e as fábricas desses 
produtos, principalmente os supermercados, procedendo pré-exame (pesagem de 5 unidades do produto, 
com a embalagem ) e coletando amostras daqueles suspeitos de apresentarem erros contra o consumidor. 
 

Autuação: Constatando-se erros que prejudiquem o consumidor, o produto poderá ser interditado, 
apreendido ou determinado a retirada de comercialização. O responsável pela irregularidade é autuado e 
tem dez dias para apresentar defesa junto à superintendência do instituto. 
 

Quantidade Fiscalizada: 253.727 exames em produtos e 10.413 autuações. 
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3 - Inspeções em Caminhões Transportadores de GLP Fracionado 
 Objeto: inspeção e certificação de veículos que transportam GLP fracionado (botijões de gás de cozinha), 
em atendimento a legislação estadual, específica para o assunto.  
 

Realização: inspeção em 1.593 veículos utilizados neste tipo de transporte. 
 

4 - Fiscalização de Cargas Perigosas 
Local de Fiscalização: Nos postos de atendimento dos veículos tanques (Guarulhos, Paulínia, Bauru e São 
José do Rio Preto). 
 

Objeto: verificação da capacidade dos tanques, inspeção nas condições dos veículos e equipamentos que 
transportam produtos perigosos (gasolina, álcool, óleo diesel e querosene), averiguando se as condições 
gerais dos veículos e equipamentos atendem aos requisitos estabelecidos na regulamentação técnica do 
INMETRO. Efetua comandos de fiscalização nas rodovias para verificar se os veículos e equipamentos 
mantêm essas condições, a fim de não colocarem em risco o transporte. 
 

Realização: inspeção em 1.544 veículos/equipamentos e 164 operações de fiscalização rodoviária, sendo 
fiscalizados 4.157 veículos, com a emissão de 1.044 Autos de Infração e apreensão de 601 certificados de 
inspeção. 
 
Diretoria Técnica da Qualidade Industrial 
 
5 – Fiscalização de Produtos e Serviços com a Conformidade Avaliada 
Objeto: fiscalização de produtos e serviços com a Certificação Compulsória, definidos por meio de 
Portarias do INMETRO.  
 

Quantidades Fiscalizadas: Produtos: 5.647.115 unidades, sendo reprovadas 94.406 unidades (quadros 1 e 
2) . Estabelecimentos 5.153, com a emissão de 1.872 autos de infração.  
 

6 - Fiscalização de Produtos Têxteis 
Objeto: verificação da indicação quantitativa, por meio de etiquetas ou outra forma de indicação, em 
roupas, tecidos, lençóis, cobertores, etc. Tal indicação refere-se a etiquetas que, obrigatoriamente, devem 
estar em todas as confecções (por exemplo: 100% algodão, ou 60% poliamida e 40% algodão, etc.). 
 

 Quantidades Fiscalizadas: Produtos têxteis 751.077 unidades de em 14.478 estabelecimentos comerciais, 
sendo emitidos 5.419 autos de infração. 
 

7 - Rede Brasileira de Calibração 
Os laboratórios de massa e pressão estão acreditados pela CGCRE/INMETRO – Coordenação Geral de 
Acreditação (reconhecimento formal da competência técnica dos laboratórios, baseada nos requisitos na 
norma NBR ISO/IEC 17025:2005), o que permitiu ao IPEM integrar a RBC - Rede Brasileira de Calibração. 
Os certificados e relatórios emitidos pelos laboratórios acreditados são aceitos no Brasil e nos países que 
integram o acordo de reconhecimento mútuo. 
O laboratório de massa está acreditado nos serviços de calibração de balanças até 500 kg e de pesos 
padrão e massas de peças diversas de 1 mg a 50 kg. 
O laboratório de pressão está acreditado nos serviços de calibração de manômetros analógicos e digitais 
de 4 kPa a 110 MPa e vacuômetros analógicos e digitais de 0,2 kPa a 133 kPa. 
 

Realização: Em 2009, os laboratórios acreditados do Centro Tecnológico calibraram 5.388 itens. 
 
Organismo de Certificação do IPEM-SP (OCIPEM) 
 
8 - Certificação de Produtos 
Objeto: certificação de produtos, de forma voluntária, com relação às exigências contidas na 
regulamentação existente, com vistas à ampliação de mercados, inclusive externos. O OCIPEM atua na 
certificação de cachaça, verificando desde o preparo do solo, moagem, fermentação, destilação e envase 
deste produto, avaliando as condições sanitárias, a utilização de defensivos de maneira correta, a não 
degradação do meio ambiente e o encaminhamento adequado dos subprodutos gerados.  
 

 Certificadas em 2009, 12 marcas de cachaça, sendo o maior certificador do Brasil, neste escopo. 
 
9 - Avaliação da Conformidade de Produtos 
Objeto: avaliação de produtos e serviços, em especial aqueles que são adquiridos por Órgãos Públicos. Os 
produtos são avaliados em relação às especificações técnicas contidas nos editais, em aspectos 
metrológicos, de desempenho e outros.  
 

Realização: Em 2009, o OCIPEM avaliou kit´s escolares distribuídos aos alunos da rede municipal, mesas 
e cadeiras para alunos, material pedagógico para professores, mochilas escolares e equipamentos 
destinados ao suprimento escolar. 
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Quadro 1 -  Verificação de Instrumentos – 2009  
 

Tipo Periódica  Inicial Eventual Auto 
verificação  Totais 

Pesos 4.285 2.612 15  6.912 
Densímetros 1 27.532 0  27.533 
Instrumentos de Pesagem  266.276 178.973 3.166  448.415 
Instrumentos de Medição de 
Comprimento 26.149 34.687 42  60.878 

Taxímetros 47.243 16.373 5.479  69.095 
Inst.de Medição de Gás de escape 786 622 60  1.468 
Medidores de Velocidade 2.090 679 129  2.898 
Etilômetros (bafômetros) 1.148 4.192 2  5.342 
Medidas de Volume 9.394 4.560 355  14.309 
Arqueação de Tanques 329    329 
Caminhões e vagões tanques 
(compartimentos) 

16.263 4 262  16.529 

Instal. de Medição de Óleo Lubrificante 99 2.007   2.106 
Bombas de Combustíveis Líquidos 83.086 10.616 5.307  99.009 
Hidrômetros 0 56.245 208 2.281.001 2.337.454 
Medidor de Volume de Gás 64 73.029 423 279.993 353.509 
Bomba Medidora de GNV 1.768 0 48  1.816 
Termômetros  101.956   101.956 
Esfigmomanômetros 7.737 763.273 84  771.094 
Instrum. de Medição para Eletricidade    957.051 957.051 
Opacímetros 270 217 6  493 
Máquina para Pesar Café 3. 565 85 12  3.662 
Caçambas  5.524   5.524 
Outros instrumentos 96 504.409 3.377  507.882 
Totais 470.649 1.787.595 18.975 3.518.045 5.795.264 

 
 

Quadro 2 - Qualidade – 2009 
 

Produtos Quantidade  
Fiscalizada  

Quantidade 
Aprovada 

Quantidade 
Reprovada  

Adaptadores 24.974 24.744 230 
Adaptadores de plugues e tomadas 20.046 17.781 2.265 
Aparelho de som e seus similares de uso doméstico 9.368 8.940 428 
Aparelhos eletro-eletrônicos com plug, tomada, cordão 183.185 181.396 1.789 
Aquecedor de água a gás do tipo acumulado 52 52 0 
Aquecedor de água a gás do tipo instantâneo 157 157 0 
Barras e fios de aço 13.063 11.205 1.858 
Bases para fusíveis 572 572 0 
Bebedouros elétricos 1.916 1.903 13 
Bicicleta de uso infantil 5.912 5.802 110 
Bicos de mamadeira 1.267 1.267 0 
Bloco autônomo de iluminação 1.506 1.506 0 
Brinquedos 1.604.772 1.579.951 24.821 
Cabos conectores de manutenção/reposição 5.128 4.716 412 
Cabos de potência até 1 kV (NBR 7288) 1.241 1.241 0 
Cabos e cordões flexíveis até 750 V (NBR 13249) 4.243 4.066 177 
Cadeira Plástica 9.468 9.031 437 
Capacetes prot. P/ ocupantes motocicletas 29.882 29.773 109 
Cestas de Alimentos e Similares 7.660 4.742 2.918 
Chaves tipo Faca com Fusível 374 373 1 
Chaves tipo Faca sem Fusível 340 340 0 
Chupetas 18.225 18.104 121 
Cilindros de aço sem costura para GNV  483 483 0 
Condicionador de ar doméstico tipo janela 727 726 1 
Condicionador de ar doméstico tipo split 471 470 1 
Condicionadores de ar 184 184 0 
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Produtos Quantidade  
Fiscalizada  

Quantidade 
Aprovada 

Quantidade 
Reprovada  

Condutor flexível (tubo flange) GNV 785 785 0 
Conectores 25.322 25.289 33 
Conexões de ferro fundido maleável p/ condução de fluídos 914 914 0 
Cordões conectores acoplados aos aparelhos eletro-eletrônicos 133.529 133.283 246 
Cordões conectores de manutenção/reposição 3.406 3.270 136 
Cordões flexíveis (NBR 14633) 13 13 0 
Cordões prolongadores (extensões) 22.205 22.004 201 
Disjuntores 102.174 102.068 106 
Dispositivo de acoplamento mecânico (engate) 165 135 30 
Dispositivos de retenção para criança 2.753 2.745 8 
Embalagem plástica para álcool 88.996 88.956 40 
Emp. Instaladora de sistema de GNV 102 74 28 
Emp. instaladora de seg. de alta visibilidade 60 60 0 
Emp. fabricantes disp. de acomplamento mecânico (engate) 19 0 19 
Empresas reformadoras de pneu automotivo 79 72 7 
Empresa fabricante de dispositivo quebra mato 1 1 0 
Empresa adaptadora de eixo veicular auxiliar 50 50 0 
Equip. elétrico p/ atmosfera potencialmente explosiva 387 5 382 
Estabilizadores de tensão monofásicos até 3 KVA (NBR 14373) 9.786 9.599 187 
Estárteres 11.726 11.726 0 
Extensões enroladas 7.145 7.145 0 
Extintores de incêndio manutenidos 9.345 7.224 2.121 
Entintores de incêndio novos 2.970 2.927 43 
Extintores de incêndio – empresa de manutenção e  fabricante 145 113 32 
Filtro de linha 17.086 17.026 60 
Filtro tipo prensa 212 212 0 
Fios e cabos flexíveis (NBR 14897) 391 391 0 
Fios e cabos flexíveis (NBR 14898) 234 234 0 
Fios e cabos (NBR NM 247) 41.553 41.551 2 
Fios/cabos/cordões regulamentados 333 333 0 
Fogões a gás 5.564 5.537 27 
Fornos a gás 688 688 0 
Fusível tipo cartucho 9.675 9.675 0 
Fusível tipo rolha 6.987 6.987 0 
Fósforos de segurança 568.455 568.127 328 
Interruptores (compulsórios) 376.464 375.725 739 
Interruptores (regulamentados) 9.100 9.100 0 
Invólucro estanque GNV 1.315 1.315 0 
Isqueiros descartáveis a gás 56.871 50.262 6.609 
Isqueiros recarregáveis 74 74 0 
Luminárias 63.304 61.855 1.449 
Lustres 17.278 17.278 0 
Lâmpadas fluorescentes compacta  t. c/ reator integrado 123.819 123.418 401 
Lâmpadas dicróicas 11.229 11.229 0 
Lâmpadas fluorescentes compacta  25.569 25.546 23 
Lâmpadas fluorescentes 41.060 41.060 0 
Lâmpadas halógenas 14.250 14.250 0 
Lâmpadas incandescentes 172.790 172.124 666 
Luvas cirúrgicas 5.546 5.504 42 
Luvas para procedimentos não cirúrgicos 91.644 75.757 15.887 
Mamadeiras 99.674 99.065 609 
Mangueira de PVC para GLP 9.376 9.367 9 
Máquina de lavar roupa de uso doméstico 4.693 4.646 47 
Plugues de 3 saídas  (benjamin ou T) 21.591 21.591 0 
Plugues compulsórios 115.617 114.694 923 
Pneus automotivos 43.248 43.235 13 
Pneus para motocicletas 9.632 9.630 2 
Pneus reformados 5.809 4.395 1.414 
Preservativos masculinos 490.723 479.131 11.592 
Pó para extinção de incêndio 710 702 8 
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Produtos Quantidade  
Fiscalizada  

Quantidade 
Aprovada 

Quantidade 
Reprovada  

Reatores eletromagnéticos 3.815 3.558 257 
Reatores eletrônicos 19.338 19.220 118 
Receptáculos para lâmpadas fluorescentes e incandescentes 30.298 30.298 0 
Recipientes de aço para GLP 615 589 26 
Redutor de pressão (GNV) 463 462 1 
Refrigeradores e assemelhados 5.626 5.585 41 
Reguladores de baixa pressão para GLP 9.383 9.370 13 
Sistema de ventilação (GNV) 104 104 0 
Suporte GNV 906 906 0 
Tomadas compulsórias 706.650 692.861 13.789 
Tomadas múltiplas 32.778 32.778 0 
Tubulação de alta pressão GNV 356 356 0 
Tubulação de baixa pressão GNV 485 485 0 
Uso de marcas, símbolos de acreditação e selos ident. 
INMETRO 

1 0 1 

Variadores de luminosidade 5.392 5.392 0 
Válvula de abastecimento GNV 505 505 0 
Válvula de cilindro GNV 543 543 0 
Totais em Unidades 5.647.115 5.552.709 94.406 
 
 
 
5 – Fundação Centro de Atendimento Sócio Educativo ao Adolescente – 
Fundação CASA 
 
 
Assistência ao Adolescente em Conflito com a lei - Executa as Medidas Sócio-Educativas 
de Liberdade Assistida, Semiliberdade e Internação. 

 
I - Principais iniciativas tomadas em 2009 
 
Continuidade do processo de descentralização do atendimento, com a construção de 07 novas unidades 
em 2009, totalizando 341 novas vagas, gerando um total de 2.801 vagas em todas as regiões do Estado 
e permitindo o atendimento dos jovens próximos de suas famílias. Cada unidade, no interior, tem 
capacidade para atender 56 adolescentes, sendo 40 na internação e 16 na internação provisória. 
 
 

UNIDADES CONCLUÍDAS EM 2009 

Local/Tipo Unid. Vagas Data Conclusão  Data Inauguração  

Caraguatatuba – CASA  1 56 Fev/09 Jun/09 
Sp – Vila Maria – Ui/Uip 2 93 Jun/09 Mar/09 
Franco da Rocha – CASA 1 56 Set/09 Nov/09 
Itanhaém – CASA 1 56 Nov/09 Dez/09 

São Carlos – CASA 1 56 Out/09 Prev. Jan/10 

Franca - NAI e UIP 1 24 Dez/09 Prev. Jan/10 
Total 07 341   

    Nota: Para a inauguração da Unidade a mesma deverá estar equipada (materiais e equipe funcional). 
    CASA – composto de UI –Unidade Internação; UIP – Unidade de Internação Provisória. 

 
 
Em 2009, outras obras foram previstas (licitadas e/ou em licitação e iniciadas) num total de 19 
unidades com 964 vagas e a obra de construção nesta Capital da Sede da Divisão Regional 
Metropolitana Norte – DRM V – Norte e Gerência de Manutenção, conforme demonstrado a 
seguir: 
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Obras em Execução 

Local/Tipo UNID Vagas Previsão 
Conclusão 

Mongaguá – CASA 1 56 Fev/10 
Sorocaba – UAI 1 24 Mar/10 
Lorena – CASA 1 56 Abr/10 
Praia Grande - CASA 2 112 Jun/10 
SP – Mooca – Construção nova Casa das Mães 1 12 Jul/10 
SP – Jardim São Luiz – CASA 2 88 Set/10 
Batatais – CASA 1 56 2º Sem./10 
Itapecerica da Serra – CASA 1 56 2º Sem./10 
Santos – CASA 1 56 2º Sem./10 
 Total 11 516  

            UAI - Unidade de Atendimento Inicial 
 
 

Outras obras em Execução 
Local/Tipo Previsão Conclusão 

SP – Vila Maria - Construção da Sede da DRM V – Norte e 
Gerência de Manutenção JUL/10 

 
 
 

Obras aguardando a ordem de início dos serviços 
Local UNID Vagas 

São Bernardo do Campo – CASA 2 112 
 Total 2 112 

         Nota: Em tratativas com a Prefeitura Municipal para nova área com as mesmas especificações  
        técnicas. 

 
 
 

Obras em processo de Licitação 
Local/Tipo UNID Vagas 

Tanabi 1 56 
 Total 1 56 

 
 
 

Obras para Licitação 
Local/tipo UNID Vagas 

Limeira – CASA 2 112 
Mogi das Cruzes - CASA 1 56 
Santo André - CASA 2 112 
 Total 5 280 

                                      Nota: Aguardando reprogramação orçamentária. 
 

 
 
II - Planejamento Estratégico 
Encontros Realizados:  
 

1. Encontro Estadual em Águas de Lindóia, com o envolvimento de dirigentes e equipes da Fundação CASA. 
 

2. Em Atibaia, com o envolvimento de dirigentes e equipes da Fundação CASA e das ONG’s  
Objetivo: discutir diretrizes para a melhoria no atendimento aos adolescentes. 

 
 

III - Comunicação 
Contratação da Empresa Central Business Comunicação e Editora LTDA. para prestação de serviços de 
comunicação, publicidade e marketing, para apoio e atendimento específico, como realização da Campanha 
Institucional, que tem como objetivo mostrar os resultados obtidos pela Fundação, com o programa de 
descentralização e a as mudanças pedagógicas na instituição. 
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 Aponta como destaques dos resultados da política de atendimento sócio-educativo a queda na reincidência 
(de 29% em 2006 para 13,5% em 2009), a construção de novas unidades e a adoção de um novo modelo 
pedagógico. No período 2006 a 2009, 46 novas unidades foram construídas e entregues em várias regiões 
do Estado, como meio de permitir que os adolescentes fossem atendidos próximos de suas famílias. As 
unidades pequenas possibilitaram não apenas a queda da taxa de reincidência, mas um declínio expressivo 
no número de rebeliões - de 80 ocorrências em 2003, registrou-se apenas um caso em 2009. 
 
A campanha com inicio no dia 14/12/09, divulgada na TV e rádio, visa a fazer com que a marca Fundação 
CASA e o trabalho desenvolvido no Estado de São Paulo sejam informados à opinião pública. 
 

 
IV - A Transição das Medidas em Meio Aberto da Fund ação Casa para Secretaria 
Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS 
Em continuidade ao processo de municipalização nos anos de 2007/2008, medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida, foi constituído um grupo de trabalho envolvendo a Fundação CASA, SEADS e a Frente 
Paulista de Municípios que elaborou proposta para efetivação da municipalização no Estado de São Paulo. 
A partir de 1º de julho de 2009, 120 municípios integraram um Projeto Piloto, pactuando diretamente com a 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para a obtenção de repasse orçamentário e financeiro, 
cujos recursos foram repassados à SEADS, pela Fundação CASA.  
Para 2010, a meta é a transferência total do programa das medidas em meio aberto para a SEADS a partir 
de 01 de janeiro, cumprindo assim mais uma etapa estabelecida pelas Políticas Nacionais de Atenção aos 
adolescentes e aos grupos em situação de vulnerabilidade social. 
 
 
V – Concurso Público 
Abertura do concurso público: 3.011 vagas, para todas as escolaridades – fundamental, médio e superior, 
Objetivo: ampliar o quadro de funcionários para suprir as necessidades de atendimento aos adolescentes. 
 
 
VI - Relatórios de Atividades - Superintendências 
 
Superintendência de Saúde 
 
Na área da saúde, os adolescentes passaram por consultas e procedimentos conforme abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Atendimento aos Adolescentes 
Número de Adolescentes atendidos em medida socioeducativa até novembro = 70.424 
 
Superintedência de Segurança  
1 Implantação do Sistema CFTV com as respectivas salas de monitoramento, nos complexos Vila Maria, 
Tiete, Brás, Franco da Rocha e Raposo Tavares. 
2. Capacitação para 70 funcionários para as salas de monitoramento. 
3. Suporte Operacional nas Unidades - Anhanguera I e II, Vila Leopoldina, Mogi Mirim I e II, Casa Taubaté. 
4. Criação dos Grupos de Apoio nas Regionais DRN e DRVP. 
5. Capacitação em Defesa Pessoal dos Grupos de Apoio Vila Maria, Raposo Tavares, Franco da Rocha, 
DRS e Grupo Especial. 
6. Capacitação na área Jurídica aos Funcionários dos Grupos de Apoio dos quatro grandes Complexos. 
7. Elaboração do Manual das Atribuições dos Vigilantes. 
 

Indicador Quantidade 
até Nov/09 

 Consultas Médicas  26.238 
 Consultas Odontológicas 20.779 
 Consultas Psiquiátricas  8.134 
 Atendimentos Psicossocial 299.201 
Consultas Especializadas  386 
Consultas de Urgência/Emergência em Prontos - Socorros 2.674 
 Vacinas Aplicadas 16919 
 Procedimentos de Enfermagem 573.743 
 Procedimentos Odontológicos 69.039 
 Receitas Atendidas       30.801 
 Refeições  3.296.455 
 Coleta de Exames 86.009 
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Superintedência Pedagógica  
1.Realização de Encontro com as ONG’s conveniadas às gerências da área pedagógica. 
2.Garantir a execução do trabalho pedagógico conforme diretrizes propostas no Plano Operativo de 
Semiliberdade; 
3.Implantação do módulo pedagógico do Portal em 100% das unidades e Capacitação aos servidores das 
Regionais e Unidades, para a alimentação do Portal Pedagógico. 
4.Implantação e Orientação de Modelo de Planejamento da área pedagógica às DRM’s e DR’s 
(Superintendente Pedagógica, Gerentes e Técnicos). 
 
Gerência de Educação Profissional  - atendimentos em cursos de qualificação profissional: 47.502, até 
novembro de 2009. Foram oferecidos 69 cursos de educação profissional básica em 08 áreas de formação. 
- Em 2009, manteve a diretriz de 2008, priorizando a aquisição de mobiliários e equipamentos para 
adequação dos espaços físicos onde são ministrados os cursos de qualificação profissional nas Unidades 
de Internação desta Fundação. 
- As Unidades de Internação foram orientadas a seguir a relação de áreas de formação e a nomenclatura 
de cursos referenciados pela Organização Internacional do Trabalho – OIT e pela Classificação Brasileira 
de Ocupações – CBO. 
- No geral, as áreas de formação e os respectivos cursos de educação profissional desenvolvidos nas 
Unidades de Internação no ano de 2009 foram: 
 

Administração: Arquivador, Analista de crédito, Auxiliar administrativo, Atendente de laboratório, Atendente 
de farmácia, Assistende vendas de Automóveis e Autopeças, Contabilidade Básica, Operador de 
Telemarketing, Recepção e Atendimento, Almoxarife, Contínuo (Office Boy/Girl), Técnicas de Vendas, 
Administração com ênfase em informática. 
 

Alimentação: Lancheteria, Chapeiro, Culinária Básica, Panificação Artesanal, Cozinheiro Auxiliar, Cozinha 
Regional Brasileira, Salgadeiro, Doceiro, Pizzaiolo, Chocolateria, Higienização e Conservação de 
Equipamentos e Alimentos, Aproveitamento Total de Alimentos. 
 

Artesanato: Luminárias elétricas, Velas aromáticas e Decorativas, Customização de Roupas e Acessórios 
com aplicação de pedraria e tecidos, Técnicas de Pintura e Colagem em Madeira, Entalhe em Madeira, 
Trançado com piaçava e palha da costa, Corte e Costura de Artefatos de Couro e Sintético. 
 

Construção e Reparos: Colocação de Pisos e Azulejos, Colocação de Gesso, Texturização e Pintura 
Decorativa, Hidráulica, Limpeza de piscinas e caixas d´água, Pequenos reparos (Elétrica, Hidráulica, Pintura 
e Alvenaria), Elétrica Residencial Básica. 
 

Informática/Telemática: Informática básica com Open Office e Windows, Informática básica com Linux, 
Manutenção e montagem de micros, Informática aplicada à área de comércio e serviços, Assistente de 
Vendas em Equipamentos de Informática, Web Designer. 
 

Serviços: Pintura de Faixas e Cartazes, Decoração de Festas, Conserto de Bicicletas, Conserto de 
Eletrodomésticos, Corte e Costura, Montador de Artefatos de Couro, Mecânica de Motos, Auxiliar de 
desenhista de móveis, Jardinagem, Horticultura, Marcenaria. 
 

Serviços Pessoais (Beleza, Estética e Saúde): Corte e Modelagem de Cabelos, Manicure e Pedicure, 
Maquiador, Recepcionista de Salão de Cabeleireiros, Auxiliar de Cabeleireiro. 
 

Turismo e Hotelaria: Recepcionista de Hotéis, Guia de Turismo Local, Organizador de Eventos, Inglês para 
Recepção, Espanhol para Recepção, Cumim (Auxiliar de Garçom), Garçom. 
 
Gerência de Educação Física e Esporte: 264.000 participações em atividades desportivas até novembro. 
 
 

V Copa de Futebol - Casa (900 Adolescentes), 
V Copa da Casa de Futebol - 63 Unidades Inscritas (900 Jovens Participantes), 
IV Torneio e Voleibol - (650 Adolescentes Atendidos), 
Dia do Desafio - 94 Unidades Inscritas, com a Participação de 4300 (Adolescentes e funcionários), 
II Torneio de Basquetebol - (500 Atletas Participantes), A Gincana Pedagógica (5.000 Jovens 
atendidos), 
I Meeting de Atletismo - 72 Unidades Inscritas (430 Adolescentes), 
III Torneio Estadual de Basquetebol –71 Unidades Inscritas (760 Adolescentes), 
Capacitação de Tenis -70 Profissionais de Educação Física, 
IV Torneio Estadual de Futsal - 77 Unidades Inscritas (770 Adolescentes), 
IV Olimpíada Casa - 04 Estados – 79 Unidades (1200 Adolescentes), 
Congresso Internacional de Gestão do Esporte e do Lazer - 20 Profissionais de Educação Física. 
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Corrida de Rua 
 
 

Corrida Mês Adolec.  Func.  
Meia Maratona de São Paulo Março 14 20 
Corrida do Trabalhador Maio 01 10 
Super 40 Revezamento SP Maio 12 25 
Maratona Internacional de SP Maio 18 35 
Super 9 São Paulo Julho 22 28 
Corrida Pela Paz Setembro 18 10 
10K Brasil Outubro 14 20 
Mudando o Diabetes Novembro 13 25 

 

Gerência de Arte e Cultura:  76.841 atendimentos até novembro/2009. 

Projeto Amigos da CASA - proporcionou aos jovens: participarem de várias apresentações/workshop do 
Maestro João Carlos Martins (Fundação Bachiana Filarmônica) em unidades da CASA; assistirem e interagir 
nos concertos pedagógicos da OSESP (Programa Descubra a Orquestra), na Sala São Paulo, e oficinas 
musicais do “Fazendo Música”; visitaram exposições na sede do Instituto Itaú Cultural, Pinacoteca do 
Estado, Museu Afrobrasil, Museu Paulista da USP (do Ipiranga), MAM, Museu da Língua Portuguesa,  o Pólo 
Ecoturístico (antigo caminho de acesso na serra de Santos / São Paulo) “Caminhos do Mar” pela Fundação 
do Patrimônio Histórico da Energia e do Saneamento. 
Os jovens protagonizaram: II Festival de RAP – CASA Rap Festival, III Mostra Regional de Música (parceria 
Projeto Guri e Fundação CASA), IV Festival da Cultura Urbana dentro da programação da IV Olimpíada 
Esportiva e Cultural da CASA, II Mostra de Teatro – Arte na CASA com apresentações teatrais em vários 
teatros renomados do Estado de São Paulo e na sede da Fundação CASA, Mostra Fotográfica, 
apresentações da Cultura Afro/Brasileira durante o III Kizomba realizado em parceria com o Comitê Quesito 
Cor da Fundação CASA. 
Linguagens de oficinas permanentes de arte e cultura: Aerografia, Artes Cênicas, Artes do Corpo, Artes 
Visuais, Artes da Palavra, Bandolim, Big Band, Áudio Visual, Capoeira, Cavaco, Circo, Coral, Construção de 
Instrumentos, Dança de Rua, Danças Circulares, Desenho e Pintura, Fanzine, Fotografia, Grafite, História 
em Quadrinhos, Jogos Dramáticos, Literatura, Palavras, Percussão, Artes Plásticas, Rap, Tambores, Teatro 
e Violão. 
 
Gerência Escolar: Número de adolescentes matriculados: Ensino Fundamental 26.085 (13.459 na 
internação e 12.626 na internação provisória); Ensino Superior: 05; ENEM  (Exame Nacional do Ensino 
Médio) 401 inscritos para o ano de 2010; OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas), total de inscritos : 2.189 , classificados na 2ª fase:176 e 3 menções honrosas; Concurso de 
Redação – Camélias da Liberdade, a 1ª colocação foi pela Fundação Casa. 
 
Redução de ocorrências 
 Redução na taxa de reincidência entre os jovens atendidos na medida de internação.  Em 2009 o índice 
fechou em 13,5%, contra 16% em 2008, 19,3% em 2007 e 29% em 2006. 
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Secretaria da Segurança Pública 
 

 
 
Demonstrativo de Despesas 

* inclui obrigação patronal/insuficiência financeira a partir de set/2007.  

 
 
   Número de funcionários 

 
 
 
I – Atividades   
 
 
As atividades da Secretaria da Segurança Pública - SSP foram divididas nos seguintes tópicos: 
 
1 – Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo  
 
Criada em 01/01/1995, iniciativa pioneira no Brasil, realizou os seguintes atendimentos: 
 
 

R$ mil

variação 

09/08

1-Administração Direta 8.930.751,2 10.066.868,4 12,7%

Pessoal 7.549.735,2 8.571.664,4 13,5%

   funcionários ativos 4.631.129,4 5.155.878,5 11,3%

   inativos e pensionistas 0,7 1,0 39,3%

obrig. patronal/insuf.financ.* 2.918.605,1 3.415.785,8 17,0%

Custeio 1.096.551,5 1.161.729,6 5,9%

Investimentos 284.464,5 333.474,5 17,2%

2-Entidades Vinculadas 326.475,2 124.649,4 (61,8)%

Caixa Beneficiente da PM 326.475,2 124.649,4 (61,8)%

   pessoal* 3.203,4 4.502,7 40,6%

   custeio 112.725,3 120.146,8 6,6%

   investimentos 185,1 - -

   sentenças judiciais 210.361,4 - -

Total da Despesa (1+2) 9.257.226,4 10.191.517,9 10,1%

2008 2009

2008 2009 09/08

Secretaria 49.793                           50.800                           2,0%
   Ativos 38.876                           39.812                           2,4%
   Inativos 10.917                           10.988                           0,7%

Polícia Militar 130.164                         130.791                         0,5%
   Ativos 87.665                           87.205                           (0,5)%
   Inativos 42.499                           43.586                           2,6%

Caixa Beneficiente da PM 35.517                           202                                (99,4)%
   Ativos 56                                  54                                  (3,6)%
   Inativos e pensionistas 35.461                           148                                (99,6)%

Total da pasta 215.474 181.793 (15,6)%



 205 

Solicitações atendidas 2005 2006 2007 2008 2009 
n.º de solicitações atendidas: 
- enviadas  às Polícias 
- informações e orientações 

8.702 
3.639 
5.063 

7.710 
3.554 
4.156 

7.200 
3.959 
3.241 

7.597 
4.459 
3.138 

8.085 
4.700 
3.385 

 
2 – Ações Sociais   
 
PROERD – Programa de Prevenção e Resistência às Drogas. Em parceria com a Secretaria de 
Estado da Educação, a Polícia Militar apoiou e orientou: 
 

Quantidade 2005 2006 2007 2008 2009 
 
Crianças 
Escolas  - rede pública e particular 
Instrutores/ formadores 

 
461.405 

4.514 
686 

 
533.943 

5.091 
710 

 
552.021 

5.080 
603 

 
627.337 

5.795 
739 

 
665.709 

6.000 
729 

 
Equoterapia -  Destina-se à recuperação dos portadores de deficiência com a prática de 
fisioterapia utilizando os cavalos do Regimento de Polícia Montada “9 de Julho”. Existem 8 
Centros no Estado: Capital (Parque da Água Branca), Campinas, Itapetininga, Avaré, 
Sorocaba, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo e Bauru ( inaugurado em dez/2009). 
Atendimento médio anual: 450 pessoas. Desde a criação em 05/10/93, participaram deste 
programa terapêutico 3.800 alunos.  
 
Clube “Bem Te Vi”  - Focado na educação de trânsito para os escolares residentes no interior.  
Promovido em parceria com o DETRAN e Prefeituras Municipais. Ao final do curso, os alunos 
recebem uma ‘carteirinha de sócio’ do Clube e uma ‘CNH’ mirim. 
 

Quantidade 2005 2006 2007 2008 2009 
Escolas visitadas 
Crianças instruídas 
Professores 
Monitores 

188 
43.358 
1.761 

4 

180 
45.387 
1.709 

4 

199 
102.492 

1.834 
4 

157 
38.018 
1.971 

4 

222 
48.559 
1.874 

4 
Alunos atendidos 
(reciclagem de motoristas) 
Instrutores 

34.580 
 

30 

42.125 
 

26 

42.128 
 

26 

29.392 
 

21 

29.465 
 

21 
 

Em 2009, o Programa Educativo “Cidade Mirim”  foi temporariamente suspenso em razão da 
mudança de parte da sede do DETRAN, do Ibirapuera para Avenida do Estado. 
 
PM Programa Beija-Flor  – Estágio de dez horas-aula para alunos de 7ª série, na área de 
Educação Ambiental, com instrutores da Polícia Florestal.  
 
Polícia Comunitária (PM) – Objetivo: levar o cidadão a participar do planejamento de 
segurança; fixar o policial na região; levar a polícia a fazer parte da recuperação das condições 
de vida do bairro ou da cidade. 
 
JCC – Jovens Construindo a Cidadania - Implantado pela PM em 2009, este programa 
objetiva a criação de um ambiente escolar mais saudável, livre das drogas e da violência, e 
envolve ações e mudanças comportamentais desencadeadas por grupo de alunos que atuam 
dentro das escolas, sob a supervisão dos professores e orientação de policiais militares ou 
colaboradores. Inicialmente, envolveu 113 instrutores-orientadores  em 217 escolas  em todo 
o Estado, atendendo a 138.494 crianças e jovens . 
 
3 – Índices de Criminalidade no Estado -  2005 a 20 09 
 
Os quadros a seguir mostram a evolução de alguns dos principais Indicadores.  
Importante destacar que apesar de ter crescido o número de Demais Tipos de Roubos/ Furtos 
em 2009, em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve também significativo 
aumento no percentual das armas de fogo apreendidas, flagrantes lavrados, apreensões de 
entorpecentes, prisões efetuadas e veículos recuperados.   
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Tipo de Ocorrência 2005 2006 2007 2008 2009 
Homicídios Dolosos 7.076 6.057 4.877 4.426 4.557 
Roubos/ Furtos de veículo 197.546 183.799 163.537 159.199 177.183 
Demais Tipos de Roubos/ Furtos 786.777 765.780 741.215 707.237 785.937 
Extorsão mediante Seqüestro 133 123 97 60 85 

      

Tipo de Ocorrência 2005/ 
2004 % 

2006/ 
2005 % 

2007/ 
2006 % 

2008/ 
2007 % 

2009/ 
2008 % (*) 

Homicídios Dolosos * -19,2 -14,4 -19,5 -9,2 3,00 
Roubos/ Furtos de veículo 2,2 -7,0 -11,0 -2,7 11,30 
Veículos recuperados     23,00 
Demais Tipos de Roubos/ Furtos -0,7 -2,7 -3,2 -4,6 11,0 
Extorsão mediante Seqüestro 1,5 -7,5 -21,1 -39,2 41,6 
Flagrantes lavrados     14,00 
Prisões efetuadas     15,00 
Armas de fogo apreendidas     9,00 
Apreensões de entorpecentes     9,00 

  Fonte: Resolução SSP/SP nº 160/01/CAP/SSP 
 (*) O índice de homicídios dolosos no Estado de São Paulo em 2009 encontra-se em níveis tolerados 
pela Organização das Nações Unidas: 10 mortes/ 100 mil habitantes, o que representa menos da metade 
da média nacional: 24,5 mortes/ 100 mil habitantes e, ainda, inferior, por exemplo, ao de algumas cidades 
norte-americanas com índices de 47,3 em Detroit, 43,3 em Baltimore, 13,3 em Boston e 12,4 em Los 
Angeles.  
 
4 - Prestação de Serviços 
 
1) Programa ‘Bem-Me-Quer’  – Atendimento Especial às Vítimas de Violência Sexual  
 
Parceria: Programa pioneiro no Brasil, criado pelo Decreto Estadual n° 46.369/2001, é 
resultante de parceria com as Secretarias da Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social e 
PGE.  
 

Objetivo: integração entre a polícia, serviços médicos, psicológicos e a área jurídica, com o 
intuito de agilizar o atendimento de mulheres e crianças vítimas de violência sexual. Após a 
comunicação do crime pelo Distrito Policial, uma viatura especializada busca a vítima e a 
encaminha para o Hospital Pérola Byington. As médicas legistas atendem aproximadamente 20 
pessoas (mulheres e crianças) por dia, num período de 24h. Em 2009, foram incorporadas 
mais 6 novas viaturas ao Programa.  
 

Promove ações de saúde preventiva, tais como: prevenção de gravidez, doenças sexualmente 
transmissíveis, além de tratar de outras seqüelas, físicas e mentais. 
 
Resultados do Programa ‘Bem-Me-Quer’ 
 

Total de Atendimentos – 2001/2009 = 36.786 

 
2)  8º Curso Superior de Polícia Integrado – Ano 2009* 
  
Objetivo 

Capacitar Delegados de Polícia e Peritos Criminais de Classe Especial. 
Alunos 20 Delegados de Polícia de Classe Especial e 01 Perito Criminal 
Formandos 20 Delegados de Polícia de Classe Especial e 01 Perito Criminal 
Duração do Curso 8 meses. 

Trabalho de Conclusão 
Monografia da área de interesse das respectivas corporações policiais. 
Banca examinadora: Delegados de Polícia de Classe Especial, Juízes e 
Professores da ACADEPOL 

Fonte: ACADEPOL 
* Em 2009, o Curso não contou com a participação da PM e deverá ser reformulado para 2010. 

Indicador 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pessoas atendidas 3.245 4.596 4.063 4.233 4.289 3.748 3.629 3.602 5.381 
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3) Disque Denúncia – até 31/12/09, foram recebidas 6.452.099 ligações  das quais 921.645 
denúncias foram registradas 751.414, resultando em 72.783 ligações com sucesso. 
 
4) Delegacia Eletrônica (Plantão) - desde a criação do serviço (jan/01) até 31/12/09 foram 
realizados 2.685.105 pedidos de Boletins de Ocorrência (BO), dos quais foram emitidos 
1.742.808 (BO’s Eletrônicos). 
 

Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 Var%  
09/08 

Pedidos de Boletins 201.498 288.480 407.248 581.791 720.775 24 

Boletins Registrados 123.162 186.906 256.319 368.055 502.107 36 

    Fonte: DIPOL/DGP 
 
 
5 – Investimentos/Aquisição de Equipamentos de Segu rança (Reaparelhamento das Polícias) 
 
Equipamentos e armas adquiridos e distribuídos 
Polícia Civil 2005 2006 2007 2008 2009 
Coletes 1.750 10.000 8.386   
Revólver calibre  38  60 400   
Pistolas calibre  40  350 250  200 
Pistolas calibre  45      
Espingardas “pump” calibre 12  60    
Algemas   2.012   
Submetralhadora calibre 40  72 128  1.050 
Polícia Militar 2005 2006 2007 2008 2009 
Coletes 26.953 28.571 1.368 19.605 23.975 
Pistola calibre  40 2.164 1.179 10.516 16.986 13.469 
Carabinas   120 1.234  
Submetralhadora calibre 40   198 250 644 
Espingarda    600  
Tasers      350 
Algemas  15.383 42.018 1.294  
Escudos Balísticos    62 703 
Capacetes Balísticos    249 2.769 
 
 
6 – Investimentos/Aquisição de Equipamentos Outros (Inteligência Policial)  
 
                                                                                                                                                   Em R$ milhões 
Polícia Civil 

1. Equipamentos de Informática (15 mil computadores, 1,5 mil impressoras, 750 máquinas 
fotográficas digitais, switches, dentre outros), distribuídos para todas as delegacias do Estado. 

2. Implantação da Sala Cofre e Estruturação do DATACENTER, reforma e readequação das 
instalações lógicas e elétricas da DICOM/DIPOL. 

3. Aquisição de transceptores, sendo 226 fixos e 597 móveis, para os DEINTERs de Ribeirão 
Preto, São José Rio Preto e Piracicaba. 

4. Ampliação dos sistemas Omega, Inquérito Policial Eletrônico, Storage e Centera. 

5. Aquisição de Gravador de Áudio para Consoles de Despacho (Serviço 197) – Capital, 
RMSP, Santos e São José dos Campos. 

 53,0 
   

10,5 
   

 7,9 
 
 

 6,3 
 

 2,0 
Polícia Militar 
1. Radiocomunicação Digital – Presidente Prudente  14,2 
2. Equipamentos de Informática – 10 mil computadores 15,5 
Corpo de Bombeiros 
1. Sistema de Captura de Imagens – “Olho de Águia” (1 helicóptero entregue em dez/2009 e 
outros 3 em 2010) 

 6,4 

Superintendência da Polícia Técnico Científica 
1. Equipamentos para Laboratório     0,4 
Total   116,2 
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    Viaturas - adquiridas e distribuídas 
Discriminação / Ano 2005 2006 2007 2008 2009 
Viaturas Polícia Civil 819 579 295 1.125 923 
Viaturas Polícia Militar 2.393 872 1.160 1.704 2.067 
Viaturas  SPTC     150 
Viaturas de apoio, resgate e 
salvamento adquiridas (CB) 56 36 199 55 106 

Barcos de salvamento (CB)     38 
 
 
7 – Investimentos/Melhoria da Rede Física (Unidades  Policiais) 
 

 Em R$ milhões 
Polícia Civil 

181 unidades em reforma e/ou construção em 156 municípios do Estado 51,0 
Polícia Militar 
18 unidades reformadas e/ou construídas   7,5 
Total   58,5 
 
 
8– Atividades Diversas 
 
 
Operações Especiais  
 
Ronda Escolar – Parceria: Secretarias Estaduais da Segurança Pública e Educação.  
 
Número de viaturas entregues para o Programa Ronda Es colar 
 Ano Capital Grande SP Interior Estado 
2002 194 149 253 596 
2003 36 56 437 529 
2004 196 0 0 196 
2005 0 93 94 187 
2006 10 28 72 110 
2007 0 30 83 113 
2008 0 0 0 0 
2009 12 16 91 119 

Total 448 372 1.030 1.850 
 
 
9 – Recursos Humanos   
 
Nomeações PM  Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 
Soldado  2ª classe/ Aspirante Oficial 518 3.042 160 2.259 2.361 
 
Polícia Feminina  Dez/95 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 
Emprego no policiamento ostensivo 
geral, com foco nas rondas escolares 

3.249 8.349 8.384 8.384 8.590 9.167 

 
Efetivo da PM Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 

Inclusa a Polícia Feminina 88.473 91.054 88.474 88.347 90.570 
   
    Variação do Piso Salarial (Base: Soldado PM 1ª cla sse na Capital, incluindo o ALE) 

Polícia Militar 2005 2006 2007 2008 Dez/09 
R$ 1.500,00 2.076,53 2.220,00 2.280,84 2.382,40 
Salários mínimos 5,0 5,9 5,8 5,5 5,07 
Valor do salário mínimo em R$ 300,00 350,00 380,00 415,00 469,00 
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10. Seguro de Vida 
 
Pioneiro no país, o seguro de vida de policiais militares foi instituído em 01 de junho de 1996. O 
beneficiário tem direito à indenização de R$ 100 mil, nos casos de morte acidental ou invalidez 
permanente total ou parcial por acidente, e indenização de Auxílio Funeral de R$ 2 mil.   
 
 
Indenizações – em 2009 foram pagas a 173 beneficiários, no valor total de R$ 4,8 milhões 

 
 
11. Cesta de Medicamentos 
 
Até Dezembro/2009 foram entregues 

 
13.740.029 unidades de medicamentos a Polícia Civil  
20.838.710 unidades a Polícia Militar   
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Secretaria da Fazenda 

 
 
 

Demonstrativo de Despesas 

 
 
 

1 inclui  obrigação patronal/insuficiência financeira  a partir de set/2007. 
2 por ordem judicial as despesas passaram a ser  oneradas no IPESP. 
3 encontra-se em extinção pela Lei 13.549/2009. Os lançamentos dos valores das despesas foram até 
julho/2009. 
4 Decreto n° 52.142/2007 dispõe sobre a sua constit uição e funcionamento e, o Art. 5º da Lei 13.286, de 
18/12/2008, alterou a sua denominação para “ Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo”. 
5  foi disposto pela Lei Estadual nº 13.723,  de 29/09/2009, e Decreto Estadual 55.067, de 19/11/2009. 

R$  mil 
variação

09/08

1-Administração Direta 2.387.310,7 2.328.309,7 (2,5)%

Pessoal 2.016.023,8 1.938.987,0 (3,8)%

   funcionários ativos 1.072.077,0 1.142.573,8 6,6%

   inativos e pensionistas 0,2 0,3 67,3%
obrig. patronal/insuf.financ.¹ 943.946,7 796.412,9 (15,6)%

Custeio 321.587,5 325.737,5 1,3%

Investimentos 49.699,4 63.585,2 27,9%

2-Entidades Vinculadas 522.848,5 501.886,8 (4,0)%

Bolsa de Café de Santos 8,0 7,6 (5,0)%

   pessoal 7,2 6,8 (5,6)%

   custeio 0,8 0,8 0,0%

Cart.Prev.Serv.n.of.Just.de  SP 438.701,2 450.758,4 2, 7%

   pessoal 420.700,0 439.100,2 4,4%

   custeio 11.148,8 11.658,2 4,6%

  sentenças judiciais 6.852,4 - -

Cart.Prev. Economistas de SP ² 13,8 - -

   pessoal 13,8 - -

Cart.Prev. Advogados de SP ³ 84.125,5 51.120,8 (39,2)%

  pessoal 82.218,7 49.880,7 (39,3)%
  custeio 1.906,8 1.240,0 (35,0)%

3-Transferências a Empresas 977.068,1 640.501,3 (34,4) %
    pelo Tesouro

Banco Nossa Caixa 224.083,6 244.786,7 9,2%

complem. de aposentadoria e pensão 224.083,6 244.786,7 9,2%

COSESP 1.004,6 1.071,3 6,6%
complem. de aposentadoria e pensão 1.004,6 1.071,3 6,6%3.470.697,8
NC Des.-Agencia de Fomento Est.SP 4 751.980,0 392.743,2 (47,8)%
transferência de capital 751.980,0 392.743,2 (47,8)%

Cia Paulista de Securitização  
5 - 1.900,0 -

transferência de capital - 1.900,0 -

Total das Despesas ( 1+2+3) 3.887.227,3 3.470.697,8 (10,7)%

2008 2009
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1 inclui obrigação patronal/insuficiência financeira a partir de set/2007. 
 
2  Com a edição da Lei Complementar nº 1.010, de 01/06/2007, foi instituída a SPPREV, entidade gestora do Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores, alterando-se o plano de contas contábeis conforme Portaria MPS nº 916/03 e 
atualizações. As despesas com inativos e pensionistas passaram a ser, a partir de set/2007, contabilizadas na SPPREV, 
e nos órgãos e entidades estaduais, registradas as despesas com obrigações patronais (contribuição patronal e 
insuficiência financeira). 

 
Número de funcionários  

* O número de ativos do exercício de 2009 é referente ao mês de fevereiro devido a transferência acionária em março 
para o banco do Brasil 
. 

 
 

  

 

2008 2009 09/08

Secretaria 14.128                           13.875                           (1,8)%
   Ativos 7.979                             7.745                             (2,9)%
   Inativos 6.149                             6.130                             (0,3)%

Cosesp 85                                  84                                  (1,2)%
   Ativos 57                                  48                                  (15,8)%
   Inativos 28                                  36                                  28,6%

Banco Nossa Caixa 18.297                           18.197                           (0,5)%
   Ativos* 14.465                           14.419                           (0,3)%
   Inativos e Pensionistas 3.832                             3.778                             (1,4)%

Total da Pasta 32.510                           32.156                           (1,1)%

R$  mil 
variação

09/08

IPESP 202.633,9 43.248,0 (78,7)%

   pessoal¹ 32.007,0 29.644,4 (7,4)%

   custeio 26.102,7 13.603,7 (47,9)%

   investimento 451,9 - -

  sentenças judiciais 144.072,4 - -

São Paulo Previdência - SPPREV ² 13.033.174,4 14.102. 116,4 8,2%

   pessoal 2.141,3 8.919,3 316,5%

   inativos e pensionistas 13.025.412,2 14.060.394,8 7,9%

   custeio 5.610,1 30.875,8 450,4%

   Investimentos 10,8 1.926,4 17.811,8%

Total das Despesas ( IPESP + SPPREV) 13.235.808,3 14. 145.364,4 6,9%

2008 2009

2008 2009 09/08

São Paulo Previdência - SPPREV 106.088                         133.567                         25,9%
   Ativos 128                                126                                (1,6)%
   Pensionistas 105.960                         133.441                         25,9%

Ipesp 490                                457                                (6,7)%
   Ativos 2                                    -                                    -

   Inativos e Pensionistas 488                                457                                (6,4)%

Total ( SPPREV + IPESP) 106.578                         134.024                         25,8%
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I - Medidas de Política Tributária 
 
 
 
As principais Medidas de Política Tributária adotadas durante 2009 foram: 
 
 
Revisão do Sistema Tributário Estadual  
 
- Alterações na Lei 6.374 (ICMS)  
 

 Instituição do Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC – a nova lei dispôs sobre a comunicação 
eletrônica entre a Secretaria da Fazenda e o sujeito passivo dos tributos estaduais. - Promoveu 
diversas alterações na lei que rege o ICMS, com a ampliação do conceito de contribuinte, criação de 
novas hipóteses de responsabilidade solidária, tipificação de novas infrações, novas presunções 
legais de ocorrência de operações ou prestações tributáveis, entre outros (Lei 13.918 de 
22/12/2009).  

Simples Nacional  
 
- Adequação da legislação paulista como decorrência das alterações do Regime Simplificado. 
 
- Destaque para os Decretos 54.135, 54.136 e 54.137,  de 17/03/2009,  que estabeleceram a dedução 
do valor do imposto pago pelo remetente sujeito às normas “Simples Nacional”, quando do recolhimento 
antecipado do imposto, na entrada, em território paulista, de mercadoria proveniente de outra unidade 
da Federação, cujas operações estejam sujeitas ao regime da substituição tributária.  
 
- Decreto 54.650 de 06/11/2009 determinou a extensão às empresas do Simples Nacional da Redução 
da Base de Cálculo, quando esta beneficiar as sucessivas operações ou prestações até o consumidor 
ou usuário final.  
 
Substituição Tributária - ST 
 
- Ampliação do Regime de Substituição Tributária para produtos nos seguintes setores: 
 

- Autopeças - Edição da Decisão Normativa CAT 05 de 04/09/2009 - orienta a aplicação da ST. 
- Materiais de construção  - CAT 06 de 04/09/2009  orienta a aplicação da ST. 

 
- Energia Elétrica  
 

- Decreto 54.177 de 30/03/2009. As empresas distribuidoras de energia elétrica têm 
responsabilidade, por substituição tributária, pelo lançamento e pagamento do ICMS incidente sobre 
as operações relativas à circulação da energia elétrica, objeto de saídas por elas promovidas, 
destinada a estabelecimentos ou domicílios situados no território paulista para neles ser consumida 
por destinatários que a tenham adquirido de terceiros em ambiente de contratação livre.   

Petróleo e Gás   
 
– Programa de Incentivo à Indústria de Produção e de Exploração de Petróleo e de Gás Natural no 
Estado de São Paulo  (Decreto 54.845 de 30/09/2009).    
 
- Estabelece a redução da carga tributária quando houver a efetiva comprovação de que outra Unidade 
Federada concede benefício fiscal mais favorável ao contribuinte. As reduções de base de cálculo do 
ICMS previstas no Decreto 53.574/2008 poderão ser convertidas em isenção ou em outro benefício que 
estabeleça condições de igualdade competitiva.  Resolução conjunta das Secretarias de 
Desenvolvimento, de Economia e Planejamento e da Fazenda, conforme o parecer da Comissão de 
Avaliação da Política de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, instituída pela 
Resolução Conjunta n° 1, de 24 de janeiro de 2007. 
 
 Programa “Banda Larga Popular” - Internet    
 
- Bases para a universalização do acesso à web em alta velocidade  (Decreto 54.921 de 15/10/2009). 
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- Estabelece a redução da tributação – Isenção -  condicionada a que o preço mensal do serviço seja 
igual ou inferior a R$ 29,80. No preço esteja incluído o equipamento modem, manutenção e os demais 
serviços inerentes à comunicação pela Internet, devidos à prestadora do serviço ou a terceiros, tais 
como provimento de serviço de conexão à Internet,  atendimento ao assinante com velocidade mínima 
de transferência de arquivos eletrônicos de 200 Kbps e acesso ilimitado.  
 
Crédito Acumulado   
 
–  Novo tratamento da matéria. (Decreto 54.249 e da  Portaria CAT 77, ambos de 17/04/2009).  
 
- Trata da sua formação, apropriação, reconhecimento, utilização e transferência.  
Nota Fiscal Paulista   
 
– Alterações no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Lei Nº 13.441, de 
10/03/2009). 
 
- Alteradas as penalidades sobre os contribuintes.  
- Expansão do rol de consumidores participantes, com a inclusão de condomínios, entidades de direito 
civil sem fins lucrativos, área social, saúde e esportes.  

Demais Temas 
 
Agropecuária  
- Feijão – Concessão de Crédito Outorgado para Produtor Paulista visando à Redução da Carga 
Tributária do Feijão  (Decreto 54.080 de 05/03/2009). 
- Borracha Natural – Visando a combater fraudes em operações interestaduais, foi estabelecido o 
diferimento nas saídas internas de borracha natural e de matérias primas provenientes de sua extração 
( Decreto 54.447 de 16/06/2009). 
 – Mandioca – foi concedido crédito presumido para a indústria paulista de mandioca, equivalente aos 
mesmos benefícios fiscais concedidos por outros Estados (Decreto 54.946 de 21/10/2009). 
 
Estímulo ao Investimento Industrial  - Suspensão do lançamento do imposto devido na importação de 
bens sem similar nacional e autorização do creditamento, integral e em uma única vez, do valor do 
imposto relativo à aquisição desses bens de fabricante paulista. (Decreto 54.422 de 05/06/2009). 
 
Embarcações de Recreio ou de Esporte – Redução da carga tributária a 7% ao fabricante paulista, 
proporcionando aos mesmos as condições oferecidas pelo Estado do Rio de Janeiro a seus próprios 
fabricantes - ( Decreto 54.506 de 1º/07/2009). 
 
Transporte Ferroviário -  Estabelecido o Programa de Incentivo à Expansão e Modernização do 
Transporte Ferroviário no Estado de São Paulo,  com a desoneração tributária em operações com 
mercadorias destinadas à fabricação, manutenção e reparação de trens, locomotivas ou vagões 
destinados à prestação de serviço de transporte público ferroviário de passageiros (Decreto 54.715 de 
27/08/2009).  
 
Comércio Exterior – Estabelecida a suspensão do lançamento do imposto incidente no desembaraço 
aduaneiro de mercadoria ou bem importado do exterior e admitida em regimes aduaneiros especiais 
concedidos pela Receita Federal do Brasil. (Decreto 54.944 de 21/10/2009). 
 
Combustíveis - Etanol – Alteração no encerramento do diferimento do ICMS da cana-de-açúcar, 
antecipando-o para sua entrada nos estabelecimentos industriais (usinas) e estabelecimento de Regime 
Especial.   (Decreto 54.976 de 29/10/2009). 

 
 
 
 
II – Atividades 
 
As informações da Secretaria da Fazenda - SEFAZ  foram divididas em: 
 
 
1. Área Executiva  
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A área executiva compreende: Coordenadoria de Administração Tributária - CAT, Coordenação 
da Administração Financeira - CAF, Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de 
Contratações Eletrônicas - CEDC, Grupo de Captação de Recursos - GCR e Departamento de 
Controle e Avaliação - DCA. 
 
1.1  Coordenadoria de Administração Tributária - CA T  
 
 
As atividades mais relevantes que foram desenvolvidas pelas diretorias subordinadas à 
Coordenadoria da Administração Tributária - CAT no exercício de 2009 foram as seguintes:  

 
1.1.1 Diretoria Executiva da Administração Tributár ia – DEAT 
 
a) Foram lavrados 15.265 AIIMs, exigindo crédito tributário total de R$ 12,8 bilhões. 
 
b) Integração, em tempo real, dos sistemas de importação entre a SEFAZ e a Receita Federal do Brasil, 
com benefícios ao importador, recintos alfandegados e fazendários. 
 
c) Implantação da escrituração fiscal digital – SPED Fiscal – primeiros 3.000 contribuintes utilizam o 
sistema. 
 
d) ITCMD – Implantação do novo sistema na Internet para gerar a declaração e GARE. 
 
e) ITCMD – Implantação da fiscalização do imposto com base em cruzamento com as declarações de 
pessoas físicas – DIRPF. 
 
f) Implantação da “Fiscalização Setorial Têxtil e Confecções”. 
 
g) Operações fiscais de combate à sonegação e melhora da imagem do fisco: Precatórios; Frotistas; 
Glosa de Créditos – Guerra Fiscal; ST – Fronteiras; ST – Estoques; Cartão Vermelho; Confronto 
SUFRAMA, dentre outros. 
 
h) Operações fiscais de combate à fraude estruturada: Operação Escalpo - fornecedores de couro, 
atacadistas e intermediários em vendas para indústrias de calçados; - Operação Ouro Branco - 
beneficiador de látex com geração de créditos indevidos para a indústria pneumática; - Operação by 
pass - fraude na utilização de emissores de cupons fiscais; - Operação Metamorfose - lavagem de 
dinheiro em postos de combustíveis; - Operação Descaminho - combate e repressão ao contrabando e 
descaminho. 
 
i) Termo de Cooperação com Ministério Público de São Paulo, Secretaria da Justiça e PROCON, visando 
a incrementar ações contra adulteração de combustíveis, e Convênio com a Secretaria da Justiça, 
Procon e Sindicom, visando à retirada e ao reprocessamento de combustíveis adulterados em 
decorrência da Lei do Perdimento. 
 
j) Alteração da legislação sobre cana-de-açúcar e álcool hidratado visando à diminuição de inadimplência 
e ao combate à sonegação. 
 
k) Implantação da Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica em Ambiente de Contratação 
Livre – DEVEC, com incremento de 45% da arrecadação do segmento em relação à média de 2008. 
 
l) Implantação do pedido para o estorno do valor do imposto indevidamente debitado em Notas Fiscais 
de Serviço de Comunicações, bem como do regime especial alternativo, tendo havido pedido de estorno 
de R$ 90 milhões e adesão das demais empresas do setor ao regime alternativo. 
 
m) Implantação da restituição proporcional e automática do IPVA de veículos roubados no Estado de SP. 
 
n) Implantação da restituição em rito sumário de valores inferiores a R$250,00 oriundos de Demais 
Receitas. 
 
o) Nota Fiscal Eletrônica – NFe e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTe em São Paulo: 
 

- 50 mil emitentes de NFe; mais 1 milhão de NFe/dia; início do CTe em fase de produção. 
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p) Nota Fiscal Paulista: 
 

- 557 mil contribuintes cadastrados; 6,5 Milhões de consumidores finais cadastrados. 
 
q) ECF/SAT – Emissor do Cupom Fiscal/ Sistema Autenticador e Transmissor: 
 

210 mil ECFs em funcionamento; 70 mil estabelecimentos usuários; Projeto SAT - Sistema 
Autenticador e Transmissor. 

 
r) Implantação da Supervisão de Comércio Eletrônico. 
 
s) Desenvolvimento de sistemas para lavratura e registro de AIIM e da exclusão de empresas do Simples 
Nacional. 
 
t) Implantação da substituição tributária em 09 novos setores:  
 

Ferramentas, máquinas e aparelhos, colchoaria, materiais elétricos, brinquedos, bicicletas, 
instrumentos musicais, eletrodomésticos e eletroeletrônicos.  

 

1.1.2 Diretoria de Arrecadação – DA 

a) Implantação sistemática para distribuição dos valores resultantes de receita do IPVA - Crédito da Nota 
Fiscal Paulista e dos valores a serem repassados para as prefeituras. 
 
b) Implantação da nova sistemática de prestação de contas de informação por transmissão eletrônica de 
dados, havendo a homologação do primeiro banco (SAFRA) a implantar essa modalidade de 
transmissão. 
 
c) Geração da certificação da autenticação digital, em teste e em produção para diversos bancos. 
 
d) Procedimentos para implantação da Fase III do RENAINF - cobrança das multas de competência do 
DETRAN, próprias ou por força de convênios com prefeituras. 
 
e)Programa de Parcelamento Incentivado do ICMS. 
 
f) Relatórios de Inadimplência de Débito Declarado em GIA, implementados em 1°/07/2009; e Relatórios 
de Cobrança, implementados em 1°/09/2009, desenvolv idos no âmbito do Projeto CAT-5.01 - “Gestão do 
Crédito Tributário” e com o prosseguimento das especificações dos demais módulos do projeto. 
 
g) Programa de Parcelamento de Débitos de IPVA (PPD-IPVA). 
 
h) Projeto de implantação da conta fiscal do AIIM. 
 

1.1.3 Tribunal de Impostos e Taxas – TIT 

a) Implantação da nova estrutura das Delegacias Tributárias de Julgamento e do Tribunal – DTJs, com 
otimização das respectivas logísticas operacionais, com conseqüente redução de custos. 
 
b) Início da implantação do processo eletrônico e do contencioso eletrônico - prazo previsto para início 
de operação: 1º/08/2010. 
 
c) Implantação de novo modelo de intimações, que passaram a ser realizadas pelas DTJs. 
 
d) Parceria entre TIT e FIESP, visando à digitalização das decisões proferidas pelo Tribunal no exercício 
de 2009. 
 
e) Extrato eletrônico aperfeiçoado, permitindo o acompanhamento de todas as fases do andamento 
processual por meio da Internet. 
 
f) Implantação de novo sistema de intimação das decisões. 
 
g) Tabela de Produtividade do TIT (Julgados)  
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Tipo de recurso 2008 2009 Variação 2009 /2008 
   Quantidade  % 

Recurso Ordinário 4.582       7.528  2.946 64,30 

Recurso Especial 1.084       1.146  62 5,72 
Total 5.666 8.674 3.008 53,09 

 

1.1.4 Consultoria Tributária – CT 

a) 1.350 consultas respondidas. 5.014 e-mails respondidos. 

b) Atos normativos preparados: 

Atos  Quantidade 
Decretos e anteprojetos de lei 123 
Resoluções SF – publicadas 34 
Decisões Normativas – publicadas 19 
Portarias CAT – publicadas 231 
Comunicados CAT - publicadas 21 

 
c) Acompanhamento de diversas alterações legislativas, dentre as quais: alterações na Lei nº 6.374/89 e 
instituição do DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte); implantação de novos produtos sujeitos à 
substituição tributária; instituição da substituição tributária para as operações com energia elétrica no 
mercado livre; acompanhamento do programa NFP (Nota Fiscal Paulista), com as alterações 
necessárias na legislação, visandoa dar efetividade ao programa.  

d) Participação e acompanhamento junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. 

 
 
1.1.5 Diretoria de Informações – DI 
 
a)Adaptação do sistema de autorização de impressão de documentos fiscais para permitir que os Micros- 
Empresários Individuais - MEI possam efetuar a solicitação de autorização sem a necessidade de 
comparecimento aos postos fiscais. 
 
b)Criação de protótipos e regras para a elaboração de portal de empreendedores paulistas.  
 
c)Cadastro Sincronizado – Melhoramentos: 
 

- Mudança no programa de comunicação com a RFB – Receita Federal do Brasil. 
- Implantação do Micro-Empresário Individual – MEI. 
- Sincronização de todos os campos da DECA do cadastro sincronizado com a DECA do PFE. 

 
d)Implantação do sistema conhecimento de transporte eletrônico. Este sistema representa a 
continuidade do projeto Nota Fiscal Eletrônica. 
 
e)Construção do programa PAF-ECF - Programa de Autorização Fiscal - Emissor do Cupom Fiscal,  que 
permite gestão mais apurada do processo de homologação de aplicativos utilizados em conjunto com os 
ECF dos contribuintes. 
 
f)Finalização do processo de compra da ferramenta (ETL) que proporcionará a automação das cargas de 
dados dos diversos sistemas tributários para o Datawarehouse da SEFAZ. 
 
g)Inseridos seis novos relatórios gerenciais no sistema de apoio à cobrança de contribuintes 
inadimplentes. 
 
h)Substituição do módulo do ITCMD existente para modelo em que as informações passam a ser  mais 
organizadas. 
 
i)Fim do processo de microfilmagem das retificações de GARE-IPVA, com redução de custos. 
 
j)Integração da NFE por meio de webservices. 
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k)Construção de solução que permitiu aos cidadãos utilizarem seus créditos obtidos no programa “Nota 
Fiscal Paulista” para abater parte do IPVA devido. 
 
l)Criação de ferramentas e ajustes em diversos módulos do programa que gerencia a nota fiscal paulista, 
para permitir que as entidades beneficentes cadastradas possam utilizar documentos fiscais a elas 
doados como se fossem seus para fins de recebimento de créditos e participação em sorteios. 
 
m)PGSF – Planejamento e Gestão de Serviços Fiscais  – Implantação concluída. 
 
n)Implantação da mensageria com o SISCOMEX. 
 
o)TIT 2000 – Adaptação dos sistemas à nova lei do contencioso. 
 
p)Reestruturação do sistema gerencial do cadastro sincronizado. 
 
q)Iniciado a recepção de arquivos do SPED fiscal de 3.000 empresas cadastradas. 
 
r)Alterações em diversos módulos do sistema de gestão do IPVA para se adequar à legislação do IPVA 
que começou a vigorar a partir de janeiro de 2009. 
 
 
1.1.6 Diretoria da Representação Fiscal – DRF 

 

a. DRF em 1ª instância: 

Produtividade do Exercício DRF em 1ª 
Instância Recurso 

Voluntário Recurso de Ofício Total 

RF São Paulo 585 507 1.092 

RF Campinas 405 285 690 

RF Bauru 565 296 861 

Total Geral 1.555 1.088 2.643 

 
b. DRF em 2ª instância: 

DRF em 2ª 
Instância 

Produtividade do Exercício 

Recurso Especial Retificação de Julgado Reforma de Julgado Total  
1ª DRF 

580 54 25 659 

Contra-razões em Recurso Ordinário e em Recurso Esp ecial  
2ª DRF 

8.556 

 
 

c. O estoque inicial na DRF, em 2009, foi de 3.405 processos. O estoque final registrou 
738 processos - redução de 78%. 

 
 
1.1.7 Corregedoria da Fiscalização Tributária – COR CAT 

 

a. Procedimentos instaurados 
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Processos Apuração 
Preliminar 

Por Indisciplina Por Faltas Graves 
Total 

Procedim.  Funcion.  Procedimento Funcionário  Procedimento Funcionário  Procedimento Funcionário  

7 9 1 1 2 2 10 12 

 

b. Procedimentos concluídos: 

- Apuração Preliminar: 13 procedimentos arquivados e 22 funcionários averiguados. 

Processos 

Por Indisciplina Por Faltas Graves 

Absolvidos 
 

Repreendidos ou 
Suspensos 

Absolvidos 
 

Demitidos 
 

Total 

P F P F P F P F P F 

2 3 1 1 1 1 1 1 5 6 

P = Procedimento; F = Funcionários 
 

 

1.2 Coordenação da Administração Financeira - CAF 
 
 
Em 2009 as unidades integrantes da CAF (Departamento de Finanças do Estado – DFE, 
Departamento de Informações e Planejamento Financeiro – DIPLAF, Departamento de Despesa 
de Pessoal do Estado – DDPE e Contadoria Geral do Estado - CGE) desenvolveram as atividades 
a seguir relacionadas: 
 
1 - Departamento de Finanças do Estado – DFE 
 
Execução Orçamentária e Financeira 
 
Ao DFE compete o gerenciamento do Fluxo de Caixa do Tesouro e da Conta Única do Tesouro, o 
acompanhamento e controle da execução orçamentária do Estado, a administração do serviço da 
dívida, e o processamento das despesas com os encargos da Administração Geral do Estado – 
AGE. 
 
Serviços Disponibilizados na Internet: 
 
- Sistema de Execução Financeira – SEF: sistema integrado ao SIAFEM/SP, de gerenciamento e execução 
das Programações de Desembolsos - PD’s (documento eletrônico de pagamento), com acesso via Internet e 
movimentação de cerca de 1,4 milhão de documentos/ano.  
 
- Liberações Financeiras: consulta disponibilizada aos gestores financeiros e credores do Estado, de 
suas PD’s pendentes, programadas e liberadas, com detalhamento da natureza de despesa, fonte de 
recursos, vencimento e valor. 
 
- Programação de Quota Orçamentária: valores das quotas inicial, atual, disponível, reservada, empenhada, 
empenhadas a liquidar, total a liquidar, liquidada, BEC e bloqueada. 
 
- Extrato de Aplicação Financeira: movimentação diária e mensal das aplicações financeiras das unidades 
gestoras. 
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- Agenda da Dívida Contratual: datas de pagamentos da dívida pública contratual, credor, tipo de operação, 
entidade, vencimento final, valores do principal, juros e encargos previstos. 
 
- Sistema de Concessionários Públicos: sistema disponibilizado aos órgãos e entidades estaduais para 
validação e quitação eletrônica dos pagamentos de faturas de concessionárias de serviços públicos, 
como a Eletropaulo e a Sabesp. 
 
Serviço da Dívida 
 
O dispêndio do Tesouro Estadual no exercício de 2009 com o pagamento do serviço da dívida 
totalizou R$ 9,4 bilhões. Desse total, R$ 9,1 bilhões, correspondentes a 97,6%, referem-se à 
liquidação da dívida fundada decorrente de operações de crédito contraídas no mercado 
interno, no montante de R$ 8,7 bilhões (93%), e de operações contratadas no mercado externo 
no valor de R$ 0,4 bilhão (4,6% do total). Os demais compromissos, equivalentes a R$ 0,2 
bilhão (2,4% do total), referem-se às repactuações de compromissos junto às entidades 
estaduais e a acordos de parcelamentos de contribuições sociais. 
 
Estoque da Dívida  
 
O estoque da dívida contratual do Estado, apurado em 31 de dezembro de 2009, é de R$ 165,2 
bilhões, dos quais R$ 152,2 bilhões (92,1%) referem-se às dívidas da administração direta e 
autarquias, cabendo destaque ao estoque do contrato de refinanciamento da dívida interna nos 
moldes da Lei 9496/97, com um saldo de R$ 145,4 bilhões (88%), que sofre correção pela 
variação do IGP-DI, acrescido dos juros de 6% a.a. A esse estoque somam-se os saldos das 
dívidas das empresas, no valor de R$ 12,2 bilhões, equivalente a 7,3% do total. 
 
2 -  Departamento de Informações e Planejamento Fin anceiro – DIPLAF 
 
O DIPLAF tem por atribuição classificar e codificar as receitas orçamentárias do Estado, em 
conformidade com as normas da Secretaria do Tesouro Nacional - STN do Ministério da Fazenda 
e da Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF do Ministério do Planejamento e Gestão. 
Compete ao DIPLAF realizar a previsão, acompanhamento e controle da arrecadação das receitas 
da Administração Direta e Indireta do Estado, como Recursos do Tesouro, Transferências 
Federais, Fundos Especiais e de Investimentos e Recursos Próprios das Autarquias, Fundações e 
Empresas Dependentes. 
 
Sistema Integrado da Receita – SIR: previsão das receitas dos Fundos Especiais de Despesa e das receitas 
das Autarquias, Fundações e Empresas Dependentes, conforme projeção efetuada pelas próprias unidades. 
Em desenvolvimento, com a parceria da Secretaria e Economia e Planejamento e suporte técnico da 
PRODESP, projeto que permitirá a integração dos dados do SIR com o Sistema de Alterações 
Orçamentárias – SAO. 
Sistema de Acompanhamento da Receita – SAR: módulo de cálculo, a ser integrado ao SIR, que permitirá 
realizar as projeções da arrecadação das receitas estaduais, com dados extraídos do SIAFEM/SP e com 
base nos indicadores econômicos.  
Sistema de Cadastro de Unidades Administrativas - UAs: objetiva reunir e classificar todas as Unidades 
do Governo do Estado de São Paulo, instituídas legalmente, demonstrando a sua estrutura 
administrativa, localização, tipo, entre outros dados. Consulta disponibilizada na Internet. 
 
 
3 - Departamento de Despesa de Pessoal do Estado – DDPE 
 
O DDPE tem sob sua responsabilidade o preparo e controle da folha de pagamento dos 
servidores públicos civis da Administração Direta do Poder Executivo, representando um universo 
de 680 mil servidores ativos, inativos, bem como aqueles que percebem pensão alimentícia, 
pensão da Revolução 1.932, complementação de aposentadorias e pensões de empresas. 
   
Recadastramento – Inativo 
 
Nos termos do Decreto nº 51.245, de 03 de novembro de 2006, o recadastramento geral de 
inativos foi realizado em 2009 pelo Departamento de Despesa de Pessoal do Estado. 
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O recadastramento, obrigatório a todos os cerca de 300.000 aposentados e pensionistas, 
comprovou em 2009 a seguinte situação: 
 
Existência de 160 servidores falecidos. Retorno financeiro: R$ 199.524,05. 
 
Não recadastraram: 4.023 pessoas. Medida adotada:  proventos foram suspensos. 
 

 

Cruzamento do Sistema de Pessoal do Estado – SDPE com o Sistema de Óbitos - SISOBI 
 
O cruzamento do Sistema de Despesa de Pessoal do Estado – SDPE com a base de dados do 
Sistema de Óbitos – SISOBI, disponibilizado pela Previdência Social, possibilitou que fossem 
constatados, até novembro/2009, 4.751 servidores aposentados e pensionistas falecidos. A 
adoção das medidas cabíveis à espécie gerou uma economia de cerca de R$ 7,5 milhões aos 
cofres públicos. A continuidade desse trabalho se faz necessária na medida em que os óbitos, ao 
não serem comunicados pelos familiares, resultam no pagamento indevido de proventos a esses 
aposentados e pensionistas.  
 
Autarquias do Estado 
 
O Decreto 36.672/93 incluiu no rol de atividades do DDPE o controle da folha de pagamento das 
Autarquias do Estado, abrangendo no exercício de 2009, cerca de 40 mil servidores ativos e 
inativos. Essa atividade envolve a definição e fornecimento de critérios de cálculos da folha de 
pagamento, elaboração e manutenção de manual de critérios de cálculo, criação e publicação de 
códigos de vencimentos e descontos da folha de pagamento, conferência mensal da folha de 
pagamento e respectivas rotinas anuais, como 13º salário. 
 
Consignação em Folha de Pagamento 
 
À vista das disposições contidas no Decreto nº 51.314/06 e Resolução SF nº 42/06 compete ao 
DDPE à análise de pedidos de credenciamento de novas entidades e/ou novos tipos de descontos 
(mensalidades, seguros, assistência médica etc.) em folha dos servidores ativos e inativos do 
Estado, a favor de Associações e Sindicatos. Foram habilitadas 3 novas entidades. Atualmente há 
208 entidades autorizadas a fazer consignação em folha de pagamento. 
 
Fiscalização da Folha 
 
As Divisões Seccionais de Despesa realizaram em 2009 o exame de 289 situações irregulares 
que vieram a produzir efeitos financeiros na folha de pagamento dos servidores públicos. As 
irregularidades detectadas foram comunicadas às autoridades competentes, para regularização 
quanto aos procedimentos utilizados.  Resultado: R$ 154.449,89 de retorno financeiro. 
 
 
Compensação Financeira - Comprev 
 
Executou trabalho relacionado às atividades necessárias ao pedido de compensação financeira de 
servidores pertencentes às Secretarias de Estados, Autarquias, Autarquias Especiais, Poder 
Judiciário, Poder Legislativo e Ministério Publico que aposentaram com tempo de contribuição ao 
INSS. 
 
Alimentou o banco de dados do Tribunal de Contas, para solicitação de homologação da 
aposentadoria de 3.397 processos em 2009, de servidores civis que se aposentaram com tempo 
de contribuição ao INSS com direito à compensação previdenciária.  
 
No exercício 2009, foram aprovados pelo INSS 4.638 requerimentos de compensação 
previdenciária que somados aos aprovados nos exercícios anteriores, totalizaram 24.198 
requerimentos, gerando uma receita da ordem de R$ 89,1 milhões ao Tesouro do Estado, 
representando significativo crescimento em relação ao exercício 2008, quando o Estado de São 
Paulo obteve uma receita de R$ 22,8 milhões. 
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Informações ao Poder Judiciário 
 
A Divisão de Informações ao Poder Judiciário - DIJ fornece subsídios à Procuradoria Judicial na 
defesa da Fazenda do Estado, bem como elementos ao Tribunal de Justiça, para elaboração da 
conta de liquidação, definição de fórmula de cálculo, inclusão de desconto de pensão alimentícia e 
atualização da folha de pagamento do ganho judicial. Envolve 29.462 processos judiciais em 2009, 
representando um crescimento de 6,56% em relação a 2008 (27.648 processos judiciais). 
 
 
FALE CONOSCO – Correio Eletrônico 
 

O Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, por meio de correio eletrônico, presta 
informações e sana dúvidas inerentes sobre: 
 
Pagamento dos servidores ativos e aposentados, recadastramento de ativos e aposentados, 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.   

Atendimentos: 17.370 usuários em 2009.  Em 2008 foram atendidos 14.431 usuários. 
 
  
SIGEPE – Sistema de Informações Gerenciais de Pessoal 
 
Permite tratar as informações da folha de pagamento em diferentes visões, tais como: contábil, 
gerencial e detalhada, abrangendo a administração direta (Secretarias/Tribunais/Ministério Público 
e Polícia Militar).  
 
Modernização do Sistema de Folha de Pagamento  
 
O contrato com a Prodesp para o desenvolvimento do Projeto de Modernização do Sistema de 
Folha de Pagamento foi rescindido, amigavelmente, conforme publicação no DOE de 4 de julho de 
2009. 
 
Tal rescisão foi motivada por diversas ocorrências que comprometeram o pleno desenvolvimento 
do projeto no prazo previsto, tais como: equipe reduzida de técnicos de informática com 
conhecimento da folha de pagamento, acréscimo nos serviços de manutenção das rotinas e de 
convivência com o sistema legado, aliado à necessidade de adequações por conta da edição de 
novas legislações ao longo do desenvolvimento do sistema que impactaram sobremaneira os 
módulos já implantados, demandando redefinição de escopo e retrabalho.  
 
O Projeto de Modernização, inserido no Programa de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado 
de São Paulo - PROFFIS, contou com financiamento do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, com término em dezembro de 2009, não havendo a possibilidade de se 
estender o projeto em mais 3 anos. 
 
Diante desses fatos, houve a decisão no sentido de se promover rescisão amigável do contrato, 
com base no artigo 79, inciso II, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem qualquer ônus 
adicional ao Estado e à PRODESP, renunciando-se a qualquer pleito com fundamento no contrato 
em questão, mantendo-se todos os produtos já disponibilizados funcionando de forma eficiente e 
atualizados. 
 
Os módulos de Vantagens, Lançamentos Financeiros, Frequência, Segurança e Alteração de 
Dados Pessoais, desenvolvidos e disponibilizados via web oferecem suporte às atividades das 
Unidades Setoriais de Recursos Humanos dos órgãos da Administração Direta do Poder 
Executivo. Benefícios: redução de fluxo de documentos, redução de ocorrência de erros, 
economia de tempo e recursos financeiros, com a eliminação da entrega de documentos nas 
unidades fazendárias, cujos dados passaram a ser lançados pela Internet. 
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Sistema de Gestão Unificada e Integrada de Administração de Recursos Humanos e de Folha de 
Pagamento - Gestão Integrada RH-Folh@ 
 

Considerando a rescisão do contrato de Modernização do Sistema de Folha de Pagamento, o 
conhecimento acumulado durante o desenvolvimento do projeto, a relevância das despesas 
com pessoal, as novas soluções disponibilizadas no mercado e adotadas por outros entes da 
federação, foi editada a Resolução Conjunta SGP/SF nº 1, de 29/04/2009, publicada no D.O.E. 
de 30 de abril de 2009, instituindo Grupo de Trabalho, formado por técnicos das Secretarias de 
Gestão Pública e da Fazenda, para o desenvolvimento, gerenciamento e implantação do 
Projeto Unificado e Integrado de Sistema de Administração de Recursos Humanos e de 
Processamento de Folha de Pagamento do Estado. 
 
Realizada a licitação, foi habilitado como vencedor do certame o consórcio liderado pela 
empresa Techne Engenharia e Sistemas Ltda., cujo contrato foi assinado em 25 de setembro 
de 2009. Este contrato terá a duração de 5 (cinco) anos, envolvendo levantamento de dados, 
parametrização e customização do sistema, migração de dados, integrações e suporte técnico. 
 
Atividades desenvolvidas em 2009  
- Planejamento do projeto 
- Treinamento de conceitos do sistema 
- Treinamento para a primeira turma de gestores do sistema (22 pessoas) 
- Início da fase das definições das regras de Recursos Humanos, parametrização e customização do 
sistema 
 
 
4 - Contadoria Geral do Estado – CGE 
 
Cabe à CGE a elaboração do Balanço Geral do Estado, acompanhado de Quadros e Notas 
Explicativas, com os resultados alcançados pelo Governo do Estado. É responsável também pela 
elaboração de relatórios de prestação de contas do Governo, com os seguintes destaques:  
 
√ Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, publicados no Diário Oficial do Estado e encaminhados ao Tribunal de Contas do 
Estado e à Secretaria do Tesouro Nacional. 
√ Relatórios trimestrais encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado, para fins de fiscalização e 
acompanhamento das contas anuais e de gestão do Governo.  
√ Demonstrativo da Situação Econômico-Financeira do Estado referente ao primeiro semestre do exercício, 
para a mensagem da proposta orçamentária. 
√ Demonstrativos da Aplicação de Recursos na Educação e Saúde. 

 
Sistemas Informatizados 
 
Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM: Envolve 
toda a administração (Secretarias, Outros Poderes, Autarquias, Universidades, Fundações e 
Empresas Dependentes). Possui atualmente 1.992 unidades gestoras ativas e 12.955 usuários 
cadastrados no SIAFEM/SP. Consolida o processamento das contas de execução orçamentária 
do Estado de São Paulo, do qual são extraídos os dados para os relatórios objetivando atender às 
disposições constitucionais e às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, Tribunal de 
Contas do Estado e Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 
 
SIAFÁCIL: emulador instalado na estação de trabalho do usuário, servindo como facilitador de 
entrada de dados no SIAFEM/SP.  
 
Sistema de Informações Gerenciais sobre a Execução Orçamentária – SIGEO: datawarehouse da 
execução orçamentária, contábil e financeira do Estado. O SIGEO está disponibilizado em todos 
os órgãos e entidades do Estado, inclusive Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público. 
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NAVEGA: sistema de segurança, responsável pela administração e controle de acesso aos 
sistemas SIAFEM/SP, SIAFÍSICO e COMUNICA. Cadastrados no COMUNICA: 8.095 usuários.  
 
Produtos disponíveis na plataforma WEB 
 
Acesso aos Sistemas:  

SIAFEM/SP 
SIGEO 

 
Acesso à página “Legislação”:  

Legislação Financeira 
Manual do SIAFEM 

 
Acesso à página “Prestando Contas”: 

Balanço Geral do Estado (desde 1996) 
Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (desde 2000) 
Relatórios da Execução Orçamentária (desde 1998) 
Aplicação de Recursos na Educação (desde 2004) 
Aplicação de Recursos na Saúde (desde 2004) 
Repasses para as Universidades (desde 2006)  

 
 
Projetos em Desenvolvimento 
 
Custos Públicos - Continuidade ao desenvolvimento do Projeto de Custos Públicos mediante avaliação dos 
sistemas de informações existentes, estruturação das bases para o sistema de custos e apresentação da 
metodologia de sua apuração. A SEFAZ contou com a visita de uma missão do Departamento de Finanças 
Públicas do Fundo Monetário Internacional, na primeira quinzena de dezembro de 2009, para realizar 
avaliação do sistema de custos públicos no Estado. Esse projeto contará com o financiamento do BID, no 
âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo – PROFISCO. 
 
Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - edição da Portaria nº 
184/08 do Ministério da Fazenda, que dispõe sobre diretrizes a serem observadas no setor público quanto a 
procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-las 
convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade.  A Contadoria Geral do Estado vem 
participando das discussões para promover a convergência até 2012. 
 
Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado - Decreto nº. 53.712, de 21 de novembro de 2008, 
em seu artigo 18, conferiu à Contadoria Geral do Estado as seguintes atribuições:  
 

- Executar os atos relacionados com os registros contábeis dos imóveis, observados os princípios e as 
normas legais pertinentes;  
- Atualizar as informações sobre o valor contábil dos imóveis pertencentes à Fazenda do Estado, no 
Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI;  
- Estabelecer a correlação entre o Sistema de Gerenciamento de Imóveis - SGI e o Sistema Integrado de 
Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP.  

 
 
 
1.3 Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e d e Contratações  Eletrônicas 

- CEDC 
 
 
As principais ações e benefícios decorrentes das atividades desenvolvidas na CEDC durante o ano de 
2009 encontram-se dispostas resumidamente a seguir: 

 
1) Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP    
a) Implantação do Direito de Preferência para as aquisições na modalidade pregão, realizadas no 
ambiente da BEC, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual 
13.122, de 07 de julho de 2008, e Decreto estadual nº 54.229, de 13 de abril de 2009, para as 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas; 
b) Emissão do parecer favorável pela empresa de Auditoria Externa “Ernst & Young - divulgando a 
credibilidade das negociações realizadas pela BEC. Contratação foi  formalizada dentro do Projeto Proffis 
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– Programa de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo, junto ao Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento – Pnud; 
c) Concessão do Registro da Marca BEC -  fornecido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – 
Inpi; 
d) Inclusão da funcionalidade que permite o agendamento automático das Ofertas de Compras – OC, 
realizadas por Dispensa de Licitação, no Sistema BEC; 
e) Publicação da nova página da BEC - divulgação de novas funcionalidades; 
f) Definição de metodologia sistematizada - estudos para estabelecimento de preços históricos para os 
itens de materiais; 
g) Contratação da empresa InterAction Plexus -  prestação de serviços para implantação da ISO - 
International Organization for Standardization - visa  a padronizar e proporcionar o aumento da 
produtividade e redução dos custos da BEC; 
h) Determinação das tabelas de equivalência nutricional - levando em consideração sazonalidade e 
preço. Foram realizados seminário de estudos. 
 

2) Pregão Eletrônico  - Desde a obrigatoriedade da utilização do Sistema BEC na modalidade pregão 
para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Administração Pública Estadual, foi sendo 
propiciada ao Governo do Estado a eficiência nas contratações efetuadas pelos órgãos e entidades da 
administração pública estadual, agilização dos procedimentos,  transparência e  redução dos custos. 

3) Capacitação para Pregão Eletrônico -  Foram capacitados  pela Escola Fazendária de São Paulo – 
Fazesp, 447 (quatrocentos e quarenta e sete) servidores, como pregoeiros, na modalidade de licitação 
Pregão, na forma eletrônica.  

4) Cartão de Pagamento de Despesas do Governo do Estado de SP -  Foram utilizados  2.535 Cartões 
de Pagamento de Despesas. Total: R$ 47 milhões. 
 
5) Cadastro  de Materiais e Serviços do Estado - Gerenciada pelo Centro de Controle de Materiais e 
Serviços. Objetivo: estabelecer processo padronizado para a identificação, classificação e codificação 
dos materiais e serviços adquiridos. Resultado: cadastrados 173.365 itens de materiais e 7.018 itens de 
serviços. Em novembro de 2009, foi firmado contrato com a empresa Astrein Assessoria e Treinamento 
Industrial Ltda., por meio de licitação na modalidade pregão eletrônica. Objetivo: realizar serviço de 
saneamento e padronização do Catálogo de Materiais e Serviços do Siafisico. 
 

6) Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - Caufesp - Gerenciada pelo Centro de 
Controle de Fornecedores. Analisa e orienta os pedidos de registro e sua utilização. Resultado:  92.874 
empresas cadastradas no Caufesp - Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo e no 
Siafisico  - Sistema de Informações Físico-Financeiras. Treinamento: 204 servidores para atuarem como 
gestores do Sistema. Unidades gestoras e de consultas: 344 unidades no estado.  Em 2009 houve a 
inclusão da possibilidade de inscrição de empresas estrangeiras no Caufesp, que não tenham escritórios 
de representação no Brasil, conforme Resolução nº 62/2009. 
 

7) Sistema de informações de Entidades Descentralizadas – Siedesc  
a) Desenvolvimento do Sistema de Informações das Entidades Descentralizadas – Siedesc, que tem 
como propósito aprimorar o intercâmbio de informações entre as áreas técnicas das autarquias, 
fundações e empresas estatais, sendo instrumento facilitador ao acompanhamento da gestão 
orçamentário-financeira e do controle de resultados dessas entidades;  
 

b) Previsão de implantação do módulo financeiro no Siedesc, para o exercício seguinte. 
 

8) Renegociação dos Haveres e Dívidas do Estado – Objetivo: Levantar e equacionar os Haveres e 
Dívidas da Administração Direta e Indireta do Estado de São Paulo, incluindo as autarquias, inclusive as 
de regime especial, fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e as sociedades de economia mista 
classificada como dependentes.  
 

9) Renegociação do INSS dos servidores comissionados – Objetivo:  Parcelar os débitos previdenciários 
relativos ao pessoal comissionado da Administração Direta e Indireta, nos termos do Acordo lavrado 
entre o Governo do Estado de São Paulo e o Instituto Nacional do Seguro Social, nos autos da Ação 
Cível Originária nº 1.059, em trâmite perante ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.    
 

 
 
Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP.   
 

Ambiente Eletrônico de Contratações -  Sistema BEC/SP - 80% do volume total das compras do Estado 
de SP em 2009 foram realizadas nos procedimentos de  compra por  Dispensa de Licitação e 
modalidade Convite e Pregão Eletrônico.  
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O quadro demonstra as aquisições realizadas por meio eletrônico (de outubro de 2001 a dezembro de 
2009). 

Modalidade Oferta de Compra Item Valor Negociado  R$ 
Dispensa 131.817 719.984 247.574.772 
Convite 101.839 781.108 811.383.317 
Pregão 28.308 147.474 3.656.805.447 
Total Geral 261.964 1.648.566 4.715.763.536 

             
Fonte:  site www.bec.fazenda.sp.gov.br  e SIGEO/SP 
 

 

1.4  Grupo de  Captação de Recursos - GCR 
 
 

Durante o ano de 2009, o Grupo de Captação de Recursos realizou as seguintes atividades: 
 
- Acompanhamento, controle e elaboração de relatórios diversos referentes aos contratos de  
financiamentos externos e internos, em fase de negociação e execução, junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -  BIRD, Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, Japan Bank for International Cooperation - JBIC, Agência de 
Cooperação Internacional do Japão  - JICA,  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES e Caixa Econômica Federal – CEF. 
 
- Análise, acompanhamento e encaminhamento de documentação das operações de crédito 
para diversos órgãos estaduais e federais, em especial  a Secretaria do Tesouro Nacional – 
STN do Ministério da Fazenda, Secretaria de Assuntos Internacionais – SEAIN do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN,   
Banco Central do Brasil – BACEN e Senado Federal; 
 
- Acompanhamento de missões do JBIC-Japan Bank for International Cooperation, BID-Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, BIRD-Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento, JICA-Agência de Cooperação Internacional do Japão,  em São Paulo e em 
Brasília; 
 
- Acompanhamento dos seguintes Projetos de Financiamento: 
 
  A)      Operações de crédito em execução junto ao BID, BIRD, JBIC, BNDES: 
 
1) Programa de Atuação em Cortiços - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado – CDHU/BID. Valor:  US$ 24 milhões. Previsão de término: dezembro de 2010; 
 
2) Projeto Cultura e Cidadania para Inclusão Social/Fábricas de Cultura - Secretaria da Cultura/BID. 
Valor:  US$ 20 milhões. Assinado:  janeiro de 2004. Previsão de término: maio de 2011; 
 
3)Programa de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo – PROFFIS/BID.  Valor: US$ 
20 milhões. Assinado: agosto de 2004. Projeto encerrado; 
 
4) Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo/BID - Valor: US$ 5 milhões. 
Assinado: junho de 2005. Previsão do término: dezembro de 2010 ; 
 
5) Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica/BID – Valor: US$ 9 milhões. 
Assinado: fevereiro de 2006. Previsão de término: agosto  de 2011; 
 
6) Programa de Fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais no Estado de   São Paulo – APL-
SP/Secretaria de Desenvolvimento/BID -  Valor: US$ 10 milhões. Assinado: junho de 2008. Previsão de 
término: julho de 2011. 
 
7) Projeto Linha 4 do Metrô de São Paulo – trecho Morumbi/Luz - Companhia do Metropolitano de São 
Paulo -  Metrô - BIRD/JBIC –  
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Valor:  BIRD US$ 209 milhões.  Assinado:  junho de 2002;  JBIC US$ 209 milhões. Assinado: 
agosto de 2004. Desembolsos encerrados em dezembro de 2008;  
  
Financiamento adicional: BIRD US$ 95 milhões e JBIC US$ 95 milhões ambos assinados  em junho 
de 2008. Previsão de término:  março de 2011. 

 
8) Projeto de Recuperação de Zonas Ciliares Degradadas no Estado de São Paulo – Secretaria do Meio 
Ambiente/BIRD – Doação – Valor: US$ 7,7 milhões. Assinado: junho de 2005. Previsão de término: 
junho de 2011. 
 
9) Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista – Sabesp/JBIC. 
Valor:  US$ 174 milhões. Assinado: agosto de 2004. Desembolsos foram encerrados. 
 
10) 57 Trens e Sistemas – CPTM e Metrô/BIRD/JBIC - Valor: BIRD  US$ 550 milhões. Assinado: junho 
de 2008. Término previsto: junho de 2013.  
JBIC US$ 535 milhões. Assinado: junho de 2008. Término previsto: setembro de 2012. 
 
11) Projeto Sul – Linha C da CPTM e Linha 5 do Metrô/BID. Valor: US$ 168 milhões. Assinado: agosto 
de 2009. Previsão de término: fevereiro de 2014. 
 
12) Programa de Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais do Estado de São Paulo/DER – 
BIRD/BID:  BIRD  US$ 167 milhões. BID  US$ 194 milhões, ambos assinados em agosto de 2009. 
Previsão de término:  agosto de 2013. 
 
13) Nota Fiscal Eletrônica – Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – Secretaria da 
Fazenda/BNDES.  Valor: R$ 15 milhões. Assinado:  maio de 2009. Previsão de término: maio de 2012. 
 
14) Metodologia para redução de carbono – Cooperação técnicas não reembolsáveis – Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos/BID – Doação – Valor: US$ 1,040 milhão. Assinatura: setembro de 2008. 
Previsão de término: setembro de 2011. 
 
15) Metrô Linha 2 – Ipiranga/Vila Prudente – Metrô/BNDES – Valor: R$ 1.579 milhões. Assinado: maio 
de 2008. Previsão de término: maio de 2011. 
 
16) Programa de Desenvolvimento da Capacidade Regulatória do setor de Saneamento do Estado de 
São Paulo – Secretaria de Saneamento e Energia – SSE /BID – Doação – Valor: US$ 1,5 milhão. 
Assinado: novembro de 2009. Previsão término: junho de 2011. 
 
17) Programa de Racionalização e Gestão de Demanda – Secretaria de Saneamento e Energia – SSE/ 
Empresa Metropolitana  de Águas e Energia-EMAE – BID – Doação – Valor: US$ 1 milhão. Assinado: 
novembro de 2009. Previsão  de término: junho de 2011. 
  
18) Presídios/SAP – BNDES – Valor: R$ 240 milhões. Assinado: dezembro de 2009. Previsão de 
término: dezembro de 2011. 
 
19) Programa de  Investimentos do Estado de São Paulo/BNDES – Resolução BACEN 3.716/09. Valor: 
R$ 40 milhões. Autorizadas as exceções nas regras para a aplicação dos empréstimos em despesas de 
capital. Utilização: até abril de 2010. Finalidade: Recuperação da Rodovia SP 088, a cargo do DER. 
Assinado: 28 de dezembro 2009.  Valor total  desembolsado. 
 

B) Projetos em negociação/análise BID, BIRD, JBIC, JICA, BNDES e CEF: 
 
1) Programa de Despoluição do Rio Tietê – etapa III/Sabesp/BID – Valor: US$ 600 milhões. Previsão 
de assinatura: maio de 2010. 
 
2) Programa Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica/Secretaria do 
Meio Ambiente e Secretaria da Habitação/BID – Valor: US$ 163 milhões. Previsão de assinatura: 
setembro de 2010. 
 
3) Expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo – trecho largo Treze – Chácara 
Klabin/BID/BIRD/BNDES – Valor: US$ 1,131 bilhão. Previsão de assinaturas: abril/junho de 2010. 
 
4) Várzeas do Tietê/ Secretaria de Saneamento e Energia – SSE/BID – Valor: US$ 140 milhões. 
Previsão de assinatura:  1º semestre  2011. 
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5) Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil - PROFISCO/Secretaria da 
Fazenda/BID – Valor:  US$ 120 milhões. Previsão de assinatura: junho de 2010. 
 
6) Programa  de Fontes Renováveis – Secretaria de Saneamento e Energia – SSE/ Empresa 
Metropolitana  de Águas e Energia-EMAE/BID – Doação – Valor: US$ 1 milhão. Previsão de 
assinatura: 1º semestre de 2010. 
 
7) Programa de Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê/BIRD -  Valor do Estado: US$ 4 milhões. 
Previsão de assinatura:  junho de 2010. 
 
8) Desenvolvimento Rural Sustentável/Secretaria da Agricultura/Secretaria do Meio Ambiente/BIRD – 
Valor: US$ 78 milhões. Previsão de assinatura: junho de 2010. 
 
9) REÁGUA – Secretaria de Saneamento e Energia/BIRD – Valor: US$ 65 milhões. Previsão de 
assinatura: junho de 2010. 
 
10) Modernização da Linha 11 – Coral da CPTM/BIRD – Valor: US$ 112,91 milhões. Previsão de 
assinatura:  setembro de 2010. 
 
11) Empreendimento da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo – Fase II/BIRD/JBIC – Valor: BIRD  
US$ 130 milhões;  JBIC  US$ 130 milhões. Previsão de assinatura: junho de 2010. 
 
12) Programa de Pavimentação de Estradas Vicinais do Estado de São Paulo/DER – BIRD -  Valor: 
BIRD  US$ 326,77 milhões.  Previsão de assinatura: setembro de 2010. 
 
13) Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área de Mananciais da Represa Billings – 
Sabesp/JICA -  Valor: 6,208 bilhões ienes. Previsão de assinatura: junho de 2010. 
 
14) Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista – fase II - 
Sabesp/JICA. Valor: 38 bilhões ienes. Previsão de assinatura: outubro de 2010. 
 
15) Programa de Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética-Sabesp/JICA -  Valor: 48 
bilhões Ienes. Previsão de assinatura: 2º trimestre de 2011. 
 
16) Pequena Central Hidrelétrica – PCH de Pirapora – Empresa Metropolitana  de Águas e 
Energia/EMAE/BNDES -  Valor: R$ 83,4 milhões. Previsão de assinatura: junho de 2010. 
 
17) Complexo Cultural Teatro da Dança de São Paulo/BID e/ou BNDES – Valor: US$ 100 milhões. 
Previsão de assinatura do contrato:  BNDES junho de 2010;  BID 1º trimestre de 2011. 
 
18) Programa de Investimentos do Estado de São Paulo/BNDES – Resolução BACEN 3.794/09. Valor:  
R$ 60 milhões. Excepcionalizadas as regras para  permitir a aplicação dos empréstimos em despesas 
de capital. Utilização: até junho de 2010. Previsão de assinatura: junho de 2010. 
 
19 )Plano Metropolitano de Macrodrenagem – CEF(FGTS)/SSE/DAEE - Valor: R$ 64 milhões. 
Previsão de assinatura:  junho de 2010.  

 
C) Contratos de financiamento  assinados em 2009 com BID, BIRD, JBIC, BNDES e   SABESP                       
            
1) Nota Fiscal Eletrônica – Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – Secretaria da 
Fazenda/BNDES -  Valor: R$ 15 milhões. Assinado: maio de 2009. Previsão de término: maio de 2012.    
                                       
2) Projeto Sul – Linha C da CPTM e Linha 5 do Metrô/BID – Valor: US$ 168 milhões. Assinado: agosto 
de 2009. Previsão de término: fevereiro de 2014. 
 
3) Programa  de Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais do   Estado de São Paulo/DER – 
BIRD/BID – Valor:  BIRD  US$ 167 milhões. BID US$ 194 milhões. Assinados: ambos em agosto de 
2009. Previsão de  término:  agosto de 2013. 
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4) Programa de Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê/BIRD -  Valor: SABESP - US$ 100 milhões. 
Assinado: outubro de 2009. 
 
5) Presídios/SAP – BNDES – Valor: R$ 240 milhões. Assinado: dezembro de 2009. Previsão de 
término:  em dezembro de 2011. 
 
6) Programa de Investimentos do Estado de São Paulo/BNDES – Resolução BACEN 3.716/09 – Valor: 
R$ 40 milhões. Excepcionalizadas as regras para permitir a aplicação dos empréstimos em despesas 
de capital. Utilização: até abril de 2010. Finalidade: Recuperação da Rodovia SP 088, a cargo do DER. 
Assinado: 28 dezembro de  2009. Total desembolsado. 
 
7) Programa de Desenvolvimento da Capacidade Regulatória do setor de Saneamento do Estado de 
São Paulo – Secretaria de Saneamento e Energia – SSE /BID – Doação. Valor: US$ 1,5 milhão. 
Assinado: novembro de 2009. Previsão término: junho de 2011. 
 
8) Programa de Racionalização e Gestão de Demanda – Secretaria de Saneamento e Energia – SSE/ 
Empresa Metropolitana  de Águas e Energia-EMAE – BID – Doação – Valor: US$ 1 milhão. Assinado: 
novembro de 2009. Previsão  de término: junho de 2011. 
 
9) Operações de Crédito - emissões para captação de recursos  pela SABESP  
 

Autorizadas pela SEFAZ e Contratadas em 2009  
 
Emissão de debêntures – Valor: R$ 826,1 milhões. Autorização da SEFAZ:  24/11/2009. 
 
3ª Emissão de Notas Promissórias – Valor: R$ 600 milhões. Autorização SEFAZ:  02/06/2009. 
 
Emissão de Debêntures – Valor:  R$  600 milhões. Autorização SEFAZ:  02/06/2009. 
 
4ª Emissão de Notas Promissórias – Valor: R$ 900 milhões. Autorização SEFAZ: 27/11/2009. 
 
Emissão de Debêntures – Valor: R$ 900 milhões. Autorização SEFAZ: 27/11/2009. 
 
Em análise na  SEFAZ  - aguardando  autorização 
 
Financiamento BNDES – Programa Onda Limpa (IN 14/2009) -  Valor:  R$ 300 milhões  

 
D) Acompanhamento dos Convênios Federais  - repasses  voluntários da União 
 
1) Projeto de Saneamento e Mananciais nas Represas Guarapiranga e Billings (PAC Mananciais) – SSE 
– Valor:  R$ 250 milhões. Assinado: junho de 2008.  Ingresso Previsto: R$  81,2 milhões. Repasse  em 
2009:  R$ 83,07 milhões. 
 
2) Projetos de Habitação e Urbanização/CDHU – Valor: R$ 320 milhões. Assinado: dezembro de 2007. 
Ingresso Previsto:  R$ 51,57 em 2009. Repassados:  R$ 58,7 milhões. 
 
 3) Projeto de construção da ponte Paulicéia/SSE/CESP – Valor: R$ 24,73 milhões. Assinado: setembro 
de 2007. Valor foi integralmente repassado. 
 
4) Projeto Rodoanel de São Paulo/DERSA – Valor: R$  1,2 bilhão.  Desembolsos anuais de R$ 300 
milhões. Assinado: 1999. Repasse  em 2009:  R$ 300 milhões. 
 
5) Linha 2 – Verde do Metro/METRÔ – Valor: R$ 270 milhões. Assinado: dezembro de 2007.  Valor foi 
integralmente repassado. Convênio finalizado. 
 
6) Recursos para a Administração Penitenciária/SAP – Valor: R$ 70,23 milhões. Repasse integral do 
valor e depositado em conta poupança. 
 
7) Recursos para a Segurança/SSP – Valor: R$ 42,8 milhões. Convênios assinados:  2007 e 2008. 
Repasse integral do valor e depositado em conta poupança. 
  
8) Recursos para a Justiça/Secretaria da Justiça e Cidadania -  Valor:  R$  250  milhões.  Assinado: 
janeiro de 2005.  Repasse em 2009:  R$ 52,6 milhões.      
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1.5  Departamento de Controle e Avaliação - DCA  
 
 
O Departamento de Controle e Avaliação, por meio dos Centros de Controle e Avaliação e dos 
Centros Regionais de Controle e Avaliação, tem as seguintes atribuições: 
 
• Comprovar a legalidade, legitimidade e avaliar os resultados, quanto à economicidade, 
eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial nas unidades da administração 
direta, indireta, fundações, autarquias e empresas estatais.  
• Examinar a observância da legislação específica e normas correlatas;  
• Avaliar a execução dos programas de governo, dos contratos, convênios, acordos, ajustes e 
outros instrumentos congêneres;  
• Avaliar o desempenho administrativo e operacional das unidades da administração estadual; 
• Avaliar o resultado da execução de serviços/políticas públicas realizados pelas entidades do 
terceiro setor em parceria com o Estado 

 
Atualmente desenvolve seus trabalhos com foco em resultados, enfatizando a eficácia, a 
transparência, a eficiência e a efetividade da gestão, agregando ao modelo tradicional de 
auditoria baseada na verificação da legalidade e regularidade dos atos administrativos, a visão 
gerencial que possibilita ao gestor o aprimoramento dos processos de trabalho. 
 
Implantações 
 

Sistema de Controle Interno Gerencial – CIGER  - Sistema operacional no qual são incluídas as 
informações referentes aos trabalhos de auditoria realizados pelo Departamento. O CIGER foi 
remodelado em conjunto com o DTI. Objetivo: adequar o sistema ao novo padrão da SEFAZ e 
implementar funcionalidades de planejamento estratégico e de monitoramento das atividades do DCA. 
A nova versão do sistema deverá entrar em operação a partir de 2010. 
 
Planejamento Anual de Auditorias  - O DCA, a partir de 2009, adotou o procedimento de encaminhar 
ao Tribunal de Contas do Estado a programação anual dos seus trabalhos. Objetivo: fortalecer o 
controle interno e externo, por meio do compartilhamento de suas atividades, que permite melhor 
mapeamento das ações enquanto órgão de controle.  
 
Análise dos Controles Internos  – Consolidou o processo de aproximação com as auditorias internas 
das empresas públicas do estado coordenando e realizando trabalhos de avaliação dos controles 
internos e de análises de balanço, contribuindo com informações complementares aos acionistas das 
estatais quando da realização das Assembléias Gerais Ordinárias.   

 
As principais atividades desenvolvidas pelo Departamento compreendem: 
 
1) Auditorias 
 
a) Avaliação dos Programas de Governo  - Acompanhar todas as ações existentes, buscando a 
verificação da aplicação dos recursos públicos numa administração orientada para resultados, 
adequando crescentemente os programas à expectativa da sociedade em relação ao setor público. 
b) Auditoria de Desempenho e Resultado  – Verificar a legalidade e legitimidade dos atos 
administrativos nas unidades dando enfoque a Gestão Orçamentária e Financeira, Gestão de 
Materiais, Obras e Serviços, Gestão de: Recursos Humanos, Patrimonial, Controles Internos, 
Convênios, Fundos Especiais de Despesa e a Avaliação de Desempenho da Unidade. Objetivo: - 
aferir o grau de eficiência, eficácia e efetividade. - possibilitar aos gestores um instrumento que 
contribuirá na tomada de decisões necessárias para um melhor desempenho dos seus procedimentos 
em busca da qualidade. 
c) Avaliação de Contratualização de Resultado  – Avaliar o alcance dos resultados pactuados, 
quando da celebração do instrumento legal, quanto ao cumprimento das metas previstas, podendo ser 
firmado com qualquer natureza de instituição, seja ela estatal (pública), do terceiro setor (associações 
e fundações) e mesmo privada (empresas e consórcios). 
d) Análise de Balanço  e dos Controles Internos  – Apresentar informações das Demonstrações 
Financeiras das empresas estatais para subsidiar o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - 
CODEC na emissão de pareceres nas assembléias de acionistas.  
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O planejamento dos trabalhos do DCA para o exercício de 2009, detalhado por modalidade de 
auditorias e respectivos quantitativos, contemplou 484 trabalhos. Elaborou 507 relatórios, 
sendo 23 oriundos de demandas não previstas que foram atendidas e consideradas como 
trabalhos especiais. 
 

 

 
Quantitativo de Trabalhos Realizados 

Modalidade Quantidade 

Auditoria de Desempenho e Resultado 260 

Avaliação de Programa 10 

Avaliação de Contratualização de Resultados 174 

Visitas Técnicas / Auditorias Especiais 23 

Análise de Balanço e dos Controles Internos 40 

Total  507 

 

Classificação das Recomendações 
 
O Departamento implementou as adequações necessárias nos procedimentos orientadores 
buscando a atuação com enfoque gerencial. E para mensurar o resultado dos trabalhos criou 
mecanismos sinalizadores, classificando as recomendações contidas nos relatórios em:  
 
� Formal/Legal  – obrigação de fazer, ou seja, está prevista em leis, em estatutos, cláusulas de 
acordos pactuados, normas de procedimentos, etc. 
� Operacional  – operação da organização e que estão na governabilidade dos dirigentes. 
� Gerencial  – inovação dos processos de trabalho, com a continuidade das operações da 
organização, que pode estar na governabilidade do dirigente ou não, mas que devem ser apresentadas 
aos órgãos setoriais de gestão da área para análise. 
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Cabe destacar que 18% dos relatórios apresentaram 172 recomendações, que evidenciaram a 
necessidade de apuração de responsabilidade e eventuais prejuízos ao erário. 
 
Monitoramento das Recomendações 
 
O DCA, visando a aferir o resultado dos seus trabalhos, adotou o monitoramento sistematizado 
das implementações decorrentes de recomendações consignadas nos relatórios, referente ao 
período de 2008 e 2009, visando a verificar o grau de aderência da atuação técnica do 
Departamento. Foi constatado o seguinte:  
 

 

No período de 2009 foram elaborados 507 relatórios, totalizando 4.430 recomendações, sendo 
que 47% foram atendidas dentro do exercício e 53% referem-se aos processos que estão em 
tramitação. O DCA mantém um elevado nível de atendimento/aceitação dos trabalhos 
realizados, cumprindo de forma efetiva e transparente suas atribuições. 
 
2) Monitoramento de Sistema 
 
Cadastro de Parceiros do Terceiro Setor – CPATES  foi instituído pelo Decreto nº. 51.291, de 
22/11/2006, destinado ao registro das entidades parceiras da administração pública do Estado de São 
Paulo, notadamente Organizações Não Governamentais – ONGs, Organizações Sociais – OSs, 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, associações e sociedades civis sem 
fins lucrativos, acesso por meio do endereço eletrônico www.fazenda.sp.gov.br/cpates. 
 
CPATES oferece pesquisa transparente e tempestiva. As entidades do terceiro setor têm a 
obrigatoriedade de informar ao DCA todo e qualquer ajuste advindo de Contratos de Gestão, de Termos 
de Parcerias ou de Convênios, referente aos repasses de recursos e sua aplicação. 
 
O DCA monitora e atualiza as informações do sistema referente às entidades do terceiro setor. 
Parceria:  Secretarias da Cultura, da Saúde, da Administração Penitenciária, da Justiça e 
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Defesa da Cidadania, de Assistência e Desenvolvimento Social e da Agricultura e 
Abastecimento. O banco de dados do CPATES é o universo amostral que possibilita a análise 
e seleção das entidades nas quais serão desenvolvidos os trabalhos de avaliação de 
contratualização por resultados. 
 
3) Assessoramento 
 
Realiza o monitoramento e baixa de saldos contábeis – acompanhamento da evolução do 
saldo contábil de restos a pagar das obrigações oriundas da execução orçamentária do 
exercício de 2008. 
 
A economia orçamentário-financeira para o Estado, oriunda das providências tomadas em 
decorrências da atuação na realização de auditorias e assessoramento as unidades, resultou 
em: 

Economia Orçamentária/Financeira (em R$) 
Auditoria Assessoramento 

698.338,66 239.519.477,58 
 
4) Capacitação 
 
Na busca constante pela evolução na diversificação e qualidade dos serviços prestados por 
este Departamento, o programa de capacitação e treinamento da equipe técnica, visando à 
melhoria do desempenho das suas funções, está sendo essencial na construção do novo 
modelo de trabalho do DCA. 
 
No período de abril a dezembro 2009, os técnicos do DCA participaram de 24 eventos de 
capacitação que totalizaram 7.747 horas aulas, que correspondeu em média de 38 horas aula 
de capacitação por funcionário. Objetivo: valorizar os recursos humanos, priorizando o 
alinhamento das competências necessárias para a execução das atividades realizadas pelo 
Departamento. 
 

Capacitação da Equipe Técnica 

Eventos Carga 
Horária 

Nº. de 
Participantes Período 

Seminário 
Gestão por Resultados em São Paulo 4 111 23/04/2009 
Gestão do Conhecimento e Inovação 3 36 04/12/2009 

Planejamento Estratégico em Compras 4 18 10/12/2009 

Curso 

Formação de Gestores de Capacitação 16 1 20 a 21/05/2009 
Microsoft Visio 8 1 21/05/2009 

Word Básico 12 9 25 a 28/05/2009 

Power Point 12 3 02 a  06/05/2009 

Excel Básico 15 1 15 a19/06/2009 
Word Avançado 15 3 15 a 19/06/2009 

Indicadores de Desempenho 16 3 20 e 27/08/2009 

Ferramentas de Gestão de Conteúdo 3,5 36 09/2009 

SIGEO 20 4 19 a 21/10/2009 e     
30 a 04/12/2009 

SIAFEM 40 4 09 a 13/11/2009 
CEATS - Mecanismos de Relacionamento entre Estado 
e 3º Setor: As Novas Formas de Avaliação e Controle 80 35 21/10  a 15/12/09 

Sistema de Controle Interno Gerencial - Nova Versão 8 48 08 a 10/12/2009 
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Palestra  
Alterações - Lei Federal nº. 11.638/07 - Aspectos 
Contábeis e Tributários em Relação à Lei das S.A 

4 
 

25 
 

11/03/2009 
 

Gestão Pública Contemporânea e Modelos de Gestão 
por Resultado 4 11 23/06/2008 

Planejamento Estratégico em Compras 4 4 25/06/2009 
Apresentação do Sistema CADIN 3 40 16/07/2009 
Controle de Resultados versus Controle da Legalidade 3 8 24/09/2009 
Lei Federal nº. 11.941/09 - Anistia Parcial e 
Parcelamento de Débitos Administrados - SRFB 1 18 06/10/2009 

Um Novo Modelo para Medir o Desempenho de 
Organizações Públicas 

1 14 15/10/2009 

Workshops  
Workshops - Orçamento por Resultados e Custos 
Públicos - Missão de Assistência Técnica FMI 

8 3 07 e 08/12/2009 

 
 
5) Orçamento do DCA 

 
Nas atividades, foram despendidos, no Programa 2002 – Controle e Avaliação, os seguintes 
valores do orçamento 2009:  
 

Funcional Programática - 04124200255990000 - Auditoria Institucional em R$ 
Natureza de Despesa Empenhado Liquidado Pago 

319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Polícia Civil 10.451.015,82 10.451.015,82 9.656.329,61 

319049 - Auxílio- Transporte 12.287,99 12.287,99 11.224,00 

319113 - Obrigações Patronais 1.930.372,64 1.930.372,64 1.930.372,64 

339014 - Diárias - Civil 82.819,58 82.819,58 82.357,39 

339033 - Passagens e Despesas com Locomoção 86.830,90 85.742,85 83.863,45 

339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.973,00 12.973,00 12.973,00 

Total 12.576.299,93 12.575.211,88 11.777.120,09 

Fonte: SIGEO (data de atualização: 20/01/10)    
 
 

2. Área Meio  
 
 
A Área Meio compreende as áreas que oferecem suporte técnico e administrativo para as 
Áreas Executivas realizarem as ações. 
 
 
2.1 – Coordenadoria Geral de Administração – CGA 
 
 
As principais ações realizadas pela Coordenadoria Geral de Administração – CGA,  em 2009, foram: 
 
 
1. Departamento de Suprimentos e Atividades Complementares (DSAC) e as Divisões Regionais de 
Administração (DRAs) realizaram as  seguintes atividades referentes a obras civis, elétricas e hidráulicas: 
 

a) Obras/Reformas -  Concluídas em 2009 Valor em R$ 
Total (a) 8.820.164,41 

Conclusão 962.212,80 
Posto fiscal de São Carlos 405.337,62 
Serviços de diagnósticos das instalações elétricas do PCR – Palácio Clóvis Ribeiro 556.875,18 
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Construção 1.124.634,11 
Posto fiscal de Jales 519.984,21 
CPA de Caraguatatuba 604.649,90 

Contratação de projetos 27.000,00 
Mogi Guaçu 12.500,00 
Auditório do PCR - Palácio Clóvis Ribeiro 14.500,00 

Reforma 3.648.843,30 
10º e 16º andar do Palácio Clóvis Ribeiro - PCR 1.084.040,48 
Regional Fazendária de Araçatuba 1.900.802,82 
Posto fiscal de Andradina 116.000,00 
Posto fiscal de Penápolis 161.500,00 
Posto fiscal de Pereira Barreto 96.500,00 
Modernização de dois elevadores – Regional Fazendária de Presidente Prudente 290.000,00 

Demais 3.057.474,20 
Substituição dos pisos do almoxarifado e entrada de fornecedores – subsolo PCR 314.000,00 
Pintura do piso da garagem da DRTC III (Butantã) 5.000,00 
Remoção dos elementos vazados do 18º andar do PCR 15.000,00 
Adequação do refeitório com impermeabilização total da área na DRTC II (Lapa) 197.242,25 
Elaboração de material técnico para contratação de empresa para realização de 
reforma do imóvel da FAZESP 

 
14.500,00 

Impermeabilização da caixa d’água da Creche 11.600,00 
Serviços Especializados para Adequação e Ampliação do Sistema Elétrico do prédio 
da Regional Fazendária de Taubaté, com inclusão de Sistema de Refrigeração 

 
1.985.646,58 

Execução de projetos elaborados em anos anteriores, relacionados à readequação 
do espaço físico e à instalação de sistema de ar condicionado no prédio situado na 
Praça Antonio Telles, em Santos – 1º etapa 

 
 

27.000,00 
Readequação dos espaços físicos dos andares Intermediário, Quarto e Quinto, do 
Edifício Sede da Regional Fazendária de Campinas – 1º medição 

 
156.485,37 

Impermeabilização da cobertura do prédio, com aplicação de 1.130 m² de manta 
asfáltica da Regional Fazendária de Presidente Prudente 

 
52.000,00 

Modernização (substituição) de 02 (dois) elevadores instalados no prédio da 
Regional Fazendária de Marília 

 
279.000,00 

 
b) Obras/Reformas - Não Concluídas em 2009 e em And amento  2010 Valor  em R$ 

Total (b) 13.348.382,68 
Contratação dos projetos 1.068.140,90 

Guarulhos 160.500,00 
Sorocaba 336.500,00 
Francisco Marengo 244.200,00 
Osasco 284.692,03 
Ribeirão Preto 42.248,94 

Contratação de empresa  2.106.052,59 
Elaboração de projeto de recuperação das fachadas do PCR 205.064,47 
Realização de impermeabilização do 4º andar – área externa do PCR 1.114.561,56 
Reforma do posto fiscal de Barão de Limeira 686.226,56 
Substituição da rede de hidrantes do PCR – Palácio Clóvis Ribeiro 79.200,00 
Laudo Pericial para a Regional Fazendária de Taubaté 21.000,00 

Adequação 4.826.863,87 
Adequação dos geradores – cabine primaria do PCR – (em execução) 4.555.555,55 
Adequação do espaço para implantação da DRTC I 271.308,32 

Demais 5.347.325,32 
Construção do posto fiscal de Catanduva – (em execução) 744.942,10 
Conclusão dos serviços pendentes da obra de construção da Regional Fazendária 
de Taubaté 

 
3.961.383.22 

Execução de projetos elaborados em anos anteriores, relacionados à readequação 
do espaço físico e instalação de sistema de ar condicionado no prédio situado na 
Praça Antonio Telles, em Santos  

 
 

133.000,00 
Demais 5.347.325,32 

Readequação dos espaços físicos dos andares Intermediário, Quarto e Quinto, do 
Edifício Sede da Regional Fazendária de Campinas - continuação 

 
508.000,00 

 
Obras e Reformas - Total (a+b) 

 
R$ 22.168.547,09 
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- Licitações realizadas na Capital através do Departamento de Suprimentos e Atividades 
Complementares (DSAC) foram: 
 

Modalidade Qtidade Reserva - R$ Observação 

Tomada de Preços 08 6.877.103,59 Três estão em andamento e uma foi revogada 

Pregão Eletrônico 126 156.690.931,43  

Concorrência  06 40.359.117,44 Duas estão em andamento 

Convites BEC 163 1.173.617,78  

Pregões Presenciais 12 57.306.053,27  

 
 
2. Área de Recursos Humanos (DRH) – atividades realizadas foram as seguintes: 
 
- Administração da vida funcional de aproximadamente 7.856 servidores ativos. 
- Gerenciamento e manutenção do Sistema Informatizado de Administração Pessoal – SIAP e 
gerenciamento dos sistemas a ele associados, elaboração e implementação de novas funcionalidades. 
- Desenvolvimento e elaboração de relatórios gerenciais, por meio do aplicativo Discoverer. 
- Controle dos afastamentos de servidores por aplicativo disponível na Rede Executiva do Governo do 
Estado – NOTES. 
- Preparação e divulgação pela Intranet de textos referentes à Legislação de Recursos Humanos, 
comunicados e instruções aos Núcleos de Recursos Humanos das regionais SEFAZ. 
- Atualização do Manual de Freqüência disponível na Intranet. 
- Recebimento e controle das Declarações de Bens dos servidores da SEFAZ. 
- Gerenciamento dos cartões Auxílio-Alimentação (VR). 
- Gerenciamento do aplicativo Workflow nos processos de trabalho relacionados à licença-prêmio 
(fruição), anulação/alteração de férias. 
- Controle e apuração do prêmio de produtividade de cerca de 1.220 Agentes Fiscais de Rendas. 
- Confirmação no cargo dos Agentes Fiscais de Rendas em Estágio Probatório referente ao concurso de 
2006. 
- Controle do reembolso referente aos servidores AFRs afastados junto a outros Órgãos e Empresas. 
- Ressarcimento dos vencimentos de servidores da SEFAZ e Quadro Especial do IPESP afastados junto 
a outros Órgãos e Empresas. 
- Controle de 11.360 Cargos e Funções-Atividades pertencentes ao Quadro de Pessoal da SEFAZ e 217 
Cargos e Funções-Atividades pertencentes ao Quadro Especial do Instituto de Previdência do Estado de 
São Paulo (IPESP). 
- Gerenciamento do Abono por Satisfação do Usuário – ASU, realização de processos seletivos para 
preenchimento de 124 vagas destinadas aos servidores interessados em desenvolver atividades de 
atendimento e orientação ao público da SEFAZ. 
- Administração do processo de progressão dos servidores SEFAZ. 
- Envio de informações atualizadas ao SEADE. 
- 451 Ratificações de tempo de serviço para fins de aposentadoria dos processos único de contagem de 
tempo. 
- Manifestação técnica em 2.335 processos. 
- 503 nomeações de servidores Administrativos (decretos, termos de posse e títulos de nomeação), 179 
exonerações e outros 7.081 atos administrativos. 
- 102 aposentadorias (tempo de serviço público e compensação previdenciária), 92 abonos de 
permanência, 541 Adicionais por Tempo de Serviço, 373 certidões diversas e 301 Incorporações (GR, 
GDAP, Artigo 133 da CE). 
- 2.649 atendimentos psicossociais aos servidores. 
- 128 atendimentos voltados à orientação de gestores e 101 aos familiares, nos casos de licenças saúde, 
readaptação, dependência química, aposentadoria por invalidez, problemas funcionais e demais queixas 
(relacionamento, conflitos interpessoais e outros). 
- Manutenção e atualização do cadastro de profissionais credenciados no Serviço de Aconselhamento – 
SERAC, para atendimento aos servidores e dependentes. 
- 21 visitas domiciliares e 31 hospitalares, destinadas ao levantamento das condições socioeconômicas e 
de saúde dos servidores, bem como orientação aos familiares. 
- Acompanhamento das informações no Banco de Talentos e ajustes das funcionalidades. 
- Apoio técnico-administrativo aos Núcleos de Recursos Humanos das Regionais. 
- Programa Incentivo a Hábitos Saudáveis, 17 participantes de orientação grupal e 4 de orientação 
individual psicossocial. 
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Planos de Ação - Desenvolvimento e acompanhamento dos seguintes: 
 
1- Gerenciamento e manutenção do Sistema Informatizado de Administração Pessoal – SIAP e 
dos sistemas a ele associados, elaboração e implantação de novas funcionalidades. 
 
Valor gasto em 2009:   R$ 130.800,00.   Saldo para 2010: R$ 143.900,00 
 
2 - Grau de satisfação dos usuários externos - Elaboração, desenvolvimento e aplicação de 
8.500 (1ª medição) e 9.700 (2ª medição) pesquisas quantitativas para aferir o nível da 
qualidade total percebida pelos usuários dos serviços prestados pela Secretaria da Fazenda. 
Tabulação dos dados, produção de relatório de conclusão e proposta de plano de ação de 
acordo com os resultados obtidos foram realizados. 
 
Valor gasto em 2009: R$ 412.072,50.  Saldo para 2010: R$ 400.000,00 
 
3 - Clima Organizacional e Satisfação Interna – Elaboração, desenvolvimento e aplicação de 
instrumentos de pesquisas, destinadas aos servidores do Quadro e Pessoal da SEFAZ, com 
3.140 respondentes. Apresentação dos resultados e propostas de ações de melhoria, 
implantação, avaliação e monitoramento das intervenções foram contemplados. 
 
Valor gasto em 2009: R$ 95.000,00.  Saldo para 2010: R$ 270.000,00 
 
4 - Programa “QUALIVIDA AQUI SE FAZ!” - Implantar, desenvolver e promover ações de 
saúde e Qualidade de Vida para aproximadamente 7.856 servidores fazendários da Capital e 
as Regionais.  
 
- Prevenir e monitorar os problemas físicos, emocionais e sociais, incentivando a adoção de hábitos 
regulares e saudáveis para o organismo quanto à alimentação, atividades físicas, lazer e 
relacionamentos sociais.  
 
- Melhorar os padrões de saúde, aumento da produtividade e redução do índice de absenteísmo por 
motivo de saúde: Levantamento e Diagnóstico das Condições Atuais de Saúde - Física, Mental e Social; 
Programas de Medicina e Odontologia preventivas; Programa de Acompanhamento Biopsicossocial; 
Programa de Educação em Saúde; Programa de Política de Benefícios.  
 
Principais ações desenvolvidas no decorrer do período. 
 
Brigada de Incêndio; Educação Continuada em Saúde; Ambiente Livre de Tabaco; Agenda Ambiental da 
Administração Pública; Atividades Físicas para Combate ao Sedentarismo; Conscientização sobre 
Alimentação Saudável; Arte e Cultura. 
 
Saldo para 2010: R$ 1.120.000,00 
 
5 - Gestão da prestação de serviços de nutrição e alimentação - fornecimento estimado de 400 
desjejum/dia (café da manhã) e 900 refeições/dia destinadas aos servidores  em exercício na 
Sede da SEFAZ e, 90 refeições/dia estimadas para os servidores em exercício na Procuradoria 
Geral do Estado. 
 
Valor gasto em 2009: R$ 1.292.596,08.  Saldo para 2010: R$ 789.136,02 
 
6 - Prestação de serviços de nutrição e alimentação - Elaboração de processo licitatório para 
operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades para fornecimento estimado de 80 
refeições/dia destinadas aos servidores em exercício na DRTC-II, assegurando alimentação 
balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas. 
 
Saldo para 2010: R$ 232.350,00 
7 - Acompanhamento da prestação de serviços de nutrição e alimentação - fornecimento 
estimado de 150 desjejum/dia (café da manhã) e 170 refeições/dia destinadas aos servidores 
em exercício na JUCESP, assegurando alimentação balanceada e em condições higiênico-
sanitárias adequadas. 
 
Valor gasto em 2009: R$ 151.545,02. Saldo para 2010: R$ 221.594,49 
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8 - Supervisão e avaliação da prestação de serviços de apoio educacional e operacional - 
atender aproximadamente 126 crianças matriculadas no Centro de Convivência Infantil da 
Sede da SEFAZ. 
 
Valor gasto em 2009: R$ 1.346.998,82. Saldo para 2010:  R$ 1.498.618,80. 
 
9 - Contratação de estudantes de Ensino Superior - proporciona o desenvolvimento prático, 
aproximação e integração dos conhecimentos produzidos na Universidade. Atualmente atende 
Capital e as Regionais. Parceria: FUNDAP  Oferta: 424 vagas de estágio. 
 
Valor gasto em 2009: R$ 1.104.663,50. Quantidade de estagiários em 2009: 124.  
Saldo para 2010: R$ 1.661.208,84 
 
10 - Contratação  de estudantes de Ensino Médio Normal e/ou Técnico Profissionalizante  no 
sistema público ou privado de educação. Atualmente atende Capital e as Regionais. Parceria: 
FUNDAP.  Oferta: 210 vagas de estágio. 
 
Valor gasto em 2009: R$ 419.393,98. Estagiários em 2009: 82 
Saldo para 2010: R$ 514.511,60 
 
11 - Reestruturação de Cargos e Carreiras Específicas da SEFAZ. Projeto BRA/03/038/PNUD - 
Sistemática de Gestão de Pessoas/FIA aplicável à Secretaria da Fazenda, baseada no 
conceito de gestão por competências e vinculada à missão, objetivos estratégicos. O processo 
de modernização está em andamento, composta por módulos, além de normas e 
procedimentos para orientar a implantação e capacitação da equipe do projeto. É composto 
pelos seguintes produtos: 
 

• Elaboração do plano de desenvolvimento dos trabalhos  
• Diagnóstico da situação atual e proposição das bases de novo modelo 
• Desenvolvimento do plano de comunicação 
• Estrutura de cargos e carreiras 
• Estrutura de remuneração 
• Estrutura de avaliação de desempenho 
• Plano de lotação e redimensionamento 
• Plano de ingresso e movimentação 
• Capacitação intensiva da alta e média gerência 
• Legalização 
• Definição do modelo de transição 
• Relatório final 

Valor gasto em 2009: R$ 870.000,00. Saldo para 2010: R$ 326.250,00 
 
12 – Concursos - Realizados 
  
- Agente Fiscal de Rendas: 600 cargos – sem custo para  Secretaria da Fazenda. 
- Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas: 300 cargos. Nomeados: 179 em 2009. 
 
Saldo para 2010: R$ 471.475,64 (Referente ao Curso de formação APOF’S - ESAF) 
 
 
13 - Autorizações para novo concurso - Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas. Vagas: 316 cargos. 
 
14 - Posses - 31 Oficiais Administrativos e 01 Executivo Público remanescente de concursos 
realizados por outras Secretarias de Estado. 
 
3 - Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo (CADA) - efetuou: 
 
- Publicação de três Editais de Ciência de Eliminação de Documentos da Área Meio:  Representação 
Fiscal/CAT; Posto Fiscal de Birigui e Gabinete da Delegacia Regional Tributária de Araçatuba- DRT/9. 
Eliminação:  4,79  metros lineares de documentos. 
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- Atendimento às convocações/solicitações  feitas pelo Arquivo do Estado. 
- Encaminhamento da Tabela de Temporalidade da Área Fim para aprovação do Coordenador do 
Arquivo.  
 
4 - Departamento de Orçamento e Finanças (DOF) - tem atuado de forma decisiva para a 
melhoria do controle e racionalização da aplicação dos recursos orçamentários e financeiros. 
As atividades são desenvolvidas pelas unidades subordinadas Centro de Orçamento e Custos 
– COC e a Divisão de Execução Financeira – DEF. Destacaram-se as seguintes: 
 
• Questionamento e análise crítica dos gastos das unidades; 
• Remanejamento de recursos entre unidades de uma mesma Unidade Orçamentária; 
• Avaliação crítica dos pedidos de suplementação; 
• Definição das prioridades nos pedidos de recursos e nos pedidos de créditos suplementares; 
• Instituição do Sistema de Controle de Telefonia; 
• Elaboração da Proposta Orçamentária Setorial POS 2010; 
• Acompanhamento do Plano Plurianual de 2008/2011 e atuação direta junto aos gerentes quando do 
monitoramento e da revisão de metas; 
• Acompanhamento diário do fluxo financeiro de responsabilidade da UGOF – SEFAZ, liquidação das 
PD’s e transmissão das orientações e treinamentos às Unidades da pasta na execução Orçamentária e 
Financeira. 
 
Centro de Orçamento e Custos – COC - assistiu ao dirigente da Unidade no desempenho de 
suas atribuições; elaborou, acompanhou e avaliou programas e projetos referentes à área de 
atuação da Unidade; elaborou e implantou sistema de acompanhamento de atividades 
desenvolvidas; produziu informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da 
Unidade; acompanhou e avaliou a execução orçamentária; remanejamentos internos; créditos 
suplementares; créditos automáticos; e, antecipação de cotas das Coordenadorias, sempre 
com vista à otimização e à racionalização na aplicação dos recursos. 
 
Divisão de Execução Financeira DEF – Realizou as atividades de supervisão, análise e 
conferência dos serviços afetos à Divisão e suas unidades subordinadas:  
 
a)Núcleo de Despesa - Desenvolveu atividades na execução de trabalhos com as empresas contratadas 
e as unidades gestoras de contratos da Secretaria. Atuação: - Aplicabilidade do disposto no item II, artigo 
10, do Decreto-lei nº. 233, de 28 de abril de 1970. - Cumprimento efetivo das normas introduzidas pela 
Legislação Federal da Previdência Social – “Órgão Público tomador de Serviços” com suas Instruções 
Normativas. - Aplicabilidade do disposto legal pela Prefeitura Municipal de São Paulo, artigo 9ª, da Lei 
13.701/2003 – Responsabilidade Tributária nos Órgãos Públicos. - Cumprimento da Lei nº. 14.042, de 30 
de agosto de 2005, regulamentada pelo Decreto nº. 46.598, de 04 de novembro de 2005, disposto nos 
artigos 1º e 2º, da obrigatoriedade do prestador de serviço que emitir nota fiscal autorizada por outro 
município, para tomador estabelecido no município de São Paulo efetuar a inscrição do cadastro, na 
forma e condições exigidas pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Paulo. 
 
b)Núcleo de Restituição - Efetuou os trâmites financeiros da restituição de receita orçamentária e extra-
orçamentária, quando determinado em definitivo pelas respectivas autoridades competentes. - Contribuiu 
para a consolidação do Sistema de Restituição Eletrônica de IPVA e MILT, implantado pela Resolução 
SF-30, de 11 de agosto de 2000, efetuando o repasse bancário diariamente para o Banco Nossa Caixa. - 
Efetuou as transações contábeis e financeiras dos créditos concedidos através do Programa de Estímulo 
à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo – Nota Fiscal Paulista, instituída pela Lei nº. 12.685 de 28 de 
agosto de 2007. Implantou maior celeridade na restituição, após análise contábil junto ao SIAFEM, 
integração e comunicação entre as áreas envolvidas do Departamento. - Reduziu o tempo de 
processamento e tramitação da restituição no Núcleo para no máximo 4 (quatro) dias para a conclusão 
da efetiva restituição. 
 
c)Núcleo de Controle de Contas e Serviços Públicos –  Atuou na redução dos gastos de consumo no 
fornecimento de energia elétrica, telefone (em fase de implantação do Sistema de Telefonia) e no novo 
Sistema de Utilidade Pública implantado nas Regionais do Interior. - Recebimento e análise das contas 
de despesas havidas com concessionárias de serviços de utilidade pública de aproximadamente 250 
contas / mês, diminuição essa decorrente do fechamento de Postos Fiscais transferidos para as novas 
sedes das DRTC-II e DRTC-III e implantação do PABX com desligamento definitivo de dezenas de linhas 
telefônicas. 
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d)Núcleo de Adiantamentos - Atendeu a adiantamentos e pagamentos de diárias por empenho estimativo 
relativos a 29 Unidades da SEFAZ. - Elaborou mensalmente relatórios ao Tribunal de Contas e Auditores 
da CCA-1. - Atuou no acompanhamento das contas correntes e do cartão eletrônico de compras nas 
unidades. - Acompanhou e manteve em dia a legislação pertinente aos serviços do núcleo e orientou os 
responsáveis por adiantamento quanto ao seu cumprimento.  
 
5 - Centrais de Pronto Atendimentos (CPAs) e Postos Fiscais - atendimento ao público 
presencial utilizando-se o Sistema de Gestão de Atendimento – SGA. 
 
1.386.979 senhas atendidas. 2.064.168 serviços codificados. 
Áreas de atendimento: Tributárias, Despesa de pessoal do Estado e Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP.  
 
6 - Call Center - Atendimento por meio do telefone 0800-170110, sob a responsabilidade da 
Central de Relacionamento Multimídia (CRM) da CGA e terceirizado junto à empresa 
especializada. Foram registradas:  
 

Unidade de Respostas Audíveis (URA): 1.609.255 atendimentos. Operador: 836.842 atendimentos. Fale 
Conosco do site da SEFAZ: 554.385 correios eletrônicos respondidos.  
 
Informações sobre: Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, Nota Fiscal Paulista - 
NFP, Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, Posto Fiscal Eletrônico – PFE e Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP, dentre outros. 
 
 A CRM continua com um trabalho de retaguarda em que são realizados os seguintes serviços: 
 

- Elaborar e promover o retorno aos contribuintes referentes aos comentários na Pesquisa de Satisfação 
do Usuário do 0800 e Fale Conosco;  
- Suporte para o atendimento Telefônico (0800) e Fale Conosco;  
- Criação das Unidades de Respostas Audíveis - URAS e Respostas Padrão (para atendimento 
telefônico e e-mail) com aprovação das áreas responsáveis envolvidas;  
- Integração com as áreas internas da SEFAZ para prestar um atendimento eficaz e com excelência ao 
usuário/contribuinte;  
- Resposta ao contribuinte entrante pela Ouvidoria Fazendária para sanar seus questionamentos;  
- Elaboração e acompanhamento de relatórios diários e mensais sobre o atendimento (URA, Humano, E-
mail e Pesquisa de Satisfação);  
- Auditoria dos atendimentos 0800 e Fale Conosco;  
- Monitoria dos treinamentos  realizados pela empresa terceirizada;  
- Promover melhoria contínua na qualidade do atendimento prestado ao usuário contribuinte.  
 
7 - Núcleos de Finanças e Suprimentos e Atividades Complementares – NFSACs e Núcleos de 
Recursos Humanos – NRHs –  desenvolvem os serviços de Recursos Humanos e Orçamento e 
Finanças, Suprimentos e Atividades Complementares nas suas respectivas Divisões Regionais 
de Administração – DRAs.  
 
8 - Núcleos de Suportes à Informática – NSIs – oferecem suporte em TI às unidades das 
Regionais Fazendárias e participaram na emissão e implantação dos crachás eletrônicos. 
 
 
2.2 Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Mod ernização Fazendária – 
CPM 
 
 
As principais atividades realizadas em 2009 foram:  
 
I – Departamento de Planejamento e Gestão de Projet os 
 

- Estabelecimento de novas atribuições, responsabilidades e estrutura do DPG. Elaboração da Minuta de 
Decreto de estrutura. 
 
- Redimensionamento de Recursos Humanos (Novos AFRs - Agentes Fiscais de Rendas e APOFPs - 
Analistas de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas do Estado de São Paulo) Reestruturação 
dos Centros internos e distribuição de atividades e rotinas de trabalho. 
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- Redimensionamento e negociação do orçamento DPG, considerando novas atribuições. Recursos 
provenientes do Estado e do PROFISCO. 
 
- Ampliação e redesenho do espaço físico do Departamento. 
 
- Apoio às atividades nacionais para a estruturação do Profisco (COGEF). 
 
- Divulgação do planejamento estratégico na abertura dos cursos Fazesp. 
 
- Elaboração de termos de referência e estudos para contratação de consultoria para continuidade de 
implantação do Balanced Scorecard (BSC) nas coordenadorias e unidades da SEFAZ e Elaboração de 
Cenários Prospectivos. 
 
- Início do projeto de Reestruturação da SEFAZ. Processo de contratação de consultoria com dispensa 
de licitação em andamento. 
 
- Aprimoramento da metodologia de acompanhamento de iniciativas SEFAZ de modernização; 
estruturação de equipe de “gestores de contas”, responsáveis por facilitar e acompanhar junto às áreas a 
disponibilidade de informações em sistema informatizado. 
 
- Lançado o Prêmio SEFAZ-SP Inovação, criado para reconhecer e premiar as melhores iniciativas 
empreendidas no âmbito da Secretaria. 
 
- Alinhamento da Gestão de Conhecimento de modo a fomentar a inovação na SEFAZ. 
 
- Nova Sefaznet e Internet implantadas na plataforma MS-Sharepoint. 
 
 
II – Escola Fazendária do Estado de São Paulo – FAZ ESP 
 
Dentre as atividades desenvolvidas pela FAZESP, destacaram-se: 
 
1 - Proposta de revisão da estrutura organizacional da FAZESP para fazer frente a um modelo 
de atuação alicerçado em dois eixos principais: 
 
- Desenvolvimento de competências por meio da capacitação; 
- Ênfase na educação a distância. 
 
2 - Programa de Capacitação 2009  
 
- Inovação no processo de elaboração do programa 

- foco no desenvolvimento das competências necessárias ao atingimento dos desafios das áreas, 
alinhados aos objetivos estratégicos da SEFAZ, estabelecidos no seu planejamento estratégico; 
- participação co-responsável dos 47 Gestores de Capacitação, servidores das diferentes áreas da 
SEFAZ, no processo de planejamento e execução do programa de capacitação.  

 
- Síntese de Resultados da Execução do Programa de Capacitação 2009 
 

Itens Quantidade 
Cursos realizados 133 
Participantes 20.596 
Horas - aulas usufruídas 376.343  

 
3 - Participação nas comissões responsáveis pelo planejamento e execução dos concursos 
públicos: 
 

APOFPs – Analistas de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas do Estado de São Paulo  
AFRs – Agentes Fiscais de Rendas  
 
4 - Elaboração e execução do curso eliminatório do concurso público para AFRs - 600 vagas. 
 
5 - Definição de 4 projetos da FAZESP que integrarão o PROFISCO – Projeto de 
Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo, a partir de julho de 2010. 
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6 - Educação Fiscal para Cidadania  
 
- Coordenação do Grupo de Educação Fiscal Estadual – GEFE - destacaram-se os seguintes projetos e 
ações: 
 

- Treinamento de 60 novos monitores para atuação nas regionais da SEFAZ; 
- Formação continuada e treinamento na Plataforma Moodle dos 76 tutores do curso à distância dos 
disseminadores de Educação Fiscal; 
- Programas “Fazenda Aberta” e “Fazenda Vai à Escola” com a participação de ONGs, escolas 
técnicas e universidades; 
 - Formação à distância de disseminadores de educação fiscal – 1.470 vagas; 
 - Palestras para a divulgação e esclarecimento sobre legislação tributária e Nota Fiscal Paulista; 
 - Apresentação de propostas de Emenda Aditiva ao Eixo V do Documento Referência da CONAE 
(Conferência Nacional de Educação) 2010. 
- Estabelecimento de parcerias: 

- Fundação para Cegos Dorina Nowill -  produção de materiais didáticos de Educação Fiscal em 
Braille; 
- ONG Oficina de Idéias, criadora do Programa Banco na Escola, para produção e aperfeiçoamento 
de cartilhas e jogos de Educação Fiscal. 

 

- Apoio a municípios interessados em implantar o PMEF – Programa Municipal de Educação Fiscal 
 

 
 

III - Unidade de Execução de Programa - UEP 
 
Programa de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Esta do de São Paulo - PROFFIS 
 
As informações do PROFFIS foram consolidadas em quatro componentes, a saber: A) 
Tributário, B) Orçamentário-Financeiro, C) Tecnologia da Informação e D) Recursos Humanos. 
Os quadros a seguir apresentam os componentes, os respectivos projetos e as ações 
executadas em 2009 desde o início do Programa. 
 

A.  Componente Tributário    
1. Coordenação da Administração Tributária – CAT 
Projeto CAT 1-01 - Atendimento aos Usuários dos Serv iços Tributários                                        
 
Objetivo: Criar nova sistemática para o atendimento aos usuários dos produtos e serviços da CAT, 
possibilitando a padronização e qualificação desse atendimento, por meio do desenvolvimento de 
sistemas de informática e elaboração de manuais de procedimentos e capacitação. 
 
Ações Executadas: 
Concluído o trabalho de identificação, mapeamento e modelagem de processos de negócios 
relacionados aos tributos administrados pela SEFAZ.   Projeto concluído. 
Projeto CAT 1-03 - Imposto sobre Transmissão Causa M ortis e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos 
 
Objetivo: Disponibilizar novos instrumentos de gerenciamento integrados aos já existentes para o 
ITCMD. 
O cruzamento de dados auxiliará as equipes de fiscalização no julgamento sobre a veracidade e 
completude das informações declaradas pelos contribuintes do imposto. 
 
Ações Executadas: 
Especificação do sistema concluída pela PRODESP e a construção será executada pelo Departamento 
de Tecnologia da Informação, da SEFAZ. 
Projeto CAT 1-04 - Apoio ao Cadastro Eletrônico de Co ntribuintes                                                   
 
Objetivo: Criar o “Posto Fiscal Único” que executa a inscrição em ambas as repartições, diminuindo, 
fortemente, prazo e custo para cumprimento das obrigações preliminares de registro de empresa ou 
atividade; sincronismo entre os cadastros da SRF e da SEFAZ e atualização técnica do cadastro. 
 
Ações Executadas: 
Em andamento ajustes na integração dos cadastros da SEFAZ com os da Receita Federal e tratativas 
para  integração dos cadastros da SEFAZ, SRF e JUCESP (CADEMP – Decreto 52.228/07). 
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Projeto CAT 4-02 - Sistema de Suporte à Gestão da Admi nistração Tributária                            

Objetivo: Traduzir a estratégia em termos operacionais, comunicar a estratégia no âmbito da CAT, 
permitir o monitoramento e a cobrança dos resultados definidos e  fornecer instrumentos necessários ao 
sistema de remuneração e premiação. 
 
Ações Executadas: 
Concluído o trabalho da Fundação Instituto de Administração - FIA para assessoramento na ampliação 
da integração entre as áreas de planejamento estratégico e as equipes de execução das delegacias 
regionais tributárias. 
Projeto concluído. 
Projeto CAT 4-03 - Estudos Tributários                                                                                                

Objetivo: Criar as condições necessárias à formulação de um pensamento sistemático de Administração 
Tributária no Estado, atuar como pólo de apoio e referência de estudos de interesse da Administração 
Tributária, criando as condições favoráveis ao debate e à livre circulação de idéias. 
 
Ações Executadas: 
Concluído trabalho da Fundação Getúlio Vargas – FGV para assessoria e consultoria na área tributária, 
visando ao desenvolvimento das atividades relacionadas ao Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros, cujo 
objetivo é o aperfeiçoamento do federalismo fiscal brasileiro, o equilíbrio nas relações federativas e a 
eficácia das políticas nacionais de desenvolvimento. 
Projeto concluído. 
Projeto CAT 4-04 - Gestão dos Conteúdos do Portal da CAT                                                             
 
Objetivo: Criar o conjunto de condições necessárias (modelo de gestão, políticas, estruturas, processos 
de trabalho, ferramentas) para o fornecimento pela Intranet  ou pela Internet aos públicos interno e 
externo da CAT de serviços e informações, com qualidade, agilidade e presteza. 
 
Ações Executadas:  
Ações transferidas para outro projeto. 
Projeto CAT 5-01 - Gestão de Crédito Tributário e Pat rimônio de Contribuintes   
 
Objetivo: Gerenciar os débitos e os quadros societários de grandes devedores e seus respectivos 
patrimônios. - Priorizar os débitos no contencioso. - Promover acionamentos fiscais de levantamento de 
bens em grandes devedores já autuados. - Propiciar parceria e facilitação real dos trabalhos de 
cobrança da PGE e do Judiciário e de punição penal do Ministério Público Paulista. 
 
Ações Executadas: 
Em execução, pela PRODESP, serviços técnicos para desenvolvimento do sistema de 
acompanhamento do crédito tributário na fase que antecede a inscrição na Dívida Ativa. 
Projeto CAT 5-03 - Rede Paulista de Informações Eletrô nicas                                                         
 
Objetivo: Aumentar a capacidade de prospecção de divergências detectadas quando do confronto de 
informações prestadas por contribuintes e a racionalização da mão-de-obra e o alcance fiscal sobre um 
universo maior de contribuintes, tanto preventiva quanto repressivamente. 
 
Ações Executadas: 
Em execução, pela PRODESP, serviços técnicos para desenvolvimento de Sistema de Controle de 
Notificações. 
Projeto CAT 5-05 - Sistema de Crédito  
 
Objetivo: Aperfeiçoar a sistemática do Credito Acumulado, por meio da implantação de um sistema de 
gerenciamento, oferecendo aos contribuintes  meios informatizados para a formulação de seus pedidos 
e realização dessas transações.  Disponibilizar a fiscalização com  sistema para consultas e relatórios, 
baseados em informações fornecidas por outros sistemas da SEFAZ e pelos futuros do PROFFIS, com 
o objetivo de agilizar e aprofundar as verificações fiscais.  Criar novo roteiro de fiscalização, viabilizar 
aos contribuintes a apropriação e utilização com maior agilidade, segurança e transparência, oferecendo 
maior celeridade na decisão do pedido de apropriação. Aperfeiçoar a legislação de modo a coibir o uso 
irregular do beneficio, possibilitando uma melhor compreensão por parte dos contribuintes. Capacitar 
400 AFR´s em relação às mudanças advindas deste projeto. 
 
Ações Executadas: 
Especificação do sistema concluída foi pela PRODESP e a construção será executada pela SEFAZ. 
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Projeto CAT 5-06 - Centro de Inteligência Fiscal     
                                                                             
Objetivo: Consolidar a atividade de inteligência fiscal na Secretaria da Fazenda; selecionando e 
capacitando agentes para composição das equipes regionais e complementação da equipe central; 
equipar e instalar adequadamente as equipes;  desenvolver sistemas informatizados e diretrizes para 
gestão e controle das atividades de inteligência. 

 
Ações Executadas: 
Adquiridas licenças de software para perícia forense computacional. 
Adquiridos equipamentos para a equipe de Inteligência Fiscal, tais como: duplicadores forenses, 
storages, microcâmeras, filmadora e televisor. 
Projeto em fase final de conclusão. 
Projeto CAT 5-07 - Nota Fiscal  
 
Objetivo: Eliminar a nota fiscal em papel, para os contribuintes selecionados no piloto, com sua 
substituição, para todos os fins, pela nota fiscal eletrônica 
 
Ações Executadas: 
Produzido vídeo do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE. 
Atualizado vídeo da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. 
Contratados cursos de informática (plataforma DOT.NET e SQL Server). 
Adquiridas licenças de software Dreamweaver CS4 1.0  Flash Professional CS4 10.0. 
Em execução, pela PRODESP, serviços técnicos referentes às fases de modelagem, construção e 
testes relativos ao Sistema do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE. 
Projeto CAT 6-01 - Mapeamento dos Dados, Informações  e Sistemas  
 
Objetivo: Fazer o levantamento das informações referentes aos sistemas tributários, usando 
ferramentas de mercado, quando necessário, com intuito de reverter um quadro de baixa arrecadação 
frente à expectativa e necessidade do Governo do Estado. 
 
Ações Executadas: 
Concluída a elaboração do dicionário de dados do SIAT. 
Concluída a elaboração da concepção e diagnóstico do mapeamento do SIAT. 
Projeto em fase final de conclusão. 
Projeto CAT 6-03 - Novos módulos do Ambiente de Anál ises do SIAT                                          
 
Objetivo: Desenvolver e implementar novos módulos de análises do SIAT para cruzamentos de dados e 
relatórios demandados pelas áreas da CAT. 
 
Ações Executadas: 
Concluído o  desenvolvimento; implantação e documentação do Operational Data Store – ODS e dos 
processos de ETC (Extração, Transformação e Carga de Dados). 
Adquirido software ETL/ETC. 
Projeto em fase final de conclusão. 
B.  Componente Financeiro e Orçamentário   

1. Coordenação da Administração Financeira – CAF 
 
Projeto DDPE-01 -  Modernização do Sistema de Despesa de Pessoal do Estad o                         
 
Objetivo: Promover a modernização integral do Sistema de Despesa de Pessoal do Estado – SDPE, por 
meio da mudança tecnológica e conceitual da arquitetura do atual sistema.  A mudança da cultura 
permitirá novos processos de entrada com a completa automatização de cálculos retroativos, 
simulações e projeções, relativos à  concessão de vantagens, benefícios e direitos dos servidores ativos 
e inativos do Estado. 
 
Ações Executadas: 
Vários módulos desenvolvidos foram pela PRODESP e transferidos para execução, pela SEFAZ, por 
meio do Departamento de Tecnologia da Informação. 
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2. Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas – CEDC 
 
Projeto CEDC- G-01 – Portal Bec – SP    
                                                                                            
Objetivo: Estruturar o site do Sistema BEC/SP levando em consideração sua ampliação, operação, 
segurança e comunicação com outros sistemas. 
 
Ações Executadas: 
Concluído trabalho de auditoria no Sistema BEC. 
Em execução, pela PRODESP, serviços técnicos para atualização do Sistema BEC. 
Projeto CEDC- G-02 – Certificação BEC/SP                                                                                          
 
Objetivo: Desenvolver o Sistema de Gestão da Qualidade da BEC e a Certificação ISSO 9001;2000 da 
Bolsa Eletrônica de Contratações do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP e seus processos. 
 
Ações Executadas: 
Em execução os trabalhos para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Qualidade – ISSO 9001: 
2000) e para apoio durante o processo de certificação da BEC. 
Projeto GED-01 – Padronização da Gestão Financeira das  Entidades Descentralizadas                
 
Objetivo: Aperfeiçoar e sistematizar o controle de informações advindas das entidades 
descentralizadas. 
 
Ações Executadas: 
Concluído, pela Fundação Instituto de Administração FIA-USP, o desenvolvimento e implantação de 
solução de TI de indicadores de desempenho econômico-financeiros e de gestão estratégica das 
entidades descentralizadas. 
3. Secretaria de Economia e Planejamento - SEP 
 
Projeto SEP-01 - Avaliação da Gestão Orçamentária 
 
Objetivo:  Criar um modelo integrado dos sistemas de elaboração, acompanhamento da execução, 
avaliação e alterações do Plano Plurianual e dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de 
Investimentos das empresas estatais. 
 
Ações Executadas 
Projeto concluído 
 
Projeto SEP-02 - Acesso Didático e Amigável pelo Públic o às informações Orçamentárias                                                          
 
Objetivo: Implantar uma sistemática acessível e didática para a sociedade em geral, mediante mídia 
eletrônica, visando a dar publicidade dos instrumentos de planejamento, legislação complementar e 
outros relatórios de interesse da população, possibilitando aos cidadãos a pesquisa e compartilhamento 
de informações orçamentárias do Estado. 
 
Ações Executadas: 
C. Componente Tecnologia da Informação  
 
1. Departamento de Tecnologia da Informação – DTI 

Projeto DTI-02 - Implementação de Práticas de Gestão ITIL                                                            
  
Objetivo: Implementar as melhores práticas do ITIL - Information Technology Infraestructure Library - 
biblioteca mantida e organizada pela OGC. 
  
Ações Executadas: 
Concluída implementação das melhores práticas ITIL - Fase 2. 
Projeto em fase final de conclusão. 
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Projeto DTI-03 - Segurança Digital      
                                                                                                         
Objetivo: Selecionar e implantar ferramentas integradas de correlação e detecção de intrusos (hackers) 
nos sistemas digitais desta Secretaria, assim como ampliar a disponibilidade dos sistemas de 
processamento da SEFAZ. 
 
Ações Executadas: 
Adquirida e implantada solução para gerenciamento de eventos de segurança da informação, também 
conhecida como “Security Information & Event Management” (SIEM). 
Em andamento processo licitatório para aquisição de solução de filtro de conteúdo WEB. 
Projeto DTI-04 - Plano de Continuidade de Negócios                                                                           
   
Objetivo: Manter a capacidade de arrecadar e gerir os recursos do Estado em caso de acidentes de 
segurança. 
 
Ações Executadas: 
Concluído gerenciamento de continuidade de negócios. 
Concluído diagnóstico da rede corporativa da SEFAZ. 
Em andamento processo licitatório para aquisição de licenças de software Microsoft (Visual Studio Pro e 
Visio Pro) e IBM Websphere. 
Projeto DTI-05 - Gerenciamento do Processo de Desenvo lvimento de Sistemas                          
 
Objetivo: Padronizar o processo de desenvolvimento de software. 
 
Ações Executadas: 
Em andamento processo licitatório para aquisição de licenças de software IBM Rational. 
Projeto DTI-07 - Gerência Centralizada de Telefonia     
                                                                      
Objetivo: Consolidar a infra-estrutura e sistemas padronizados de comunicação de voz para todas as 
unidades organizacionais SEFAZ. 
 
Ações Executadas: 
Adquirida e implantada solução de telefonia IP para as regionais da SEFAZ. 
Projeto em fase de conclusão. 
Projeto DTI-08 - Implantação da Metodologia COBIT                                                                            
 
Objetivo: Desenvolver indicador de desempenho para acompanhamento do objetivo estratégico que trata 
de “propiciar permanente desenvolvimento organizacional tecnológico e de recursos humanos – 
aprimorar a tecnologia de informação e comunicação – TIC”. 
 
Ações executadas: 
Concluído diagnóstico da situação atual de Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC da SEFAZ 
para implementação da metodologia COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). 
Projeto concluído. 
 
2. Gabinete do Secretário 
 

Projeto GS-02 - Reformulação e Gestão dos Sites da SEF AZ                                                              
 
Objetivo: Desenvolver novo portal web da SEFAZ, com a reunião de todas as informações e serviços 
disponíveis aos usuários internos e externos. 
 
Ações Executadas: 
Ações executadas pelo Projeto DPG-04. 
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D. Componentes Recursos Humanos 
 

1.  Gabinete do Secretário - GS 
 
Projeto GS-01 - Carreiras SEFAZ                                                                                                        
 
 
Objetivo: Definir plano de cargos e carreiras derivado do modelo de gestão de pessoas, baseado em 
critérios mais racionais em termos de planejamento das necessidades de força de trabalho, consistente 
com a gestão por competências e integrado à estratégia organizacional. 
 
Ações Executadas: 
Concluídos, pela Fundação Instituto de Administração/FIS-USP, trabalhos para concepção de uma 
sistemática de gestão de pessoas aplicável a SEFAZ.  
Projeto em fase de conclusão. 
2. Escola Fazendária – FAZESP 

Projeto FAZESP-01  -  Sistema de Gestão de Competências                                                            
 
 
Objetivo: Identificar as competências necessárias para cada unidade administrativa da SEFAZ e 
desenvolver um sistema que possibilite, ao longo do tempo, identificar as demandas de capacitação, com 
base no diagnóstico contínuo das competências existentes nessas unidades. 
 
Ações Executadas: 
Concluído, pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP, o levantamento das 
competências existentes para SPPREV  - São Paulo Previdência e JUCESP – Junta Comercial do 
Estado de São Paulo. 
Projeto em fase de conclusão. 
Projeto FAZESP-02  -  Novo Modelo de Atuação e Gestão da Escola Fazendária     
                      
Objetivo: Implantar novas formas de atuação e de gestão da Escola que permitam a construção de 
conhecimento necessário à organização. 
 
Ações Executadas: 
Realizados Cursos “Técnicas de Apresentação” e “Didática para Multiplicadores”. 
Concluídos, pela Fundação Instituto de Administração/FIA-USP, trabalhos de assessoria para apoio à 
implantação de modelos e instrumentos gerenciais para reconfiguração do modelo de atuação da 
FAZESP. 
Projeto em fase de conclusão. 
3. Departamento de Planejamento e Gestão - DPG 

Projeto DPG-01 -  Gestão Estratégica da SEFAZ                                     
                                           
Objetivo: Desenvolver as bases para disseminar na SEFAZ o pensamento estratégico. 
 
Ações Executadas: 
Em andamento realização de pesquisa de avaliação da oferta e qualidade dos serviços públicos do 
Estado de São Paulo, de responsabilidade da Fundação Instituto de Administração/FIA-USP. 
Projeto DPG-02 - Gestão do Programa de Modernização                                                                       
 
Objetivo: Desenvolver e qualificar a equipe do DPG, bem como de toda a SEFAZ, para o 
aperfeiçoamento do trabalho e da cultura de projetos na Secretaria. 
 
Ações Executadas: 
Realizada auditoria externa, conforme previsto no contrato de empréstimo firmado com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID. 
Realizados cursos e seminários relacionados ao gerenciamento de projetos. 
Projeto DPG-03 - Gestão Estratégica da SEFAZ II                                                                               
 
Objetivo: Promover a elaboração do mapa estratégico da SEFAZ 
 
Ações Executadas: 
Projeto concluído. 
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Projeto DPG-04 - Gestão do Conhecimento                                                                                        
 
Objetivo: Implantar gestão do conhecimento na SEFAZ. 
 
Ações Executadas: 
Concluídos pela Fundação Instituto de Administração/FIA-USP trabalhos de assessoria e capacitação em 
gestão do conhecimento. 
Realizados treinamentos para os servidores da SEFAZ para utilização da ferramenta de gestão do 
conteúdo – perfis administrador e aprovador. 
Em execução, pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP, trabalhos de assessoria 
para criação de premiação às práticas de inovação e de gestão de qualidade na SEFAZ. 

 
 
IV – Departamento de Tecnologia da Informação - DTI  

 
 

1. Capacitação Interna 
 
Workshops e Seminários 
Workshop sobre Comunicação Unificada para 16 coordenadores e gestores SEFAZ 
Palestra de “Experiências e Tendências em Governo Eletrônico” 
Palestra sobre “Um Novo Modelo para Medir o Desempenho de Organizações Públicas” 
 
 
2. Orçamento e Aquisições 
 
Estruturação de aquisições relevantes ao DTI baseadas em Ata de Registro de Preço 
 
Descrição Valor Disponível - Orçamento         Valor Executado 
       2008      2009       2008      2009* 
Orçamento - Custeio 33.799.714,00 46.360.923,20 54.408.877,00 47.204.815,00 
 
Investimento – CGA 15.894.737,00 - 15.894.737,00 14.624.389,00 
Investimento - FATs 25.405.378,00 - 25.405.378,00 4.500.000,00 
Sub total 41.300.115,00  41.300.115,00 19.124.389,00 
 
BNDES - 11.000.000,00 - 1.725.816,00 
BNDES - Contrapartida - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 
Sub total  15.000.000,00  5.725.816,00 
 
Total Executado 75.099.829,00 61.360.923,00 95.708.992,00 72.055.020,00 
* posição até novembro/09 
 
3. Legislações e Procedimentos 
 
- Publicação da Resolução SF n° 24/09 dispõe sobre a política de aquisição, distribuição e uso de 
computadores no âmbito da Secretaria da Fazenda. 
- Publicação da Resolução SF n° 57/09 dispõe sobre a  implantação do Crachá Digital no âmbito da 
Secretaria da Fazenda.  
- Portaria Conjunta CPM/CGA n° 01/09 dispõe sobre os p rocedimentos do Crachá Digital. 
 
 
4. Projetos Especiais 
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Crachá Digital e Comunicação Unificada e Novas Tecnologias: 
 

Crachá Digital:  Implantação para mais de 7.600 fazendários 
Treinamento:  210 fazendários em 40 turmas no laboratório de Comunicação Unificada 
Implantação:  - Novo webmail da Secretaria da Fazenda, com novas funcionalidades; 
                       - Sharepoint (suporte para a Nova Intranet e Internet); 
                       - Piloto no DTI do Project Server 
                       - SCCM para inventário automatizado de software; 
                       - Integração de smartphones ao Correio Eletrônico. 

 
Workflow:   
 

Atualização da ferramenta de Workflow  
Aquisição de 30.000 horas de consultoria para apoio as migrações e projetos críticos 

 
Folha de Pagamento: 
 

Aquisição de solução por meio de pregão eletrônico   

 
 
5. Estrutura Organizacional e Planejamento 
 
- Estruturação do DTI encontra-se em conformidade com melhores práticas do mercado, após a criação 
de 3 novos Centros: 
 
1) Centro de Gestão de Projetos, Processos e Relacionamento. 2)Centro de Segurança da Informação. 
3) Centro de Arquitetura de TI. 
 
- Elaboração de Minuta de Decreto para formalização da nova estrutura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elaboração do Planejamento de Sistemas do DTI com 174 demandas registradas e 270 mil horas de 
desenvolvimento inicialmente estimadas 
- Estruturação de Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas 
- Processos do ITIL: Modelagem dos processos Táticos (Continuidade, Disponibilidade, Capacidade, 
Níveis de Serviço e Financeiro) 
- Maturidade COBIT:  Avaliação inédita do índice COBIT na SEFAZ. Em 2009 o índice obtido foi 2,1. 
 
6. Infra-Estrutura de Tecnologia 
 
- Ampliação da infra-estrutura  
 
- Aumento dos links de comunicação (regionais) e armazenamento de dados 
- Processamento: mais que o dobro da capacidade de 2008 

Gabinete

CDS - Centro de 
Desenvolvimento de 

Sistemas de Informação

COI - Centro de 
Operações e 
Infra-estrutura

CAO - Centro de 
Administração e 

Orçamento

Centro de Gestão de 
Projetos, Processos e 

Relacionamento

Centro de 
Arquitetura de TI

Centro de 
Segurança da 

Informação
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Dimensão 2008 2009 Crescimento 
Espaço para Armazenamento de Dados 176 TB 288 TB 63% 
Links de Comunicação das Delegacias Regionais  144 MB 388 MB 170% 
Capacidade de Processamento Utilização de Servidores Itanium de alta 

performance 
 
Sala Cofre: entregue e em uso efetivo 

 
 
- Reestruturação da Rede Corporativa: aquisições de novos switches e consultoria em curso 
-Implantação de Procedimentos da ISO 27001: adequação aos procedimentos de segurança da 
informação da ISO 27001 em curso por meio de consultoria contratada  
- Telefonia IP: em fase de implantação a migração da telefonia analógica em digital IP para toda a SEFAZ 
(sede e regionais) 
- Computadores:  
 
Substituidos: 1.883 desktops, 1.500 notebooks. 
Ata de Registro de Preço:  5.000 novos equipamentos disponíveis. 
 
- AFESP: Provimento da infra-estrutura para a Agência de Fomento do Estado de São Paulo 
 
7. Sistemas de Informação e Serviços de TI 
 
- Documentos Tributários Eletrônicos 
 
- Nota Fiscal Paulista: vencedor do prêmio e-GOV 2009. 
- Implantação de diversos módulos, como Entidades Beneficentes, Sistema de Gestão de Reclamações 
(módulo 2) e adequações às novas legislações. 
- Implantada a carga da NF-e no DW com defasagem de 1 dia (D-1). 
 
- Serviços de Help Desk a Fazendários: 
 
- Aumento de 65% no número de chamados e do nível de satisfação 
 

                        
 
 
                                     

 * Período de Janeiro/2009 a Setembro/2009; ** Somatório de respostas “BOM”   e “OTIMO”; *** Período 
de Abril a Dezembro de 2008. 

Indicador 2008 2009 
Número de Chamados Executados 58.000 96.000* 
Índice Médio de Satisfação** 97%*** 98%* 
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- Desenvolvimento e Implantação de Diversos Sistemas: 
 
- Manutenção evolutiva, adaptativa e/ou corretiva de cerca de 140 sistemas de informação atualmente 
em produção no DTI 
- Implantação de novos módulos em sistemas como:  
 

SPED, IPVA 2009, Auditoria (CIGER), DEC, Sistemas de Notícias, Nova Intranet e Internet, Sistema 
de Controle de Documentos, Sistema de Capacitação da FAZESP (Módulos 1 e 2), etc. 

 
- Sistemas como Nota Fiscal Paulista, Sincronização do Comex com RFB e Domicílio Eletrônico do 
Contribuinte – DEC (em desenvolvimento) foram objetos de notícia na mídia. 

 
 
3 – Outras Áreas  
 
3.1 Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - COD EC 
 
1 - Aspecto Societário e de Governança Corporativa 
 
Questões Societárias - coube ao CODEC emitir pareceres orientando o voto do Estado – na 
condição de acionista controlador – nas Assembléias Gerais de Acionistas, realizadas pelas 
empresas sob controle acionário do Estado, em matérias como:  
 
- Apreciação das demonstrações contábeis e financeiras do exercício de 2008;  
- Votação do relatório da administração;  
- Aprovação de contas dos administradores;  
- Eleição de Conselheiros Fiscais;  
- Indicação de Conselheiros de Administração, com base na orientação recebida da Casa Civil;  
- Destinação de lucro;  
- Pagamento e antecipação de dividendos e remuneração sobre o capital próprio;  
- Aumento de capital; Alienação e conversão de ações;  
- Fixação da remuneração dos Administradores e conselheiros; e  
- Alterações de Estatutos Sociais. 
 
Proferiu outros pareceres sobre diversos assuntos, destacando-se, dentre eles, a indicação de 
Diretores para as empresas estatais, e os que se destinaram a orientar o voto dos conselheiros 
de administração. 

 
No exercício 2009, foram adotadas pelo CODEC:  
 
- Providências para a aprovação dos atos autorizativos da constituição da “COMPANHIA PAULISTA DE 
SECURITIZAÇÃO”, sociedade anônima de capital aberto, nos termos da Lei federal nº 6.404/76, 
providenciando-se os atos societários correspondentes. Tal constituição foi autorizada pela Lei estadual 
nº 13.723, de 29 de setembro de 2009.  
 
- Análise prévia à constituição da “Companhia Paulista de Eventos e Turismo – CPETUR”, sociedade 
anônima de capital aberto nos termos da Lei federal nº 6.404/76. A constituição foi autorizada pela Lei 
estadual nº 13.560, de 1º de julho de 2009.   

 
- Aprimoramento das práticas de governança corporativa. Dando continuidade aos exercícios anteriores, 
o CODEC vem atuando no estudo e no desenvolvimento para implementação de práticas de governança 
corporativa, a serem adotadas pelas empresas controladas pelo Estado.  
 
- Subsídios para o aprimoramento das atividades fiscalizadoras e da conscientização de 
responsabilidades e obrigações dos Conselheiros Fiscais foram realizados pelo CODEC. 
 

Workshop  - Palestra acerca das alterações decorrentes da Lei  Federal nº 11.638/2007. 
 – Principais Alterações na Lei das S.A., aspectos contábeis e tributários. 
 – Medidas Provisórias e Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.  
A capacitação foi desenvolvida  e  ministrada com o apoio da Escola Fazendária do Estado de São 
Paulo - FAZESP.  
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2 – Política de Recursos Humanos 

 
Quadros de Pessoal – o CODEC manifestou sobre a fixação, redimensionamento, 
contratações, criação de cargos, autorizações para concursos públicos e reposição automática 
em cargos das entidades estatais - Empresas e Fundações. Objetivo: implantar uma política 
saudável de gestão na área de recursos humanos e de minimizar os riscos de ajuizamento de 
reclamações trabalhistas.  
 
Analisou, preliminarmente a deliberação da Comissão de Política Salarial – CPS, os acordos e 
convenções coletivas de trabalho, reivindicações salariais e/ou concessões de vantagens de 
qualquer natureza, planos de cargos e salários, plano de demissão voluntária, pleitos de 
participação dos empregados nos lucros e/ou resultados, das empresas sob controle acionário 
do Estado.  
 
Participou das decisões prévias à fixação, pela CPS, de parâmetros de negociação e/ou 
atuação para as entidades estatais, consubstanciadas, no Ofício Circular CPS n.º 001/2009.  

 
 

3 - Atuação em Outras Áreas 
 

Em 2009 subsidiou o Gabinete nas providências necessárias à realização do objetivo 
estratégico 5.1.4, do Plano de Ação 2009 desta Secretaria, consistente na alienação das 
participações societárias minoritárias detidas pelo Estado. Elaborou a minuta de Edital e 
Contrato e vem tomando outras providências. 

 
O CODEC vem mantendo atualizada a coleta e sistematização da normatização vigente (leis, 
decretos, deliberações, pareceres, resoluções e ofícios circulares), que disciplina os 
procedimentos relacionados aos assuntos de gestão de pessoal ou pleitos a serem submetidos 
ao Colegiado, de observância obrigatória pelas empresas sob o controle acionário do Estado e 
fundações por ele instituídas ou mantidas. 
 
 
 
3.2 Ouvidoria 

 
 

As atividades da Ouvidoria da Secretaria da Fazenda do exercício 2009 foram as seguintes: 
 
 - Atendimentos ao usuário do serviço público - foram efetuados: por telefone, presencial, carta, 
fax e meio eletrônico. Visando à contínua melhoria do desempenho das suas funções, 
manteve-se a capacitação da equipe técnica da Ouvidoria. 

 
1) Atendimentos 

 
Comparação do volume de atendimento entre o 2008 e 2009: 

 
Discriminação 2008 2009 2009/2008 
Atendimentos - quantidade 18.010 24.629 36,75% 
 

Produtividade da Ouvidoria está distribuída entre 20.372 atendimentos pertinentes  aos 
serviços originais da SEFAZ e 4.256 referentes às atribuições da JUCESP, que no termos do 
Decreto nº 51.460/07, passou a integrar a estrutura básica da Pasta. 

 
2) Capacitação Profissional   

 
Os técnicos da Ouvidoria participaram de cursos de capacitação realizados em parceria com a 
FAZESP em 2009. 
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Curso Período Nº de 
Participantes 

Processo Administrativo Geral junho 1 
Direito Constitucional e Administrativo Aplicado agosto – setembro 3 
Nova SEFAZNET – Gestão do Conhecimento e Inovação  dezembro 2 
Excel junho – julho 2 
Redação Oficial agosto – setembro 1 

 
3) Resultados das atividades 

 
Fatos tidos como relevantes no exercício de 2009, e seus desdobramentos: 

 
•          Até dezembro, a Ouvidoria recepcionou 1.160 manifestações de usuários do serviço público 
reclamando sobre a Nota fiscal Paulista, as quais foram encaminhadas ao setor competente para as 
devidas providências e aos gestores do programa. 
•           Na JUCESP a partir de abril de 2009 foi implantado o “Fale Conosco”, reduzindo em 54,75% a 
procura dos atendimentos da Ouvidoria pelos usuários dos serviços da Junta Comercial. 

 
 
 
III – Entidades Vinculadas 
 
 

1. Banco Nossa Caixa S.A - BNC 
 
 
Transferência do Controle Acionário do Banco Nossa Caixa para o Banco do Brasil 
 
Em março de 2009 o Banco Central do Brasil aprovou a transferência do controle acionário do 
Banco Nossa Caixa para o Banco do Brasil, conforme Contrato de Compra e Venda de Ações 
celebradas entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil 
realizou o pagamento da primeira parcela, de um total de 18, ao Governo do Estado de São 
Paulo, pela aquisição das 76.262.912 ações pertencentes ao Estado, equivalentes a 71,25% 
do capital total. 
 
As informações do BNC referem-se até março de 2009, período anterior a sua transferência ao 
Banco do Brasil. 
 
Destaques do 1º trimestre de 2009 
 
O volume de Operações de Crédito em março de 2009 atingiu R$ 13,8 bilhões, crescimento de 
7,2% no trimestre. A variação positiva verificada no primeiro trimestre do ano foi superior à do 
Sistema Financeiro Nacional, que registrou evolução de 1,1% no mesmo período. O 
crescimento foi impulsionado pela evolução de 8,5% dos empréstimos à pessoa física, 
resultante do aumento de 10,8% da carteira de crédito consignado.  
 
A Margem Financeira registrou R$ 1 bilhão, crescimento de R$ 21,8 milhões ou 2,1% em 
relação ao último trimestre de 2008, resultado da evolução das Receitas com Operações de 
Crédito e redução dos custos de captação. Comparado ao mesmo período do ano anterior, a 
Margem Financeira evoluiu R$ 113 milhões, ou 12,1%, influenciada pelo incremento das 
Receitas com Operações de Crédito, decorrente do aumento do volume da carteira de crédito 
no período e do Resultado das Operações com Títulos e Valores Mobiliários, que apresentou 
melhor taxa média de retorno em relação ao mesmo período de 2008. 
 
O índice de cobertura das Receitas de Serviços Financeiros em relação as Despesa de 
Pessoal atingiu 89,7% no primeiro trimestre de 2009, recorde para o Banco Nossa Caixa. No 
mesmo período de 2008 as receitas de serviços financeiros do Banco Nossa Caixa eram 
suficientes para cobertura de 76,5% das despesas de pessoal. O resultado foi obtido pela 
maior utilização dos produtos e serviços pelos clientes, o que proporcionou o incremento de 
22,6% das receitas de tarifas de serviços financeiros. 
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Dados Mercadológicos 
 
Atuação Mercadológica - Presente nos 645 municípios do Estado de São Paulo, até março de 
2009.  
 
Rede de atendimento: 563 agências, 385 postos de atendimento, 1.268 pontos de auto atendimento e 
982 correspondentes exclusivos do Banco Nossa Caixa. Total: 3.198 pontos de atendimento. 
 
 
Base de clientes –  
Total:  5,8 milhões em mar/2009, sendo 5,6 milhões de pessoas físicas e mais de 207 mil pessoas 
jurídicas. 
 
 
Atividades e Resultados – informações até março de 2009 
 
Carteira de Operações de Crédito - 
 

Comercial – Pessoa Física - Atingiu em mar/2009: R$ 10,8 bilhões. Crescimento: 8,5% no trimestre. 
Comercial – Pessoa Jurídica - Atingiu em mar/2009: R$ 3,1 bilhões. Crescimento: 2,9% no trimestre. 

 
Depósitos a Vista – Total do saldo:  R$ 3,9 bilhões.  Diminuiu R$ 227 milhões ou 5,5% no trimestre, em 
função, principalmente da redução de R$ 587,6 milhões dos recursos provenientes de pessoas jurídicas 
e empresas ligadas, mitigada em parte pelo crescimento dos recursos de Governos. Total de contas 
corrente: R$ 3,3 milhões, redução de 0,6% no trimestre. 
 
Captação de Recursos – Total:  R$ 8,2 bilhões. Diminuiu 2,2% no trimestre em decorrência do 
vencimento de operações utilizadas como lastro a carteira de terceiros, mitigada pelo crescimento do 
volume de captação lastreada na carteira própria.  
 
Depósitos Judiciais – Participação:  46,3% no total de depósitos do Banco. Total:  R$ 17 bilhões. 
Redução: 4,2% no trimestre e crescimento de 14,1% nos últimos 12 meses. 
 
Depósitos a Prazo - Atingiu R$ 4,3 bilhões registrando evolução de 7,4% em relação ao final de 2008 e 
de 22,7% no período de 12 meses. 
 
Receitas de Serviços e Rendas de Tarifas Bancárias - Somaram R$ 308,3 milhões no 1º trimestre de 
2009, redução de 0,4% em relação ao 4º trimestre de 2008 e crescimento de 22,6% em relação ao 1º 
trimestre de 2008. 
 
Depósitos de Poupança - R$ 11,5 bilhões, cresceu 1,1% em relação ao saldo registrado em dezembro 
de 2008. O total de contas de poupança atingiu 3,9 milhões no período. 
 
Recursos de Terceiros - Registrou R$ 27,9 bilhões, crescimento de 13,1% no trimestre. 
 
Crédito Consignado - Crédito pessoal com consignação em folha de pagamento registrou saldo de R$ 
6,4 bilhões, crescimento de 10,8% no trimestre.  
 
Cartões de Crédito -  Total: 1,8 milhões de cartões e incremento de 2% em relação ao total de dezembro 
de 2008. Desse total, 62,5% estão ativos. O volume financeiro com compras e saques totalizou R$ 746,1 
milhões, redução de 11,2% em relação ao 4º trimestre de 2008. Realizou 10 milhões de transações com 
cartões de crédito, inferior em 8,1% à registrada no 4º trimestre do ano anterior.  
 
 
Administração de Fundos e Programas de Desenvolvime nto do Governo do Estado 
 
ADS – Agência de Desenvolvimento Social - promove a auto-sustentação das organizações e entidades 
sociais. No 1º trimestre de 2009 o patrimônio do Fundo atingiu R$ 8,2 milhões. 
 
BPP – Banco do Povo Paulista - atende aos microempreendedores, visando a gerar emprego e renda 
por meio do apoio a atividades econômicas formais e informais com a concessão de empréstimos e 
financiamentos. No 1º trimestre de 2009 o patrimônio do Fundo atingiu R$ 153 milhões e foram 
repassados R$ 19 milhões, representando 20 mil operações. 
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FDA – Fundo de Aval do Estado de SP - garante riscos de crédito em operações de financiamentos para 
aquisição de máquinas e equipamentos industriais. No 1º trimestre de 2009 o Patrimônio do Fundo era 
de R$ 4,9 milhões. 
 
FDMBS – Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista - subsidia projetos de 
desenvolvimento e melhoria da infra-estrutura dos 9 municípios integrantes da Região Metropolitana da 
Baixada Santista. No 1º trimestre de 2009,o Patrimônio do Fundo atingiu R$ 25,1 milhões. 
 
FEAP - Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – Crédito - financia o desenvolvimento e a 
expansão da produção agrícola e da pesca apoiando programas e projetos de agricultores, pecuaristas, 
pescadores artesanais e suas cooperativas e associações. No 1º trimestre de 2009 o patrimônio do 
Fundo era de R$ 200 milhões, tendo sido realizados 2 mil financiamentos no valor de R$ 30 milhões para 
investimentos no setor. 
 
FEAP - Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - Subvenção de Seguros e Aval - subsidia parte 
dos seguros da produção agrícola e concede aval nos financiamentos do setor. No 1º trimestre de 2009 
foram liberadas 2.708 subvenções de prêmios de seguro no valor de R$ 3,3 milhões. O patrimônio do 
Fundo relativo a avais e subvenções atingiu R$ 13,6 milhões. 
 
FECOP - Fundo de Prevenção e Controle da Poluição - promove incentivo e apoio à execução de 
projetos relacionados com o controle, a preservação e a melhoria das condições do meio ambiente no 
Estado. No 1º trimestre de 2009 o Patrimônio do Fundo atingiu R$ 13,1 milhões e foram repassados 
R$ 907 mil. 
 
PROCOP - Programa de Controle da Poluição - destina-se a financiar e fornecer apoio técnico aos 
projetos de controle, preservação e melhoria das condições ambientais no Estado de São Paulo voltado 
a empresas que possuam fontes significativas de poluição, consórcios para tratamento de efluentes 
líquidos e consórcios para tratamento de resíduos sólidos industriais. No 1º trimestre de 2009, o 
Patrimônio do Fundo atingiu R$ 95 milhões e foram repassados R$ 500 mil. 
 
FUMEFI- Fundo Metropolitano de Investimento e Financiamento - destina recursos aos projetos de 
interesse público na Região Metropolitana da Grande SP. No 1º trimestre de 2009, o Patrimônio do 
Fundo registrou R$ 573 mil e foram repassados R$ 8,3 milhões. 
 
FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - oferece suporte financeiro à política estadual de 
recursos hídricos. No 1º trimestre de 2009, o patrimônio do Fundo atingiu R$ 98,2 milhões e foram 
repassados R$ 7,5 milhões. 
 
FUNCET – Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - objetiva fomentar a Política 
Estadual de Ciência e Tecnologia mediante suporte financeiro a projetos e empreendimentos de micro e 
pequenas empresas que tenham atividades tecnológicas no Estado. No 1º trimestre de 2009 o 
patrimônio do Fundo era de R$ 14,2 milhões. 
 
FUNDOCAMP – Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Região de Campinas - oferece suporte 
financeiro aos 19 municípios que integram a Região Metropolitana de Campinas para promoção da 
integração, planejamento e execução das funções públicas de interesse comum da região. No 1º 
trimestre de 2009 o Patrimônio atingiu R$ 8,6 milhões. 
 
PAC – Programa de Ação Cultural - destina-se a apoiar projetos culturais independentes, de caráter 
privado, por meio de recursos provenientes da renúncia fiscal de ICMS pelo Estado e de recursos 
orçamentários da Secretaria da Cultura. No 1º trimestre de 2009 foram repassados R$ 12,1 milhões. 

 

PEMBH – Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas – Financiamento parcial do Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD - objetiva implantar ações que resultem em 
melhor qualidade de vida no meio rural. No 1º trimestre de 2009 foram repassados R$ 6,1 milhões. 
 
Pró-Lar Reforma - destinado à população de baixa renda para aquisição de materiais de construção para 
reforma e ampliação de imóveis residenciais nos municípios do Estado de São Paulo e atendidos pelas 
Unidades de Crédito do Banco do Povo Paulista. No 1º trimestre de 2009 o patrimônio do Programa era 
de R$ 38,8 milhões. 
 
Pró-Estrada - programa voltado à melhoria das estradas municipais para facilitar o escoamento da 
produção agropecuária local. Prevê o fornecimento de um conjunto de 4 máquinas e equipamentos para 
Consórcios Intermunicipais para utilização nas obras de construção, ampliação e manutenção das 
estradas. O programa conta com 56 Consórcios ativos, que congregam 285 municípios, e movimentou 
no 1º trimestre de 2009 recursos em torno de R$ 1,7 milhão. 
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Administração de Programas Sociais do Governo do Es tado 
 
Programa Frente de Trabalho e Cesta Alimentação - oferece ocupação, renda e qualificação a 
desempregados, visando ao retorno ao mercado de trabalho. No 1º trimestre de 2009 estavam ativos 6,7 
mil cartões e foram repassados R$ 6,5 milhões. 
 
Programa Jovem Cidadão - oferece estágio a estudantes do ensino médio da rede pública estadual, com 
a finalidade de facilitar o ingresso dos beneficiados no mercado de trabalho. No 1º trimestre de 2009 
estavam ativos 4,4 mil cartões e foram repassados R$ 882 mil. 
 
Programa Renda Cidadã - oferece apoio financeiro às famílias em condições de extrema pobreza. No 1º 
trimestre de 2009 estavam ativos 136,4 mil cartões e foram repassados R$ 29,3 milhões. 
 
Projeto Ação Jovem - beneficia jovens que estão fora da escola, domiciliados em áreas de concentração 
de pobreza. No 1º trimestre de 2009 estavam ativos cerca de 90 mil cartões e foram repassados R$ 18,8 
milhões. 
 
Negócios com Governo Federal, Estadual e Municipal 
 
BEC – Bolsa Eletrônica de Compras - ambiente eletrônico para a realização de compras por órgãos da 
administração pública. No 1º trimestre de 2009  o programa totalizava 176 entidades. 
 
SIAFEM – Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - sistema utilizado 
pela Secretaria da Fazenda para otimizar e uniformizar a execução orçamentária, financeira, patrimonial 
e contábil de forma integrada. No 1º trimestre de 2009 foram processados na Conta Única do Tesouro 
R$ 30,2 bilhões, média mensal de R$ 10 bilhões. 
 
Cartão de Pagamento de Despesas – instrumento para controle e gerenciamento dos gastos 
administrativos utilizados pelos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e funcional do 
Estado de São Paulo para realização de compras e despesas sob regime de adiantamento, até o limite 
de dispensa de licitação, utilizando terminais bancários e rede eletrônica de estabelecimentos 
comerciais. No 1º trimestre de 2009 foram feitas 20 mil transações de compras e saques por parte dos 
portadores de cartões magnéticos, no montante de R$ 6,5 milhões.  
 
FNS – Fundo Nacional de Saúde -  Banco repassa recursos do FNS para os prestadores de serviço no 
Estado de São Paulo por intermédio do FENDES – Fundo Estadual de Saúde, vinculado à Secretaria de 
Estado da Saúde. São cerca de 900 prestadores de serviços do SUS vinculados aos municípios do 
Estado que aderiram a “Gestão Plena do Sistema de Saúde” como unidades hospitalares, clínicas, 
laboratórios, vigilância sanitária e epidemiológica nos aspectos de contratação, controles, auditoria e 
pagamentos de todos os serviços de saúde ambulatorial e/ou hospitalares. No 1º trimestre de 2009 
foram repassados R$ 641 milhões. 
 
FRDJ – Fundo de Reserva de Depósito Judicial - fundo de 20% com recursos remanescentes da 
importância repassada à Conta Única do Tesouro do Estado e de 30% para o município, para ser 
utilizada exclusivamente para pagamento dos precatórios judiciais, relativos a créditos de natureza 
alimentar. No 1º trimestre de 2009 o patrimônio do Fundo atingiu R$ 680 milhões, sendo que o aporte foi 
de R$ 5,6 milhões e foram repassados R$ 4,1 milhões. 
 
Interveniência Financeira - CPP - Companhia Paulista de Parcerias - atuação como interveniente em 
contratos decorrentes de cessão de direitos creditórios com participação da Companhia Paulista de 
Parcerias – CPP, empresas privadas e empresas do Governo do Estado. No 1º trimestre de 2009, estes 
contratos movimentaram cerca de R$ 1 milhão. 
 
Interveniência Financeira – Municípios - atuação como interveniente em contratos firmados pelos 
municípios com órgãos federais e estaduais, entidades públicas e privadas, nos quais a parcela de ICMS 
é constituída em garantia. Até o 1º trimestre de 2009 foram firmados 72 contratos com interveniência do 
Banco. 
 
 
Administração das Loterias Estaduais 
 
Cultura  - no 1º trimestre de 2009 foram comercializados 5,7 milhões de bilhetes da modalidade 
instantânea. Foram arrecadados R$ 2,7 milhões e repassados R$ 539 mil para o Fundo da Secretaria da 
Cultura. 
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Habitação  - no 1º trimestre de 2009 foram comercializados 373 mil bilhetes da modalidade tradicional. 
Foram arrecadados R$ 3,6 milhões, e repassados R$ 1,6 milhões para o Fundo da Secretaria da 
Habitação. 
 
Negócios Imobiliários 
 
Programa para Aquisição de Casa Própria - destina-se a financiar imóveis habitacionais novos ou 
usados, nas condições do Sistema Financeiro da Habitação, com recursos próprios da instituição. No 
período até março 2009 foram contratadas 720 operações de financiamento habitacional que resultaram 
na aplicação de R$ 61,2 milhões. 
 
Programa “Banco do Funcionário Público” - linha de crédito habitacional para as modalidades 
“Aquisição”, “Construção”, “Término de Construção” e “Reforma e/ou Ampliação”. Até março 2009 foram 
efetuadas 387 contratações de financiamentos, no valor de R$ 36,7 milhões. 
 
Plano Empresário para Empreendimentos Imobiliários - destina-se à concessão de empréstimos à 
produção de imóveis, com recursos da poupança, às empresas da indústria da construção civil e 
financiamentos na comercialização dos adquirentes finais, das unidades produzidas, dentro das 
condições do Sistema Financeiro da Habitação e taxa de mercado.  Até março 2009 encontravam-se em 
andamento 14 operações no montante de R$ 154,6 milhões. 
 
PCM – Plano Comunitário de Melhoramentos - apoio financeiro para obras de melhoria da infra-estrutura 
pública das cidades: construção de guias, sarjetas, redes de captação e esgoto, pavimentação, aquisição 
e instalação de hidrômetros, etc. No período até março 2009 foram financiados 446 munícipes, 
totalizando R$ 682,1 mil. 
 
PHAI – Programa Habitacional de Integração – Servidor Público - criado para atender exclusivamente 
aos servidores públicos estaduais ativos, objetiva aproximar os locais de moradia e de trabalho. Até 
março 2009 foram efetuadas 124 contratações de financiamentos, no valor de R$ 6,2 milhões.  
 
 
Agronegócios 
 
Crédito Rural - contratou R$ 99,7 milhões no primeiro trimestre de 2009 através da linha de crédito rural 
para 1,8 mil produtores rurais. 
 
Repasses de Recursos do BNDES - realizou 18 contratos, totalizando R$ 3 milhões. Destacaram-se a 
MODEFROTA e BNDES Setor Agropecuário, que utilizam 54% do total dos recursos. 
 
Serviços 
 
Internet - foram realizadas 32 milhões de transações através dos perfis Net Banking, Net Empresas e Net 
Exclusivo, representando 20,7% do total de transações do Banco. 
 
Central de Atendimento - superou 9,4 milhões de transações, representando 6,08% do total de 
transações do Banco. 
 
Gestão de Pessoas 
 
Contratação -  BNC contratou 1.173 novos funcionários, aprovados no concurso realizado em 2007 e 
homologado em 2008. Encerrou o 1º trimestre de 2009 com 14.375 funcionários, sendo 10.632 
operacionais e 3.743 administrativos. 
 
Treinamento -  investimento atingiu R$ 1.326.278,30. Ao final do primeiro trimestre de 2009, foram 
treinados 31% dos funcionários e a carga horária média “per capta” foi de 7 horas. 
 
Responsabilidade Sócio-Ambiental 
 
Projeto Nossa Cidade - parceria com a Prefeitura local, comércio, ONG´s, escolas e entidades de classe. 
Promove a prática de hábitos de vida saudáveis, esporte, meio ambiente e entretenimento a toda 
população local, utilizando a estrutura do Caminhão de Sorteios da Loteria Paulista. Foi realizado 1 
Projeto em fevereiro 2009, na cidade de Pirajuí. 
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Programa Nosso Jovem Aprendiz - parceria com a ONG ESPRO, desde 2003 ajudou mais de 800 jovens 
de 14 a 24 anos incompletos a conseguirem seu primeiro emprego. 
 
Coral Nossa Voz - apoio ao coral, que é formado por colaboradores e aposentados do Banco. O coral faz 
visitas a entidades carentes, hospitais, creches, asilos, órgãos públicos e outros. 
 
Sistema de Gestão Ambiental - Certificação ISO 14001 - o Banco Nossa Caixa foi a primeira instituição 
bancária pública no Brasil a ter o Sistema de Gestão Ambiental de seu edifício sede certificado pela ISO 
14001 em set/07. Contribuem para a certificação do Banco, as práticas de ecoeficiência adotadas: coleta 
seletiva de resíduos sólidos para reciclagem; programa especial de coleta de lâmpadas fluorescentes, 
com descontaminação do mercúrio e reaproveitamento dos seus componentes na fabricação de novos 
produtos; programa especial de coleta de cartuchos de tonner; incorporação do uso de papel reciclado 
na impressão de documentos; programa de monitoramento e controle da qualidade do ar interno e 
prevenção de riscos ambientais; indicadores relacionados ao meio ambiente em suas instalações, como 
o consumo de água, energia e papel impresso.  
 
Associação Viva o Centro – objetiva promover o desenvolvimento da área central de São Paulo, em seus 
aspectos urbanísticos, culturais, funcionais, sociais e econômicos. Conta com 125 instituições 
associadas e beneficia diretamente mais de 2 milhões de pessoas que moram ou freqüentam o centro da 
cidade e, indiretamente, todos os paulistanos e visitantes. São desenvolvidas 43 ações locais, reunindo 4 
mil empresas, condomínios, organizações e moradores da região. Um dos benefícios proporcionados 
pelo projeto foi a revitalização da Sala São Paulo, do Complexo Cultural Julio Prestes, do Mosteiro de 
São Bento e do SESC Centro, entre outros pontos tradicionais e relevantes da cidade. 
 
Patrocínios 
 
Banco patrocinou diversos eventos, dentre os quais destacaram:   
 
Carnaval 2009, Seminário “O Papel da Livre Iniciativa no Combate à Crise”, Projeto “Caminhos para o 
Desenvolvimento Sustentável”, Feira Agropecuária Industrial FAIT, Congresso Estadual de Municípios – 
2009, Salas de Crédito 2009, 129º aniversário do Corpo de Bombeiros de São Paulo e Livro “Advocacia 
Pública”. 
 
 
2. Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento  do Estado de São 
Paulo (AFESP)  

 
1 - Introdução 

 
A Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo (AFESP) 
começou suas atividades em 11 de março de 2009 com capital autorizado de R$ 1 bilhão, dos 
quais R$ 400 milhões já estão integralizados e disponíveis para operações de empréstimos às 
empresas paulistas.  
 
Objetivo:  promover o desenvolvimento econômico e social do Estado por meio de financiamento a 
projetos produtivos das pequenas e médias empresas paulistas da indústria, comércio e dos setores de 
serviços e de agronegócios, que sejam geradoras de emprego e renda. 
 
2 - Estrutura Organizacional 

 
Nesse seu primeiro ano, a AFESP intensificou suas atividades na estruturação Organizacional 
e de Negócios com ênfase na seguinte implantação: 
 
Políticas Internas, Política de Crédito, Instituição da Ouvidoria, Gestão de Riscos e Controles Internos, 
Desenvolvimento de Produtos e Efetivação de Convênios e Parcerias com entidades e empresas. 
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Infra-estrutura Tecnológica - investiu em locação de aplicativos, micro-computadores e 
notebooks, aquisição de licenças de uso de softwares básicos e aquisição de PABX. Total de 
Despesa:  R$ 448 mil. 

 
3 - Estratégia de Atuação 
 
Programa de Crédito Produtivo (PCP) -  Objetivo: apoiar a competitividade das empresas 
paulistas por meio do financiamento ao capital de giro e ao investimento, de forma a expandir a 
geração dos empregos e da renda. O programa é direcionado às empresas dos setores 
industriais, comércio, agronegócio e serviços, e oferece condições diferenciadas em relação ao 
mercado. Firmou convênios com entidades de classes e empresas para facilitar e agilizar o 
acesso das empresas paulista ao crédito.  
 
Nesse modelo de atuação, a cada parceria formalizada, são ministrados treinamentos nas 
entidades, promovendo,    por meio das parcerias, encontros com empresários e divulgando a 
atuação e produtos da AFESP.  
 
Em 2009 foram realizados 22 treinamentos para as entidades e, no caso da FECOMERCIO, o 
treinamento abrangeu 86 sindicatos, com a participação de 113 pessoas. Foram realizados 22 
encontros regionais com empresários em várias cidades do Estado de São Paulo. 
 
A AFESP participou de 08 Salas de Crédito da Fiesp / Ciesp, com atendimento direto aos 
empresários. 
 
Dado o vínculo que as empresas mantêm com suas entidades representativas e o modelo de 
atuação (operações por meios eletrônicos), a AFESP cobre todo o território do estado, 
efetuando análises de crédito e concessões de operações para toda empresa paulista que 
demande os produtos da Nossa Caixa Desenvolvimento. 

 
3.1  Produtos 
 
Linha Especial de Giro – LEG - financiamento de capital de giro para empresas dos setores da indústria, 
comércio e serviços. Visa a geração de emprego e renda, combinando condições especiais de crédito às 
facilidades do desconto de recebíveis (duplicatas), com prazo de até 12 meses. 
Linha Especial Parcelada – LEP - financiamento de capital de giro para empresas paulistas dos setores 
da indústria, do comércio e de serviços. Visa a criação de emprego e renda e ao aumento da 
competitividade, financiamento parcelado em até 12 meses. 
Linha de Financiamento ao Investimento Paulista – FIP - financiamento voltado para projetos de 
inovação e desenvolvimento tecnológico, meio-ambiente e à eficiência energética para indústrias, 
comércio, agroindústrias, prestadoras de serviços e cooperativas de produção paulistas, que precisam 
investir em adequação ambiental e em inovação e desenvolvimento tecnológico com geração de 
emprego. 
Linha Especial de Investimento- LEI - financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos novos, 
veículos utilitários e abertura de franquias, com cobertura do FDA. Visa empresas cujo faturamento anual 
seja de até 2,4 milhões.  
Programa Via SP  - Linha de crédito aos Municípios do Estado, destinadas à execução de obras, 
serviços e aquisição de máquinas e equipamentos de infra-estrutura.  
 
AFESP é agente financeiro do BNDES, podendo realizar repasses de recursos nos programas 
BNDES Automático e BNDES FINAME, desde outubro de 2009. 
 
 
3.2  Parcerias 
 
Como a AFESP não possui agências, celebrou parcerias com órgãos e entidades 
representativas, como o SEBRAE, ABIMAQ, FIESP, FECOMERCIO, FAESP, ACSP, FACESP, 
ABRIESP, SIMPI, SINDIPEÇAS, ASSOCIAÇÃO LIMEIRENSE DE JÓIAS, SINDIFRANCA, 
APAS, ASPACER, SINBI, SINTELMARK, SINDICALÇADOS JAÚ, ACERVIR, CECOMPI, 
SIMM, FIPASE e AJORESP, entre outros. A estratégia é disponibilizar, por meio dos parceiros, 
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todas as orientações necessárias para a viabilização das linhas de crédito disponíveis e facilitar 
o acesso aos financiamentos para as pequenas e médias empresas. 
 
Até 31/12/2009 foram efetivados por meio dos parceiros 72,5% dos limites disponibilizados a 
empresas. 
 
3.3  Contratação Limite BNDES 
 
AFESP tem aprovado junto ao BNDES um limite de R$ 204,1 milhões. Até 30/12/09, o BNDES 
aprovou R$ 48,5 milhões referentes a 93 operações. Outras 11 operações estão em análise e 
correspondem a R$ 9,0 milhões, sendo que três foram rejeitadas, equivalendo a R$ 9,6 
milhões.  
 
As operações têm sido classificadas em duas modalidades: Finame (financiamento à 
compradora e ao fabricante) e BNDES Automático. As operações do Finame são no âmbito do 
PSI (Programa de Sustentação do Investimento) e as do BNDES Automático no âmbito do PEC 
(Programa Especial de Crédito), que estava disponível para financiamento ao capital de giro. 
 
3.4  Programa VIA SP 
 
Disponibiliza linhas de crédito aos Municípios do Estado, destinadas à execução de obras, 
serviços e aquisição de máquinas e equipamentos de infra-estrutura. Nesta primeira etapa com 
prazo de apresentação da Carta-Consulta até 30/12/2009, a Linha dispunha de R$ 
80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) de recursos próprios e R$ 70.000.000,00 (setenta 
milhões de reais) de recursos do BNDES. Resultado: recebidas 97 Cartas-Consulta de 69 
Prefeituras Paulistas. Pedidos de financiamento: R$ 532,0 milhões. 
 
3.5 Fundos de Governo 
 
Para dar cumprimento às suas competências legais, a AFESP desenvolve estudos de 
viabilidade para administração e reformulação dos Fundos e Programas de Governo do Estado 
de São Paulo. Atualmente representam 41 fundos, sendo 21 ativos com patrimônio de R$ 
808,6 milhões. A AFESP recebeu o mandato do Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CEDES) para operacionalizar o Fundo de Aval (FDA) do Governo 
Estadual. 
 
3.6  Convênio Indústrias Romi S.A 
 
Serão repassados R$ 20 milhões em recursos obtidos por meio da linha BNDES Finame-
Fabricante, para viabilizar o financiamento de máquinas produzidas pela companhia aos seus 
clientes de micro, pequeno e médio porte.  
 
Resultado: realizados 81 pedidos de financiamento junto ao BNDES para 70 clientes das 
Indústrias Romi S.A. Total: R$ 19,3 milhões. Desses, 74 foram aprovados (R$ 16,3 milhões) e 
7 (R$ 3,0 milhões) estão aguardando correções de dados por parte das empresas. Dos 74 
aprovados, 12 estão com o pedido de liberação junto ao BNDES e equivalem a R$ 2,0 milhões. 
 
3.7  Convênio Corporação Andina de Fomento (CAF) 
 
Em novembro, a AFESP assinou convênio de cooperação com a Corporação Andina de 
Fomento (CAF), sede em Caracas, Venezuela. Trata-se do primeiro acordo fechado pela 
instituição com um agente internacional de promoção de investimentos. Objetivo: incentivar 
projetos voltados para preservação do meio ambiente e sustentabilidade. 
 
 
4 - Resultados Financeiros 
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A AFESP contabilizou, em 31/12/2009, R$ 171,8 milhões em limites de créditos aprovados, 
atendeu 119 empresas paulistas. O volume concedido de financiamentos a capital de giro com 
recursos próprios até a data é de R$ 21,2 milhões. 

 
Setor Nº  de Empresas  Valor   em Mil Total Limite Crédito 

Máquinas e equipamentos 43     75.842  44,15% 
Demais 19     48.754  28,38% 
Indústria e Comércio 20     20.648  12,02% 
Cerâmica 5     12.401  7,22% 
Calçados 24     11.500  6,69% 
Transformadores de Plásticos 1      1.240  0,72% 
Aero Espacial 3      1.174  0,68% 
Jóias Folheadas 3         194  0,11% 
Supermercados 1           25  0,01% 
Total 119 171.778  

 
Lucro líquido acumulado até 30/11/2009 foi  R$ 5,5 milhões. 
 
 
5 – Comunicação 
 
Em 2009 a Comunicação da Agência de Fomento começou a ser estruturada. O edital para 
contratação de uma Agência de Publicidade  foi desenvolvido e publicado, devendo ser 
finalizado no primeiro semestre de 2010. 
 
Ações buscando o esclarecimento sobre o funcionamento da Agência de Fomento para o 
Estado de São Paulo foram realizadas, como confecção de folders explicativos sobre as linhas 
de financiamento disponíveis. Esses materiais foram usados em todas as reuniões realizadas 
pela área de negócios junto aos parceiros. 
 
Site informativo - com linguagem simples, foi lançado em julho. Objetivo: manter  informações 
sobre as linhas de financiamentos, licitações e informações relevantes sempre atualizadas para 
todos os interessados.  
 
Parceria: Secretaria da Fazenda e de Comunicação. Foram realizados dois eventos oficiais, em 
que a estrutura ficou a cargo da Secom:  1º) em julho, com a participação de aproximadamente 
300 pessoas, para o lançamento das primeiras linhas de financiamento para empresas 
paulistas; 2º) em novembro, para o lançamento da linha específica para Municípios paulistas, 
com a participação de aproximadamente de 180 pessoas. 
 
A divulgação da Agência na mídia via Assessoria de Imprensa  foi realizada ao longo do ano 
em diversos veículos de comunicação, tanto na capital como interior, com entrevistas do 
Presidente e de Superintendentes. Foram divulgadas as linhas de financiamentos em revistas 
das entidades de classe parceiras como SEBRAE, Aspacer, entre outras. 
 
6 – Responsabilidade Sócio-Ambiental 
 
6.1 Plano de Desenvolvimento Profissional 
 
Programa interno é voltado a todos os colaboradores da agência. Meta: “Valorizar, Treinar e 
Capacitar o colaborador, com foco no presente e no futuro da Instituição. 
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- Atendimento em 2009: 39 colaboradores representando 73,58% do quadro. Investimento: R$ 
122.494,89. 
- Sub-rogados em novembro 30 contratos, sendo 29 do Banco Nossa Caixa e 1 da Cosesp, integrando o 
quadro “Permanente Especial” da AFESP. 
- Contratação de 50 novos colaboradores via concurso público. 
- Quadro de colaboradores posição em dezembro: 
 

Categoria Quantidade 
Permanente especial 30 
Cedidos (4 COSESP, 3 IPT e 1 BNDES) 8 
Diretores 4 
Contrato livre provimento 11 
Terceirizados 30  

 
6. 2  Campanha de Agasalhos 
 
Parceria: Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São 
Paulo. Resultado: arrecadou 128 peças de agasalhos, em 40 dias.  Beneficiados: Serviço 
Social da Paróquia de Santa Cecília, Lar da Criança Favos de Luz e Lar das Senhoras Batuíra. 
 
6.3 Campanha de Brinquedos 
 
O Instituto Criança Cidadã atende seis mil pessoas/mês.  Recebeu  314 brinquedos educativos 
arrecadados na Campanha interna de Doação de Brinquedos em outubro 2009. 
 
6.4 Cestas Básicas 
 
Os colaboradores e as diretorias da Nossa Caixa Desenvolvimento adquiriram 30 (trinta) cestas 
de natal, para doação aos colaboradores que prestam serviços de limpeza, vigilância, 
zeladoria, recepção e manutenção predial na Agência. 
 
6.5 Campanha “Adote a Caixa e Recicle” 
 
Campanha interna onde os colaboradores recebem uma caixinha individual para que, ao longo 
do dia, coloquem todo o papel que não vão mais utilizar. No fim do expediente, o material é 
recolhido e o lixo reciclável é levado para cooperativas de reciclagem.  
 
7 - Doações e Patrocínios 
 
7.1 Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA) 
 
Doação:  R$ 15.100,00. Beneficiário: Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
FEDCA, em 22/12/2009. 
 
7.2 Doação com base na Lei Roaunet 
 
Doação:  R$ 60.000,00. Finalidade: Projeto “Esta é a Nossa Canção”, aprovado pelo Ministério da 
Cultura e produzido pela empresa Estamos Aqui Produções Artísticas Ltda. 
 
 
 
3. Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - CO SESP 
 
Em 2009 a Companhia encerrou as emissões de seguros e comunicou ao Órgão Regulador a 
disposição do acionista majoritário em implantar os procedimentos necessários para a 
liquidação e extinção da Seguradora.  
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Em termos patrimoniais, os esforços da Administração focaram a manutenção do nível de 
reservas técnicas adequado às obrigações da Empresa, em conformidade com a 
regulamentação do Órgão Fiscalizador. 
 
Ao final do exercício 2009, a COSESP apurou: 
 
Item R$ milhões 
Lucro líquido 7,2 
Patrimônio líquido 208,2 
Remuneração dos Acionistas (juros sobre o capital próprio) 4,5 
 
A Assembléia Legislativa de São Paulo concedeu, em novembro de 2009, autorização para 
que o Poder Executivo possa promover, alternativamente à faculdade de liquidação e extinção 
da Empresa, a alienação das ações representativas do Capital Social da Companhia de que o 
Estado detém a propriedade. 
 
 
 
4. Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 
 
 
Destacaram-se em 2009 quatro eventos em especial: 
 
1. Sistema de Atendimento Especial foi disponibilizado em função da criação pela LC 128/08 
da figura do Microempreendedor Individual, que acumulou:  
 
Nome empresarial: 373.391 consultas. Geração de NIRE: 46.032 formalizações via sistema, destes: 
 

17.858 protocolaram seus processos. 13.467 foram deferidos.  

 
2. Registro Eletrônico de Livros Mercantis – 1ª etapa foi implementada. Trata-se de  importante 
marco no processo de implantação do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.  
 
Benefício: a) Contribuinte – arquivos com assinatura digital substituindo impressão de livros em papel. b) 
JUCESP – diminuição de espaço. Um livro digital ocupa espaço equivalente em média a 85 livros em 
papel. 
Resultado: Registro eletrônico - 29.183 livros. 
 
3.  JUCESP on-line – contratou a  Imprensa Oficial para implantação do projeto,  prevista para 
2010. O sistema possibilita a solicitação e recepção de serviços via Internet (evitando com isto 
o deslocamento físico do usuário até as instalações da Junta). 
 
Benefício ao usuário -  consulta gratuita ao  banco de dados via internet; evita deslocar até a Junta. 
 
4.  RMD – Registro Mercantil Digital  - conclusão da 1ª etapa do projeto que consiste na 
modelagem do sistema. Após a implantação do RMD, a modelagem permitirá a constituição, 
alteração ou encerramento de empresas. 
 
JUCESP 2009 em números: 
 
Registro de documentos 
Tipo de Ato 2008 2009 
Constituição 185.055 188.549 
Alteração 564.080      571.527 
Baixa 66.688  65.317 
Total 815.823 825.393 
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - EPP 
Tipos de Ato 2008 2009 

133.262 145.387 Micro  - Enquadramento  
           - Desenquadramento  2.640 1.987 

15.606 16.574 EPP    - Enquadramento  
           - Desenquadramento  1.184 1.117 
Total 152.692 165.065 
 
Prestação de Serviços 
Serviço 2008 2009 
Registro de Livros 253.433 178.116 
Registro de Livros Digitais 0 29.183 
Expedição de Certidões 105.069 103.400 
Fotocópias de Documentos 51.922 50.214 
Ficha Cadastral 50.345 43.458 
Ofícios de Órgãos Públicos 51.437 40.933 
Total                    512.206     445.304 
 
 
Arrecadação e Custeio - 2009 
 
Arrecadação nominal: R$ 39.906.912,45. Cresceu 3,6% em relação a 2008. 
 
Despesa: R$ 8,3 milhões, valor cerca de 10% menor que em 2008.  
Maiores despesas: 
 
1)Manutenção do Sistema: R$ 3,33 milhões.  Banco de dados com informações das empresas.  
 

Empresas Quantidade 
Ativas 4.444.155 
Encerradas 941.927 
Total 5.386.082 

 
2) Prestação de serviços de preparação de documentos: R$ 2,33 milhões. 
Finalidade:  Arquivamento, atualização de informações em banco de dados, microfilmagem, organização 
e guarda de documentos em papel e microfilmes.  
 
3) Desenvolvimento do sistema “Jucesp on-line”:  R$ 0,83 milhões.  
Finalidade:  solicitação e recebimento de documentos 

 
 
 
5. Companhia Paulista de Parcerias – CPP 
 
As principais iniciativas que contaram com ativa participação da CPP, em 2009, foram:  
 
Linha 4 - Amarela do Metrô de SP – Acompanhamento da execução do contrato de concessão 
patrocinada firmado em 29.11.2006. O contrato foi firmado entre o Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Transportes Metropolitanos – STM e a concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo, 
pela sua representação na Comissão de Acompanhamento dos Contratos de PPP (CAPPP), criada pelo 
Decreto nº 52 152, de 11 de setembro de 2007. Em virtude da celebração do contrato de penhor entre a 
CPP e a concessionária Via Quatro, em 22.12.2006, conforme previsto no contrato de concessão, a CPP 
acompanhou o desempenho do Fundo RF Linha 4, que responde pela garantia solidária prestada pela 
CPP a determinadas obrigações assumidas pelo Estado no âmbito do contrato de concessão.  
 
Estação de Tratamento de Água do Reservatório de Taiaçupeba – O projeto prevê o acompanhamento, 
por meio de sua representação na CAPPP, da execução do contrato assinado em 2008 entre a Sabesp e 
a empresa CAB Sistema Produtor Alto Tietê S/A, concessionária responsável pela implantação da PPP. 
Prevê a ampliação da capacidade de tratamento de água e a prestação de diferentes serviços à Sabesp, 
incluindo a disposição e tratamento do lodo. 
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Reforma e Capacitação dos Trens da Série 5000 / Modernização dos trens da Linha 8 da CPTM  –  Após 
submissão das minutas do edital e contrato às etapas de audiência e consulta pública e após novas 
reuniões técnicas envolvendo a STM / CPTM e as Secretarias da Fazenda / CPP e de Economia e 
Planejamento / UPP, foram realizados ajustes para aperfeiçoamento da modelagem, aprovados na 26ª 
reunião ordinária do Conselho Gestor, realizada em 28.04.2009. Estabeleceu-se o prazo de 20 anos para 
o contrato, com fornecimento de 36 novos trens de 8 carros e opção de fornecimento de trens novos em 
lugar da modernização de 12 trens da CPTM. O edital de concorrência foi publicado em 27.05.09 e a 
abertura das propostas foi feita em 27.11.09. A contratação do licitante vencedor deve ocorrer no início de 
2010. 
 
Sistema único de arrecadação centralizada – O projeto é uma PPP na modalidade concessão 
administrativa, com prazo de 30 anos.  Objetiva o gerenciamento da arrecadação tarifária dos serviços de 
transporte de passageiros por meio de cartões inteligentes (smart card). Abrange os serviços de 
bilhetagem, comercialização e arrecadação de viagens, incluindo a “Clearing House”, referentes aos 
sistemas metro-ferroviário da RMSP (Governo do Estado de SP) e de ônibus do município de São Paulo 
(Prefeitura do município de São Paulo).  Após ajustes para aperfeiçoamento da modelagem financeira e 
institucional em face das sugestões e questionamentos surgidos por ocasião da fase consulta pública, e 
das aprovações necessárias nos âmbitos do estado e do município de São Paulo, o edital da 
concorrência foi disponibilizado em 10.11.2009.  
 
Sistema Integrado Metropolitano da Baixada Santista – O projeto consiste na concessão patrocinada do 
Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros na RMBS, em que se priorizará uma 
reorganização do sistema, a qual inclui a proposta de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) numa 
extensão de 12 Km entre São Vicente e Santos. O CGPPP, em sua 30ª reunião ordinária, aprovou a 
modelagem preliminar do Projeto e recomendou a criação de um Grupo Técnico, o qual é integrado pela 
CPP, para acompanhar o aprofundamento dos estudos de modelagem e a definição das diretrizes para 
publicação do edital. A modelagem definitiva do projeto será concluída no início de 2010.  
 
Novos projetos em fase de estudos e/ou modelagem 
 
Concessão dos Aeroportos regionais – O CGPPP, em sua 25ª reunião ordinária, aprovou a modelagem 
preliminar para concessão, por lotes, dos aeroportos sob administração do DAESP, com a recomendação 
de sua complementação para aprovação final e posterior inclusão no Programa Estadual de PPP. O 
projeto visa à modernização de 31 aeroportos regionais do Estado de São Paulo, por meio de cinco 
contratos de concessão, em que cada concessionário ficará responsável por investimentos e operação  
dos aeroportos em cinco regiões do estado. Os estudos de modelagem, abrangendo os aspectos 
econômico-financeiros e jurídico-institucionais, devem ser concluídos no início de 2010. 
 
Novos projetos de PPP da Sabesp: Alto Juquiá, Sarapuí, Baixada Santista, Litoral Norte e Médio Tietê – 
Projetos selecionados pela Sabesp, que, em função do porte e perfil, dispõem de potencial para serem 
estruturados por meio de contratos de PPP. 
 

- Sistemas Produtores de Alto Juquiá e o Sistema Produtor Regional Integrado Sarapuí visam a 
melhorar a qualidade e a aumentar a oferta da água tratada; 
- Sistema de Tratamento de Esgotos da Baixada Santista visa a aperfeiçoar a infra-estrutura de 
saneamento já existente na região;  
- Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia Hidrográfica de Sorocaba e Médio Tietê objetiva a 
implantação de novos sistemas de afastamento e tratamento de esgotos;  
- Projeto Onda Limpa na Bacia Hidrográfica do Litoral Norte pretende tanto aumentar a oferta de água 
tratada quanto universalizar a coleta e o tratamento de esgoto na região. As modelagens preliminares 
dos projetos foram aprovadas na 29ª reunião do CGPPP e foi criado Grupo de Trabalho, integrado pela 
CPP, para acompanhar o desenvolvimento das modelagens definitivas, que devem ser concluídas no 
início de 2010. 
  

 
 
 
6. São Paulo Previdência - SPPREV 
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I – Introdução 
 
 
São Paulo Previdência – SPPREV  é uma autarquia sob regime especial, configurando-se 
como a única entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos 
titular de cargo efetivo – RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de 
São Paulo – RPPM. Objetivo:  unificar a concessão, a manutenção e o pagamento dos 
benefícios previdenciários do Estado. 
 
A  Portaria nº 164, de 19 de dezembro de 2009 divulgou o Organograma da São Paulo 
Previdência e estabeleceu as atribuições e competências das unidades que compõem a 
estrutura interna da Diretoria Executiva. 

 
Algumas ações foram implantadas ao longo de 2009, com vistas à modernização de suas 
instalações, ao aperfeiçoamento da gestão previdenciária e à melhoria do atendimento aos 
seus beneficiários.  

 
1. Instalações Físicas 
 
Visando à modernização de suas instalações e às melhorias no atendimento aos aposentados 
e pensionistas de todos os Poderes, órgãos e entidades paulistas, a SPPREV mudou a sua 
sede da Rua Bráulio Gomes nº 81, Centro, para a Rua Bela Cintra nº 657, Consolação. O novo 
edifício dispõe: 
 
- Área construída:  10.269,73 m².   
- Completa e moderna infra-estrutura de Tecnologia da Informação - TI, composta por: 
 

- rede estruturada de voz e dados (1.300 pontos), centro de processamento de dados, PABX, links, no 
break, catracas e portas com controle eletrônico de acesso, posto de atendimento bancário e  17 
posições destinadas ao atendimento presencial.   

 
O atendimento aos beneficiários do RPPS e RPPM também é realizado em 12 Postos 
localizados no Interior do Estado, com previsão de instalação em 2010, de outros cinco postos 
nas seguintes cidades:  
 
Araraquara, Avaré, Bauru, São José dos Campos e Taubaté. 
 
 
2. Gestão de Recursos Humanos 

 
2.1. Concurso Público: 
 
O edital SPPREV 001/2009, de 13 de janeiro de 2009, em consonância com o art. 9º da Lei 
Complementar nº 1.058/2008, previu a contratação de empregos públicos permanentes de 
Analistas e Técnicos em Gestão Previdenciária na seguinte conformidade: 
 
√ Analista em Gestão Previdenciária – 75 vagas 
√ Técnico em Gestão Previdenciária – 250 vagas 
 
5% das vagas foram destinadas aos Portadores de Necessidades Especiais de acordo com a LC 683/92 
e 3298/99. 
 
 
 2.1.1. Fases do concurso 
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√ 8 de março de 2009 – Prova objetiva 
√ 29 de abril de 2009 – Divulgação do resultado final para o emprego público permanente de Técnico em 
Gestão Previdenciária 
√ 23 de maio de  2009 - Divulgação do resultado final da 2ª etapa  para  Analista em Gestão 
Previdenciária e convocação para confirmar a participação no curso de formação (3ª etapa). 
√ 08 de junho de 2009 – Início do curso de formação (3ª etapa do concurso). 
√ 08 de julho de 2009 – Término do curso de formação. 
√ 25 de setembro de 2009 – Publicação da homologação do concurso público. 
√ 08 de dezembro de 2009 – Admissão dos primeiros aprovados, na seguinte conformidade: 
 
√ 30 Analistas em Gestão Previdenciária 
√ 51 Técnicos em Gestão Previdenciária  

 
A contratação dos demais candidatos aprovados no concurso ocorrerá até o final do mês de 
maio de 2010. Para o preenchimento dos cargos vagos remanescentes, a SPPREV promoverá 
novo concurso público com conteúdo programático definido segundo áreas de especialização. 
 
2.2. Evento de Integração 
 
Nos dias 08 e 09 de dezembro de 2009, a São Paulo Previdência realizou um evento de 
integração com os candidatos admitidos. Objetivo: apresentar a estrutura organizacional da 
Autarquia, os integrantes da Diretoria Executiva, além de propiciar um primeiro contato entre 
todos os candidatos, uma vez que os Técnicos em Gestão Previdenciária não participaram do 
Curso de Formação. 
 
2.3. Matriz de Capacitação 
 
Durante o ano de 2009 foi dada continuidade ao projeto de construção de uma Matriz de 
Capacitação da São Paulo Previdência, coordenado pela Escola Fazendária (FAZESP) e 
conduzida pela FUNDAP. Objetivo:  criar cursos específicos que atenda as atividades fins da 
SPPREV e  proporcionar capacitação aos servidores. Realização: conclusão  do curso no 
segundo semestre de 2009. Plano para 2010:  treinamento a todos os servidores da SPPREV.  
 
 
3. Gestão Previdenciária 
 
3.1. Gestão Eletrônica de Documentos e Processos e Certificação Digital 
 
Objetivo SPPREV: tornar-se uma unidade gestora de regime próprio de previdência essencialmente 
digital.  
Situação atual: arquivos compostos em sua grande maioria de documentos em papel. 
Ação: - Iniciou o processo de digitalização de toda a documentação relativa aos novos pedidos de 
pensão. - Em dezembro de 2009, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - IMESP foi contratada 
para fornecer, em regime de locação e operação assistida, soluções especializadas de captura 
(document imaging), gerenciamento eletrônico de documentos - GED, RM (Records Management), com 
o fornecimento de sistemas de informática e prestação de serviços de movimentação, armazenamento e 
custodia de documentos físicos.  
Novas pensões e aposentadorias – os processos de solicitação tramitarão eletronicamente na nova 
metodologia implantada (SIGEPREV).  
 
A certificação digital da IMESP garante a validade legal ao documento digitalizado. 
 
 
3.2.  Nova Metodologia de Gestão Previdenciária: 
 
A SPPREV, mediante contrato com a Fundação Getúlio Vargas, desenvolveu uma nova 
metodologia de gestão previdenciária, com acessos via WEB para a solicitação, concessão e 
pagamento de pensões e aposentadorias. 
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3.2.1. Pensões Civis e Militares: concessão, manutenção e pagamento. 
 
A SPPREV processou no SIGEPREV, em paralelo ao sistema anterior (PRODESP), as folhas 
de pagamento de janeiro a junho de 2009, garantindo assim a parametrização da nova 
metodologia com todas as regras legais e, de certa forma, realizou a auditoria nos cálculos de 
das concessões feitas anteriormente. 
 
A partir de julho de 2009, todas as pensões civis foram processadas sob as regras dispostas 
pela nova metodologia e, a partir de outubro de 2009, todas as pensões militares. 
 
3.2.2. Absorção de novas aposentadorias e do estoque das aposentadorias 
 
A FGV efetuou o levantamento de todas as regras legais e parametrizou o novo sistema para 
concessão, manutenção e pagamento de novas aposentadorias. A SPPREV, em conjunto com 
os Poderes e órgãos do Estado de São Paulo, definiu o cronograma de implantação para 2010. 
 

 

(*) Base 2009 
 
3.2.3. Treinamento 

 
 

Como parte integrante do projeto de implantação da nova metodologia de gestão 
previdenciária, foi realizada treinamento aos funcionários para operação da nova ferramenta de 
concessão e pagamento de benefícios. 
 
As atividades de treinamento foram realizadas em quatro locais diferentes, conforme detalhado 
a seguir: 
 
� Sede da SPPREV  - concessão de benefícios civis; 
� CBPM - concessão de benefícios militares; 
� Postos Regionais - Jales, Araçatuba, São José do Rio Preto, Franca, Ribeirão Preto, Santos, 
Presidente Prudente, Marília, Sorocaba, Mococa, Santa Rita do Passa Quatro, Poupatempo Santo 
Amaro e Campinas. – concessão de benefícios previdenciários militares e civis;  
� Sede do Call Center - telas de consulta. 
 

Estimativa da Quantidade de Absorção de Aposentadori as para 2010 

Órgão Quantidade Estimada (*)  Estoque 

Tribunal de Contas 60 806 

Assembléia Legislativa 30 837 

Defensoria Pública - - 

Ministério Público 45 870 

Tribunal de Justiça  890 13.797 

Tribunal de Justiça Militar  1 49 

USP 175 5.329 

UNICAMP 180 2.685 

UNESP 245 4.103 

Paula Souza 30 488 

Administração Direta 920 31.967 

Secretaria da Saúde 1.100 17.761 

Secretaria da Educação 4.100 144.304 

Autarquias 85 8.340 

Polícia Militar 2.060 46.588 

IPESP - 418 

Total 9.921 278.342 
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O quadro a seguir apresenta os treinamentos realizados formalmente no período de 1º de 
junho de 2009 a 10 de dezembro de 2009. 
 

Módulo Número de Pessoas Treinadas 

Apresentação da Ferramenta 135 

Pensão por Morte 120 

Reinclusão 63 

Entrega de Documentos 47 

Vistas e/ou Cópias Reprográficas 44 

Alteração Cadastro 43 

Recadastramento 41 

Pensão por Morte (Inclusão) 25 

Declaração Negativa de Dependentes 16 

Certidão Negativa de Ex-Servidor 15 

Declaração de Dependentes 15 

Cadastro Dependente 14 

Total  578 
 
 
3.2.4. Demonstrativos de Pagamento (holerites) 
 
A SPPREV, a partir de julho de 2009, passou a enviar, por via postal, os demonstrativos de 
pagamento aos pensionistas e criou o demonstrativo de pagamento para consulta e/ou 
impressão via Internet, para implantação no início de 2010. 
 
3.3. Recadastramento 
 
Até dezembro de 2009, o recadastramento de pensionistas objetivava apenas a prova de vida. 
Ao longo de 2009, a SPPREV construiu um novo modelo de recadastramento de inativos e 
pensionistas para vigorar a partir de janeiro de 2010. Adotou novo procedimento, mediante 
serviços contratados com o Banco do Brasil, para atualização dos dados cadastrais, garantindo 
a prova de vida, atualização do endereço do beneficiário e obtenção de outras informações 
para a construção de um banco de dados mais sólido. Criou-se o modelo para 
recadastramento, a impressão de formulário para os pensionistas que informem alteração de 
estado civil/união estável, em que é colhida a assinatura do pensionista. 
 
3.4. Afastamento de Servidor 
 
A SPPREV, durante o ano de 2009, definiu novas regras de pagamento das contribuições 
durante o afastamento dos servidores titulares de cargo efetivo no Estado de São Paulo. A 
ação possibilita maior controle e recebimento de recursos previdenciários para a Autarquia e 
garante a aposentadoria futura dos servidores em situação de afastamento junto a outros 
órgãos e entes federativos.   
 
3.5. COMPREV 
 
Ao longo de 2009, a SPPREV, com o apoio do Departamento de Despesa de Pessoal do 
Estado – DDPE/SEFAZ iniciou um programa de capacitação de servidores para absorver o 
processo de trabalho que envolve a compensação de recursos previdenciários entre regimes 
de previdência, de tal forma que a transferência de sua operacionalização para a SPPREV 
ocorra nos primeiros meses de 2010. 
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4. Tecnologia da Informação - TI  
 
 
4.1. Governança de TI  
 
Durante o ano de 200,9 foi executado o alinhamento estratégico de recursos de Tecnologia da 
Informação com o negócio da SPPREV, otimização de custos, gerenciamento de recursos, 
riscos e gestão do desempenho. Todos os processos componentes da governança são 
norteados pelos modelos ITIL e COBIT. 
 
4.2. Política de Segurança da Informação 
 
Principais Atividades: 
 
-  Política de Segurança da Informação; -  Guia Prático da Política de Segurança da Informação; -  
Principais Procedimentos Operacionais; -  Principais Formulários Operacionais; 
-  Principais Documentos de Planejamento da Política e Segurança da Informação. 
 
4.3. Portal de Gestão da Governança de TI 
 
Manutenção e Customização – Implementação de novos controles e registros. 
 
4.4. Administração de Rede de Comunicação 
 
Manutenção e implementação para garantir qualidade, segurança e a continuidade da 
performance de tráfego de dados. 
 
4.5. Suporte HELP DESK 
 
Hardware e Software. 
 
4.6. Sistemas OpenSource implantados 
 
Empenhada em reduzir seus custos operacionais, a SPPREV tem utilizado sistemas de código 
aberto (OpenSource), como por exemplo, Nagios para monitoramento de links; Cacic para a 
gestão de inventário; Ocomon para Help Desk; Zimbra para correspondência eletrônica e 
Sharepoint para customizações (Plataforma onde foi desenvolvida o Portal da Governança TI). 
 
4.7. Implantação dos novos sistemas e ferramentas  – atuações pontuais nos projetos 
 
- SIGEPREV – Sistema de Gestão Previdenciária (cadastro dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas; folha de pagamento; módulo de arrecadação e módulo gerencial); 
 
- SICORP – Sistema Corporativo (sistema integrado contendo os módulos de Recursos Humanos, 
Contas a Pagar,  Contabilidade, Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Controle de Frota e 
Protocolo); 
 
- SISTEMA GED – Gestão Eletrônica de Documentos. 
 
 
4.8. Análises dos SLA  (níveis de serviços) 
 
- Data Center; 
- SICORP; 
- Sistemas de administração, de desenvolvimento e de gestão de rede. 
 
4.9. Bugs  e customização nos sistemas em produção  - Apontamentos e acompanhamentos 
dos acertos: 
 
- Sistemas de administração, de desenvolvimento e de gestão de rede. 
- SICORP. 
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4.10. Site SPPREV e Intranet : 
 
Atualizações, desenvolvimentos e customizações. 
 
4.11. Novas Tecnologias 
 
Efetuados diversos estudos e avaliações de ferramentas, sistemas e controles para agregar 
qualidade, segurança, otimização nos processos de TI e nas atividades das diversas áreas da 
SPPREV. 
 
 
5. Outras realizações 

 
5.1. Comunicação com os beneficiários 
 
A SPPREV, ao longo de 2009, aprimorou a comunicação com seus beneficiários (inativos e 
pensionistas) concebendo um projeto para o desenvolvimento de material de comunicação: 
jornal informativo externo, com tiragem bimestral; dois folders ao ano; uma cartilha de 
previdência; um código de ética; e, um manual do participante. 
 
Aposentadoria Especial  
 
Com a Resolução Conjunta SF/SGP/PGE nº 01/2009, a SPPREV teve participação ativa no 
grupo de trabalho permanente incumbido de apresentar propostas para a implantação e 
regulamentação da aposentadoria especial dos servidores do Estado de São Paulo. As 
alterações foram introduzidas pelo artigo 40 da Constituição Federal e pela edição da Lei 
Complementar 1.010, de 1º de junho de 2007. A Secretaria de Gestão Pública apresentará um 
estudo de revisão das normas técnicas de insalubridade. Após a conclusão do estudo, o grupo 
vai apresentar uma proposta de regulamentação da legislação sobre a insalubridade e 
deficiência, para então regulamentar a aposentadoria especial. 
 
 
6. Anexos 
 
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias 

Receitas (R$ Milhões) 
Itens 

 
2008 

 
2009 

 

Ativos 1.633,5 1.780,6 

Inativos 244,6 255,5 

Pensionistas 117,0 111,8 

Patronal 3.237,5 3.559,8 

Insuficiência 5.101,3 5.291,2 

Civil 

Total 10.333,9 10.998,9 

Ativos 231,1 257,4 

Inativos 51,8 58,1 

Pensionistas 18,8 22,1 

Patronal 463,8 515,8 

Insuficiência 1.939,6 2.147,9 

Militar 
 
 
 
 
 

Total 2.705,1 3.001,3 
Outras 

Receitas (*) Total 37,4 116,8 
Total Geral  13.076,4 14.117,0 
(*) Receitas decorrentes de contribuição previdenciária sobre precatórios alimentares, compensação 
financeira entre regimes de previdência, remuneração de aplicações financeiras e outras receitas. 
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Despesas (R$ Milhões) 

Itens 2008 2009 

Pensionistas 2.376,4 2.580,2 

Inativos 7.897,6 8.481,0 
Civil 

Total 10.274,0 11.061,2 
Pensionistas 853,3 940,6 

Inativos 1.898,0 2.058,5 Militar 

Total 2.751,3 2.999,1 

Total Geral 13.025,3 14.060,3 

 
 
 

Anexo II - Demonstrativo de Receitas e Despesas – Administração da SPPREV 
 
 

Receitas   - R$ Milhões 

Item 2008 (*) 2009 

Receita de Serviço  -  Taxa de Administração 27,10 47,30 
(*) A Resolução SF 30, de 02/06/2008, autorizou o início de funcionamento da SPPREV. 
 
 

Despesas  - R$ Milhões 

Itens 2008 2009 

Pessoal e Encargos Sociais 2,10 8,90 
Despesas Correntes 

 Outras Despesas Correntes 5,60 30,90 

Despesas de Capital Investimentos 0,01 1,90 

Total 7,71 41,70 
 
Anexo III – Indicadores Estatísticos 

Itens 2008 2009 

Civis 77.997 78.338 

Militares 23.972 24.495 Nº de Legadores de Pensão 

Total 101.969 102.833 

Nº de Pensionistas Civis 98.266 97.345 

 Militares 38.072 35.891 

 Total 136.338 133.236 

Nº de Inativos Civis 217.087 231.754 

 Militares 44.530 46.588 

 Total 261.617 278.342 

Nº de Servidores Ativos Total 592.993 568.489 
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7. Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP 
 
Com a criação da São Paulo Previdência – SPPREV, remanesceram no IPESP  atividades não 
vinculadas ao Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo, tais como a 
administração do patrimônio imobiliário do IPESP, a gestão da Carteira Hipotecária, Carteira do 
Servidor Municipal - Casem, Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo e Carteira 
de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado.  Na qualidade de 
liquidante, a Autarquia continua a administrar a Carteira dos Advogados de São Paulo, que 
entrou em processo de extinção com a edição da Lei nº  13.549/2009. 

 
 

        Carteira do Servidor Municipal – Casem      Convênios 
Indicadores 2008 2009 

Nº de Beneficiários 74 74 

Valor de Benefícios pagos – R$ milhões 0,06 0,06 
 

(*) Em razão de determinação judicial, as despesas com beneficiários do Casem são suportadas por 
recursos orçamentários e financeiros do IPESP. 
 
 

 Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo 
Indicadores 2008 2009 

Despesa - R$ milhares (*) 714,7 698,3 

Nº de Aposentados 24 24 

Nº de Pensionistas 08 08 
 

(*) Em razão de determinação judicial, as despesas com beneficiários da Carteira de Previdência dos 
Economistas de São Paulo são suportadas por recursos orçamentários e financeiros do IPESP. 

 
   Carteira de Previdência das Serventias não Oficial izadas da Justiça do Estado 

Indicadores 2008 2009 
Receita - R$ milhões 516,7 513,6 

Despesa - R$ milhões 438,4 450,7 

Nº de Contribuintes 4.837 4.817 

Nº de Aposentados 3.349 3.330 

Nº de Pensionistas 2.138 2.141 
                 
Carteira de Previdência dos Advogados  - em extinção 

Indicadores 2008 2009 
Receita - R$ milhões 172,9 133,9 

Despesa - R$ milhões 84,1 179,5 

Nº de Contribuintes 30.640 20.016 
Nº de Aposentados 2.847 3.017 
Nº de Pensionistas 1.089 963 

 
Houve diminuição da receita e aumento da despesa, entre os anos de 2008 e 2009, em decorrência da 
opção que os segurados fizeram desligando-se da referida Carteira, nos termos do art. 1º das 
Disposições Transitórias da Lei Estadual nº 13.549, de 26 de maio de 2009, resgatando suas 
contribuições. 
 

Carteira Predial 
Indicadores 2008 2009 

Nº de Mutuários 2.398 1.883 

Total do Saldo Devedor - R$ milhões 666,1 653.9 

Total do valor das prestações - R$ milhões 0,9 0,8 

Taxa de juros média ponderada - % ao ano 9,9 10,0 

Prazo remanescente médio ponderado – em  meses 47,6 37,2 

 



 274 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 275 

 Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

 * inclui obrigação patronal/insuficiência financeira  a partir de set/2007.  

 
 

  Número de funcionários 

 
 
I - Atividades 
 
A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho - SERT desenvolveu as seguintes 
atividades:  
 
1. Banco do Povo Paulista -  programa de microcrédito produtivo do Governo de São Paulo, 
criado pela Lei nº 9.533/97, regulamentada pelo Decreto nº 43.283/98. 

 
Parceria : municípios do Estado de São Paulo.  
 

2008 2009 09/08

Secretaria 1.752                          1.707                          (2,6)%
   Ativos 382                             365                             (4,5)%

   Inativos 1.370                          1.342                          (2,0)%

Sutaco 33                               27                               (18,2)%
   Ativos 28                               22                               (21,4)%

   Inativos e Pensionistas 5                                 5                                 0,0%

Ceret 51                               34                               (33,3)%
   Ativos 51                               34                               (33,3)%

Total da Pasta 1.836                          1.768                          (3,7)%

R$  mil 
2008 2009 variação 

09/08
1-Administração Direta 172.839,1 188.092,7 8,8%

Pessoal 33.043,7 51.003,2 54,4%

  funcionários ativos 10.244,5 15.424,4 50,6%

   inativos e pensionistas 1,5 1,7 14,7%

   obrig. patronal/insuf.f inanc.* 22.797,7 35.577,1 56,1%

Custeio 136.860,3 135.266,8 (1,2)%

Investimentos 2.935,1 1.822,8 (37,9)%

2- Entidades Vinculadas 3.881,3 4.501,2 16,0%

Sutaco 2.463,8 3.500,8 42,1%
   pessoal* 1.386,1 2.080,2 50,1%

   custeio 988,9 1.075,6 8,8%

   investimento 85,9 334,8 289,8%

   sentenças judiciais 2,9 10,2 253,6%

Ceret 1.417,5 1.000,4 (29,4)%
   pessoal 568,2 737,3 29,8%

   custeio 849,3 263,1 (69,0)%

Total da Despesa (1+2) 176.720,4 192.593,9 9,0%
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Objetivo : promover geração de emprego e renda, mediante a concessão de empréstimos para 
o desenvolvimento de pequenos negócios.  
 

 

 
 
Abrangência: Atualmente o programa está presente em 428 municípios, abrangendo mais de 
90% da população do Estado.  
 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 

Municípios contemplados: - - - - 428 

Contratos firmados: 24.006 24.532 21.297 20.230 25.527 

Empréstimos concedidos - R$ milhões  72,55 79,72 72,84 77,69 92,21 
 
 
Ações desenvolvidas no ano de 2009: 
 

� Expansão do Banco do Povo Paulista: Autorizada a instalação do programa em todos os 645 
municípios do Estado, desde que haja interesse das Prefeituras ainda não contempladas. 

� Unidades Inauguradas: 04 Municípios implantaram o Banco do Povo Paulista: Santa Rita D'Oeste, 
Ribeirão Pires, Santo André e Sebastianópolis do Sul. 

� Renovação de Parceria com 62 municípios: Américo Brasiliense, Assis, Barrinha, Batatais, Bauru, 
Bernardino de Campos, Brotas, Caraguatatuba, Chavantes, Conchal, Cruzeiro, Dolcinópolis, Echaporã, 
Espirito Santo do Pinhal, Espírito Santo do Turvo, Franca, Guaraci, Guarani D´Oeste, Hortolândia, 
Ibirarema, Indiaporã, Itaporanga, Itararé, Itu, Jacareí, Jaci, Jales, Leme, Limeira, Lins, Louveira, Matão, 
Mesópolis, Mogi Guaçu, Monte Azul Paulista, Ourinhos, Ouroeste, Paraguaçu Paulista, Paranapuã, 
Piedade, Piracicaba, Pirajuí, Populina, Porto Ferreira, Potirendaba, Presidente Epitácio, Presidente 
Prudente, Registro, Rinópolis, Rio Claro, Santa Cruz do Rio Pardo, São João da Boa Vista, São Joaquim 
da Barra, São Sebastião, Sud Mennucci, Sumaré, Taguaí, Taiaçu, Taiuva, Várzea Paulista , Vera Cruz e 
Tupã. 

� Inovações:  

1. Redução da Taxa de Juros: de 1% para  0,7% ao mês; 

2. Carência Automática: a) 60 dias no primeiro crédito, para clientes pessoa jurídica, incluindo produtor 
rural e microempreendedor individual - MEI; b) 90 dias, a partir do segundo crédito, exclusivo para 
clientes (pessoas físicas e jurídicas) que pagaram em dia suas prestações ou apresentaram atraso 
médio inferior a 30 dias, excluindo-se o período de carência;  

3. Aval Simplificado : a)dispensa de comprovação de renda do avalista: no 1º empréstimo e, a partir do 
2º crédito, exclusivo para clientes que pagaram em dia suas prestações ou apresentaram atraso médio 
inferior a 30 dias, excluindo-se o período de carência; b) aceitação de garantia por meio de Fundos de 
Aval Municipais, criados pelos municípios parceiros. 

� Caravana do Empreendedorismo: de abril a julho, foram realizados 20 encontros regionais, 
percorrendo todas as regiões do Estado, reunindo agentes de crédito, membros dos comitês de crédito, 
prefeitos, secretários municipais e representantes das prefeituras. Objetivo: possibilitar a troca de 
informações e debates sobre relevantes aspectos que envolvem o emprego, a renda, a 
desburocratização, o microcrédito e o empreendedorismo, e promover o envolvimento dos gestores 
públicos municipais na execução dos programas apresentados pela SERT. 

� 2º Mutirão do Microcrédito - Objetivo: realizar mais de 1.500 operações de concessão de crédito em 
um único dia. O evento ocorreu simultaneamente em todos os 425 municípios contemplados com o 
Programa e contou com o apoio do Banco Nossa Caixa/Banco do Brasil. Contratos realizados: foram 
3.957, emprestando mais de R$ 13 milhões, em um só dia, o que representa cerca de 15% do volume 
total de recursos emprestados em 2009. 

 

1)Linhas de crédito : 
a) R$ 200,00 até R$ 5.000,00 para pessoas físicas; 
b) R$ 200,00 até R$ 7.500,00 para pessoas jurídicas; 
c) até R$ 25.000,00 para associações ou cooperativas. 
 

2) Prazos de pagamento: 
a) Pessoas físicas, até 24 meses; 
b) Pessoas jurídicas, até 36 meses. 
 

3) Taxa de juros -  0,7%  ao mês. 
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2. Programa Estadual de Qualificação – PEQ 
 
Objetivos: - Aumentar a probabilidade de obtenção de trabalho e de geração ou elevação de 
renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego, por intermédio da oferta de 
qualificação profissional para trabalhadores desempregados.  
-Ampliar as chances de permanência dos trabalhadores no mercado de trabalho, reduzindo o 
risco de demissão e as taxas de rotatividade. 
 
Público Alvo: Cidadãos com mais de 16 anos em situação de desemprego 

Ano   Foco no Atendimento: 

2008 segmentos da PEA com idades entre 30 e 59 anos e com baixa escolaridade 

2009 segmentos da PEA com idades entre 30 e 59 anos e com a escolaridade máxima do ensino 
fundamental. 

 

Em razão da crise internacional que assolou o país no ano de 2009, foi concedida uma bolsa-qualificação 
por até 3 meses no valor de R$ 210,00/mês. 
 

Indicadores 2008 2009 

Municípios atendidos 87 165 

Trabalhadores qualificados  26.307 42.525 

Recursos investidos (em R$ mil) 43.000 90.000 
 
 
3. Programa Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho  
 
Público Alvo: estudantes do ensino médio das escolas do sistema público estadual, com 
idade de 16 a 21 anos.  Atende estudantes e empresas dos 39 municípios da RMSP. 
 
Forma de Atuação : Estágios remunerados de 6 meses, com possível prorrogação por mais 6 
meses, jornada de 4 ou 6 horas diárias. Bolsa-Auxílio de R$ 1,89 por hora trabalhada e vale 
transporte por parte da empresa. O Governo do Estado assume R$ 65,00 de seguro de vida e 
de acidentes pessoais. 
 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 
Vagas Captadas 16.663 12.348 10.514 16.799 15.764 

Jovens inscritos atualmente   95.964 95.526 23.066 57.766 69.753 

Jovens que participaram 14.963 81.350 8.853 12.227 12.175 

Estágios concluídos 9.247 9.609 7.041 5.704 6.386 

Recursos do Tesouro do Estado (em R$ mil) 7.265 7.346 4.087 5.534 7.742 
 
 
4. Comissões Municipais de Emprego - Com-Emprego  
 
Objetivo : Assessorar os municípios na elaboração de políticas públicas de emprego. 
 
Forma de Atuação : Fórum para desenvolver ações coletivas de combate ao desemprego. 
Elabora o Plano Municipal de Qualificação Profissional e integra o Comitê de Crédito do Banco 
do Povo Paulista. 
 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 

Municípios com Com-Emprego  11 28 14 05 20 

N.º de representantes nas  Com-Emprego  84 168 84 51 124 

População atingida 189.484 269.730 121.561 37.522 1.710.958 
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5. Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego – PEA D  -  Frentes de Trabalho  
 
Objetivo : propiciar ocupação, renda e qualificação às pessoas desempregadas há mais de 12 
meses, residentes na Região Metropolitana de São Paulo. 
 
Ação:  O bolsista se compromete a trabalhar 4 dias por semana, durante 9 meses, com jornada 
de 6 hs diárias  e se obriga a participar de cursos de capacitação profissional no 5º dia.  
 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 
Inscritos 39.060 90.000 0 0 0 
Convocados 114.003 95.009 60.169 45.389 1.546 
Bolsistas Atendidos (1) 44.199 33.474 16.620 15.659 200 

masculino 5.858 5.759 3.401 2.543 1.339 
feminino 24.087 23.503 17.822 6.205 6.752 

Término de Contrato  
(9 meses)  (2)                                

total 29.945  29.262 21.223 8.748 8.091 
masculino 3.334 2.104 2.787 2.502 257 
feminino 7.036 4.458 5.872 5.998 993 

Excluído/Desistente             
(com 1 a 8 meses de bolsa) (2)                   

total 10.370  6.562 8.659 8.500 1.250 
N.º de Frentes Implantadas 108 87 73 68 13 
Recursos Tesouro do Estado (em R$ mil) 107.251 109.486 63.978 53.009 8.566 
(1) Quantidade de bolsistas que foram incluídos no programa durante o ano. 
(2) Quantidade de bolsistas que concluíram ou saíram do programa durante o exercício. 
 
 
6. Time do Emprego  
 
Objetivo:  Orientar o profissional na busca de trabalho de forma ativa. 
 
Forma de Atuação : Os desempregados formam grupos denominados “times”, que resgatam e 
fortalecem a confiança e auto-estima. 
 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 
Nº de Times 55 54 05 96 416 
N.º de Participantes  1.668 1.154 108 2.386 10.549 
Recursos Investidos (em R$ mil) 323 320 0 258 273 
 
 
7. Atividades e Ações da Coordenadoria de Operações  - Programa Qualidade do 
Trabalho 
 
 
7.1. Orientação ao Trabalhador 
 
Objetivo : Oferecer serviços de orientação trabalhista e de emissão de Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS, nas unidades do Poupatempo (fixo e móvel), nos Postos de 
Atendimento do Trabalhador - PAT's/Centros Regionais, Centros de Integração e Cidadania, 
Parceiros (Prefeituras Municipais conveniadas). 
 
Público-alvo:  Trabalhadores em geral, prefeituras, entidades sindicais, empresas e 
interessados. 
 
Resultados da Ação no Estado de São Paulo: 

Orientação Trabalhista 2006 2007 2008 2009 
Nº de atendimentos realizados de Orientação Trabalhista 
Nº de Acordos firmados 

 53.577   50.951 46.227 30.680 

Nº de Carteiras de Trabalho emitidas: 
- SERT / Unidades do Poupatempo/Poupatempo Móvel 

729.428 758.087 854.066 812.467 

Demanda do Cidadão 0 2 0 0 
Total Geral: 783.005 809.040 900.293 843.147 

Total de Recursos Tesouro do Estado (em R$ mil)  371,1 166,1 166,1 160,1 
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Observação: os recursos destinados a esta ação referem-se à emissão de Carteiras de 
Trabalho e Previência Social – CTPS, assim como à manutenção dos serviços de atendimento 
ao trabalhador. Os demais valores que constam nas Leis de Orçamento referem-se a recursos 
destinados a pessoal (ativa e aposentados) e encargos sociais. 
 
7.2. Postos de Atendimento ao Trabalhador - PAT / Intermediação de Mão-de-Obra 
 

Objetivo:  Propiciar aos trabalhadores alternativas de ocupação e renda, oferecendo 
qualificação profissional, orientação de oportunidades de colocação e/ou recolocação no 
mercado de trabalho 
 

Forma de Atuação: A intermediação de Mão de Obra é feita por meio dos PAT´s, que são 
centros de prestação de serviços do Sistema Público de Emprego do Estado de São Paulo.  .  
 

Outros Serviços:  encaminhamento do seguro-desemprego, emissão de carteira de trabalho, 
orientação trabalhista, informações e inscrições para os programas de qualificação profissional, 
geração de emprego e renda e  atendimento à pessoa com deficiência. 
 
A partir de novembro de 2008, entrou em funcionamento o Emprega São Paulo, um sistema via 
internet, que abrange todos os 645 municípios do Estado 
 
Resultados da Ação no Estado de São Paulo: 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 

N .º de trabalhadores cadastrados  1.012.654 1.076.792 1.204.281 1.161.764 1.781.105 

N.° de trabalhadores 
encaminhados às empresas 

841.193 862.875 1.103.737 1.197.568 1.339.408 

N º de vagas captadas 314.673 306.656 395.881 493.624 769.085 

N º de trabalhadores admitidos 119.205 103.290 150.667 130.762 148.765 

Seguro-Desemprego habilitados*    698.148 656.037 772.749 887.922 1.029.145** 

 *Habilitados: É o requerente que comprova todos os critérios para habilitação às parcelas referentes ao 
Seguro Desemprego.**Período: janeiro a novembro de 2009 
 
7.3. Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência – PADEF  
 
Objetivos : Aumentar as chances das pessoas com deficiência na busca de oportunidade de 
trabalho, promover e divulgar cursos de qualificação profissional por meio de parcerias com 
empresas e instituições de ensino; sensibilizar as organizações para contratação dos 
deficientes, orientar quanto à potencialidade e capacidade desses candidatos e trabalhar a pré-
seleção a partir das competências e adaptações, sem recorrer a argumentos assistencialistas. 
 
Forma de Atuação : Cadastra, seleciona, orienta e encaminha ao mercado de trabalho 
pessoas com deficiência, por meio dos PATs. Oferece assessoria técnica às empresas que 
desejam incluir o cidadão com deficiência no quadro de funcionários. 
 
Resultados da Ação no Estado de São Paulo: 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 

N.º de candidatos atendidos 1.158 1.844 1.653 8.551 13.982 

N.º de vagas captadas 1.045 1.738 5.603 45.721 75.699 

N.º de candidatos encaminhados 1.854 3.564 5.175 115.193 15.213 

N.º de candidatos admitidos 376 487 594 13.956 1.468 
 

Obs: Devido a alterações na metodologia da apuração de dados, os números de 2008 referem-
se a todas as vagas que poderiam ser ocupadas por pessoas com deficiência, classificadas 
como preferenciais, exclusivas ou indiferentes. A implantação do Emprega São Paulo 
possibilitou a filtragem destes resultados, confirmando somente as vagas ocupadas por 
pessoas com deficiência.  
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8. Programa de Desburocratização 
 
Objetivos - são os seguintes para o Estado de São Paulo: 
1) Reduzir o tamanho do setor informal da economia paulista;  
2) Reduzir o tempo de abertura de empresas;  
3) Ampliar a média de sobrevivência das micro e pequenas empresas;  
4) Ampliar os postos de trabalho oferecidos nas micro e pequenas empresas;  
5) Aumentar a oferta de crédito para as micro e pequenas empresas;  
6) Diminuir o custo e o tempo de resposta dos serviços públicos. 
 
Forma de atuação:  implantação dos instrumentos previstos na legislação decorrente do 
Programa e verificação do cumprimento periódico das metas, mediante a elaboração dos 
indicadores. 
 
 
II- Atividades de Entidades Vinculadas 
 
 
1. Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comun idades – SUTACO 
 
Objetivo:  Promover, desenvolver, divulgar e comercializar o artesanato produzido no Estado, 
proporcionando oportunidade de trabalho e melhoria de desempenho e renda aos artesãos. 
 
Ações:  dirigidas diretamente aos artesãos ou por meio de parcerias com associações e 
prefeituras. 
 

Discriminação  2005 2006 2007 2008 2009 
N.º de artesãos cadastrados 8.426 9.314 5.995 4.158 3.840 
Qtde de produtos vendidos 6.143 5.260 2.019 6.703 6.262 
Comercializados em R$ mil 119,4 106,0 46,0 127,29 116,59 
Cursos realizados 79 82 47 81 0 
Nº  de pessoas qualificadas 1.680 2.525 1.096 1.391 0 
Nº de assessoria jurídica  409 271 310 224 217 
Nº de orientação técnica * 1.154 1.941 1.887 2.006 2.771 
Notas fiscais emitidas 16.105 17.668 19.076 17.835 16.219 
Valor emitido em R$ mil 673,7 655,8 829,1 946,46 862,21 
* não são computadas as informações telefônicas.  
 
 
2. Fundação Centro Educativo, Recreativo e Esportiv o do Trabalhador – CERET 
 
Objetivo:  Proporcionar lazer e entretenimento aos trabalhadores e familiares, por meio de 
programações educacionais, culturais, sociais, esportivas e cívicas, como: cursos, 
campeonatos esportivos, caminhadas, visitas recreativo-culturais, exibições artísticas etc. 
 
Público-alvo:  Trabalhadores e familiares. 
 
Resultado das ações da Fundação CERET 
Ações  2006 2007 2008 2009 
Nº de usuários / visitantes  242.423 174.750 922.000 87.358 
Nº de eventos realizados  73 63 136 3 
Total de Recursos Investidos* -  em R$ 1.620.806,78 1.309.866,23 1.254.367,00 98.258,00 
* valor liquidado. Fonte: SIGEO  
 
Visitas: A Fundação recebeu, durante o mês de janeiro de 2009, visitações de vários setores 
da sociedade, pois foi adotada a política de abertura do parque para o público em geral. Em 
fevereiro de 2009, a área referente ao parque passou a ser administrada pela Secretaria de 
Esportes do Município de São Paulo e, por conseqüência, deixou-se de ter controle sobre o 
uso da área, conforme Decreto Estadual nº 53.031, de 27/05/2008. 
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Secretaria da Habitação 
 
 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

 
Número de funcionários 

 
 
I – Atividades 

 
Principal Missão:  atender às necessidades habitacionais da população de baixa renda e 
estabelecer diretrizes para atuação da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo. 

 

 
1.Quadro Resumo Produção e Investimento – SH/CDHU 
 
 
-Unidades Entregues, Produção, Regularizações e Investimentos                                     em 2009  

                                                                                                                                                      
Indicador entregues em obras investimento Fonte 

Unidades Habitacionais  - UH 27.925   CDHU/GG 

Atendimentos por UH e por 
Urbanização de Favelas 

 58.103  CDHU/GGI/SOP 

 

2008 2009 09/08

Secretaria 135                                168                                24,4%
   Ativos 88                                  122                                38,6%
   Inativos 47                                  46                                  (2,1)%

CDHU 1.688                             1.679                             (0,5)%
   Ativos 1.662                             1.653                             (0,5)%
   Pensionistas 26                                  26                                  0,0%
Total da Pasta 1.823                             1.847                             1,3%

R$ mil 

variação
09/08

1-Administração Direta 161.462,8 281.841,9 74,6%

Pessoal 3.730,8 6.530,3 75,0%
   funcionários ativos 2.660,3 5.164,0 94,1%
   obrig. patronal/insuf.financ. 1.070,5 1.366,3 27,6%

Custeio 24.068,7 51.217,2 112,8%

Investimentos 133.663,3 224.094,4 67,7%

2-Transferências a Empresas 547.983,8 483.063,1 (11,8)%
    pelo Tesouro

CDHU 547.983,8 483.063,1 (11,8)%
 complementação de aposentadoria 866,6 920,5 6,2%
 transferências de capital 547.117,1 482.142,6 (11,9)%

Total da Despesa (1+2) 709.446,6 764.905,0 7,8%

2008 2009
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Indicador Entregues em obras investimento Fonte 

Secretaria de Habitação - SH   R$ 248,7 milhões(*)    

CDHU   R$ 889, 4 milhões(**) CDHU-GOC 

*Total de recursos da SH, dos quais R$ 59 milhões foram repassados e realizados pela CDHU. 
** recursos aplicados em investimentos de obras habitacionais pela CDHU em 2009 ( dez - estimado).   

 
 
 Unidades Entregues em 2009 – por Programa, Ação e Modalidade 

Prog. PPA Ação PPA Modalidade UHS 
Parceria Municípios 7.053 
Parceria Associações e Cooperativas 2.271 
Produção Direta 1.751 
Moradias Indígenas 50 
Vila Dignidade 22 
Moradia Rural (*) 3 

2006 
Produção de Moradias 

Crédito Associado 493 
PHAI - Servidor Público 1.538 

2508 
Provisão de Moradias 

2002 
Aquisição de Moradias Compra de Imóveis 3.939 

2509 
Requalificação de Moradias 1453 Atuação em Cortiços 569 

2005 Urbanização de Favelas 5.617 
2249 Urbanização Pantanal 1.087 

2510 
Urbanização de Favelas e 
Assentamentos Precários 2004 Reassentamento Habitacional 3.532 

Fonte: CDHU/GGI TOTAL 27.925 
(*) A partir de 2009, para o Programa Rural não foram assinados novos convênios, sendo que 
as unidades habitacionais (uhs) entregues ou em obras correspondem a compromissos 
realizados até 2008. 
 
Notas: 1.Moradias para idosos e deficientes = 1.256 uhs realizadas de 2007 a 2009. Esses 
atendimentos não se realizam por meio de uma modalidade específica de produção, mas 
correspondem às cotas estabelecidas em Lei, que são aplicadas em todos os programas, 
ações e modalidades realizadas pela SH/CDHU, de acordo com suas especificidades. 2. Em 
atendimento à Legislação, 305 uhs foram destinadas a policiais militares. 
 
 
2. Melhorias em Conjuntos Habitacionais CDHU 

Em 2009, 223 empreendimentos habitacionais foram beneficiados por melhorias, 
representando 87.679 unidades habitacionais e um investimento de R$ 63,3 milhões. 
 
Encontra-se em contratação pela CDHU/SH um conjunto de novos empreendimentos que 
receberão melhorias, por meio do Programa São Paulo de Cara Nova. Destaque para a ação 
de individualização de medição de água em diversos conjuntos habitacionais do Estado. 
       
 
3. Programa São Paulo de Cara Nova-  objetivo: promover intervenções físicas que resultem 
na melhoria das condições de acessibilidade, segurança, salubridade e habitabilidade de 
moradias e áreas comuns de conjuntos habitacionais ou assentamentos em processo de 
urbanização realizados pela CDHU, de acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 
53.846/08. 
 
4. Programa Especial de Melhorias –PEM 
 
Estabelecido pelo Decreto Estadual n° 54.199/09 e R esolução SH n° 22/09, este programa 
prevê o repasse de recursos orçamentários da Secretaria de Estado da Habitação às 
Prefeituras Paulistas, mediante convênios celebrados com autorização governamental. 
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Esses recursos destinam-se à execução de obras de infra-estrutura e equipamentos sociais e 
comunitários em conjuntos habitacionais edificados pela CDHU, COHAB’s e loteamentos 
populares dos municípios, visando ao atendimento à população de baixa renda. 
 

Exercício Nº de Convênios  Nº de 
Municípios 

Núcleos habitacionais 
Beneficiados Investimento 

2009 219 214 305 R$ 35,5 milhões 

 
 
5. Regularização Fundiária de Conjuntos Habitaciona is CDHU 
 
Foram regularizados 92 empreendimentos da SH/CDHU, considerando a devida averbação 
das unidades habitacionais. (Fonte: CDHU/DAJRF - SIGA – Sistema de Acompanhamento dos 
Projetos Estruturantes Prioritários do Governo do Estado de São Paulo) 
 
 
6. Programa Estadual de Regularização de Núcleos Ha bitacionais – Cidade Legal 
 
Objetivo: analisar e fornecer apoio técnico às Prefeituras Municipais para a regularização de 
parcelamentos do solo, por meio de Convênio de Cooperação Técnica pelo qual a Secretaria 
da Habitação identifica, analisa e encaminha os procedimentos administrativos necessários à 
finalidade. 
 
As atividades técnicas de vistorias, a busca documental e a análise técnica de núcleos, ao 
longo do ano de 2009, foram desempenhadas majoritariamente pela CPOS - Companhia 
Paulista de Obras e Serviços, empresa contratada da SH e coordenada por  técnicos desta 
Secretaria.  
 
Finda a concorrência pública n. 014/2009, no último trimestre, outras cinco empresas foram 
contratadas para prestar auxílio técnico à realização do Programa, tendo em vista a crescente 
demanda por parte dos municípios conveniados. 
 
 
Resultados do Programa  
 
 
 

 Em 2009: Foram atendidos 229 Municípios, representando 2.868 núcleos municipais. 
 

 
Desde o início do programa em 2007 até dezembro de 2009: 
 
Celebrou Convênios: com 336 municípios, atendendo a 9.980 núcleos municipais, com um total de 
1.701.355 unidades habitacionais. Beneficiados: 2.041.626 famílias e atendidos, direta ou indiretamente 
pelo programa, 8,5 milhões de habitantes.  
 
 

Regularização: de 273 núcleos habitacionais, o que corresponde a 43.415 uh regularizadas 
 
 
7- Programas e Ações Habitacionais 
  
Em 2009, deu-se continuidade à implantação de programas e ações, visando a atender às 
metas e diretrizes estabelecidas no PPA – Plano Plurianual – para o quadriênio de 2008-2011, 
conforme Lei Estadual nº. 13.123/2008 e seus desdobramentos nas Leis de Diretrizes 
Orçamentárias- LDO e nas Leis Orçamentárias Anuais – LOA. Destaque para:  
 
 
� Ampliação da oferta de atendimentos habitacionais  para famílias que compõem a 

Demanda Aberta de Interesse Social, ou segmentos específicos, promovendo o acesso ao 
atendimento habitacional por meio de novas unidades habitacionais ou créditos para a 
compra de imóveis no mercado. Estão em andamento os seguintes programas e ações: 
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Ação PPA Indicador  Modalidade  

Parceria Municípios Administração Direta – AD e Empreitada - EG 

Parceria Associações e Cooperativas  Mutirão Associativo e Gestão Compartilhada 
2006 

Produção de UH 
 

Moradias Indígenas 
Moradias Quilombolas 
Moradia Rural 
Vila Dignidade 
Parceria em Programas Federais (Crédito Associado Operações Coletivas- Urbanas e 
Rurais e Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR) 

Ação PPA Indicador  

-PHAI - Programa Habitacional de Integração - Carta de Crédito  

2002 
Aquisição de UH 

 

-Compra de imóveis: 
 

Parceria: Ministério das Cidades e a CEF . Objetivo: alienar imóveis de propriedade 
do FAR-Fundo de Arrendamento, Residencial, em fase final de construção nas 
regiões metropolitanas de São Paulo e Baixada Santista, em áreas de interesse de 
atuação da CDHU.Beneficiários: diversos programas habitacionais, (Reassentamento 
Rodoanel – Sul, Recuperação Socioambiental -Serra do Mar, etc.). 

 
� Programa Urbanização de Favelas  e Assentamentos Pr ecários  
 
Ações  SH/CDHU em andamento 

Ação PPA Indicador 
- Produção CDHU 

2005 - Urbanização de Favelas  
- Parceria com Municípios 

2249 - Urbanização Pantanal   -Terreno situado na Área de Proteção Ambiental do Rio Tietê – APA.  
Intervenções: sistema de drenagem e pavimentação; canalização dos 
córregos Jacu-Pêssego e Cruzeiro do Sul; transposição da linha férrea; 
saneamento básico; sistema viário; implantação do parque central e 
sistemas de lazer, etc. 

Situação Atual: encontra se em fase final e conta com  recursos do PAC 
Federal. 

Beneficiários: 8.300 famílias.  

- Reassentamento Paraisópolis  com  provisão de novas uh. 2250- Urbanização Paraisópolis  
- Parceria com Municípios e recursos do PAC Federal. 

2251 - Operação Águas 
Espraiadas  

- Reassentamento Águas Espraiadas 
  Viabilização: de produção direta da SH/CDHU ou concessão de cartas 
de crédito para aquisição de imóveis no mercado. 

- Repasse aos Municípios - modalidade de execução: AD ; EG 
- empreitada 

2004- Reassentamento 
Habitacional  - Produção CDHU 

- concessão de carta de crédito 

 
� Programa Requalificação de Moradias  

 
Ações SH/CDHU em andamento: 

Ação PPA Indicador  
1453 - Atuação em Cortiços - Atuação em Cortiços 

5057- Melhorias Habitacionais 
e urbanas 

PEM - Programa Especial de Melhorias - Decreto Estadual nº 54.199/09; 
Programa São Paulo de Cara Nova - Recuperação conjuntos e núcleos 
urbanização CDHU - Decreto Estadual nº 53.846/08 

 
� Programa Saneamento Ambiental em Mananciais de Inte resse Regional  
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Ações  SH/CDHU em andamento 
Ação PPA Modalidade 

1440 -Mananciais do Alto Tietê   - Reassentamento¹ 

1998 -Recuperação Socioambiental da Serra do Mar  - Urbanização e Reassentamento 

 Obs: 1) reassentamento das famílias afetadas por obras de urbanização, em execução 
especialmente pela PMSP. Fase atual: etapa de aquisição de terrenos e início dos projetos 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. 

  
 
� Programa Regularização Fundiária de Interesse Regio nal  

 

Ações SH/CDHU em andamento 
Ação PPA Programa 

5702 - Apoio à Regularização Fundiária   Programa Cidade Legal: Decreto Estadual n° 52.052/07.  

 
  
 8- Critérios de Atendimento 
 
-Seleção dos beneficiários: foi efetuada por sorteio público para atendimento nos 
empreendimentos destinados à Demanda Aberta de acordo com a legislação vigente e foram 
reservadas cotas para atendimento de Demandas Especiais nas seguintes condições: 
 

Indicador descrição 

 Idosos: 
 5% das uh’s 

Idade mínima: 60 anos. Renda máxima: 5 salários mínimos. Caso seja viúvo(a), podem 
morar na mesma casa até 4 familiares; no caso de casais de idosos, podem residir no 
imóvel  3 familiares. As moradias não são comercializadas. Os beneficiários pagam 
uma taxa mensal, por concessão onerosa pelo uso da unidade, de 15% ou 20% do 
salário da pessoa idosa, de acordo com a faixa de renda. Sobre este valor há um 
desconto de 20%.  

Deficientes: 
7% das uh’s 
 

Participam em dois sorteios: um para todas as famílias inscritas e outro especial para as 
famílias com pessoas com deficiência. 

-Moradias para cadeirantes: adaptadas para garantir conforto, autonomia e 
acessibilidade. 

Policiais: 
4% das uh’s 

Fazem parte deste grupo os policiais civis, policiais militares, agentes de segurança 
penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária. 

 
- Dispensa da classificação da demanda por meio de sorteio (Lei Estadual nº 13.094/08). 
 

1- risco de vida iminente ou à qualidade ambiental e urbana inclusive em áreas de influência de obras de 
infra-estrutura urbana, de saneamento ou proteção ambiental, que exijam ações de erradicação, 
urbanização ou regularização fundiária, priorizando o atendimento da população já moradora da área; 

2 - vítimas de calamidade pública ou outra demanda por atendimento habitacional, provisório ou definitivo, 
que se caracterize como de interesse público, devidamente comprovado, na forma em que dispuser 
regulamento da Secretaria da Habitação; 

3 - membros de associações, cooperativas ou sindicatos credenciados na SH ou na CDHU, que 
disponham de terreno para a execução de empreendimento habitacional, ou que utilizem terreno de 
propriedade da CDHU ou de Prefeituras ou, ainda, adquiridos com recursos públicos para essa finalidade, 
desde que atendidos os demais critérios de seleção previstos nos programas promovidos pela política 
estadual para a habitação de interesse social. 
 
 
9 - Parcerias Governamentais 
 
Parceria em Programas Federais: em 2009, a SH/CDHU deu continuidade à parceria com a 
CAIXA para a viabilização de atendimentos habitacionais em apoio aos programas federais, com 
destaque para o Programa Minha Casa Minha Vida, ao qual o Governo do Estado aderiu em abril 
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deste ano, além de dar continuidade às operações dos Programas Crédito Solidário, Operações 
Coletivas Urbanas e Rurais; PAC - Programa de Aceleração de Crescimento Destinado à 
Habitação e Urbanização; Programa Mananciais e iniciar nova parceria para o Programa 
Nacional de Habitação Rural. 
 
RODOANEL- parceria CDHU x DERSA: viabilização de soluções de atendimento habitacional 
na destinação de empreendimentos promovidos pela CDHU; e destinação/comercialização de 
empreendimentos ou outras soluções viabilizadas pelo Desenvolvimento Rodoviário S.A. - 
DERSA. Já foram construídas e entregues unidades habitacionais nos Municípios de São 
Bernardo do Campo e Mauá; foram destinadas unidades em Cotia e está em curso a 
destinação de cartas de crédito nessa parceria com a DERSA. 
 
Complexo Viário Jacu-Pessego - parceria CDHU x DERSA, firmada no final de 2008, por meio 
de Termo de Cooperação Técnica, visando à realização de ações conjuntas para o 
reassentamento de famílias ocupantes da área de influência de obras do Complexo Viário 
Jacu-Pessego – trecho entre a Av. Ragueb Chohfi e o Município de Mauá. Em 2009 foi dada 
continuidade à estruturação da parceria e das soluções de atendimento habitacional com a 
formulação de um convênio entre as partes, que deverá ser firmado no início de 2010. O 
atendimento às famílias já teve início, com a destinação de unidades habitacionais em 
empreendimento da CDHU em São Bernardo do Campo e encontra-se em estruturação 
soluções de atendimento por carta de crédito. 
 
Parceria com PMSP: viabilização de uhs para famílias oriundas das seguintes situações: áreas 
de risco e favelas com projetos de urbanização ou erradicação. Também foram repassados 
recursos para construção de empreendimentos executados pela COHAB/SP e SEHAB/SP e 
foram concedidas cartas de crédito para os Projetos desenvolvidos pela PMSP, entre os quais 
se destacam: Marginais,  Águas Espraiadas, Paraisópolis e Heliópolis. 
 
Destaque em 2009 
Atendimento, em empreendimentos da CDHU, para famílias atingidas por inundações no bairro 
Jardim Romano na várzea do Rio Tietê – distrito Jardim Helena, nos últimos dias de 2009. 
Beneficiados: 280 famílias (100 famílias transferidas para o empreendimento CDHU 
Condomínio Safira e 180 para o Condomínio Portal da Serra, ambos em Itaquaquecetuba, na 
Grande São Paulo. A PMSP está cadastrando as famílias atingidas pela inundação, estimadas 
em cerca de 6 mil, como parte de estratégia de equacionamento da ocupação inadequada da 
área. 
 
Outras Parcerias:  
 
- Protocolo de Intenções  entre a Secretariada Habitação, CDHU e a entidade “Green Building 
Council” Brasil. 
 

Objetivo: intercâmbio de informações e estudos, e união de esforços para adesão ao Programa 
“One Degree Less – Global White Roof Initiatives”, cujo objeto é a adoção de simples métodos 
construtivos (colocação de coberturas refletivas de tetos brancos ou tetos verdes nos edifícios) 
que visam à diminuição da temperatura nos grandes centros urbanos em 1º C, contribuindo  
com essas iniciativas para conter o aquecimento global. 
 
- Protocolo de Cooperação entre a CDHU e o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 
(CBCS).   
 

 Objetivos: (a) Assistir a CDHU na identificação/caracterização de problemas e desafios 
oriundos da modificação do espaço natural para construção de empreendimentos 
habitacionais, com foco nos temas água e energia; (b) Analisar em conjunto todo o processo de 
construção de empreendimentos habitacionais, para aferir se esses elementos correspondem a 
padrões de uso sustentável e de preservação ambiental; (c) Apoiar a formulação de 
estratégias, diretrizes e soluções para avaliação da sustentabilidade dos empreendimentos 
habitacionais, visando à produção de informações e indicadores de referência para os 
tomadores de decisão e para a elaboração de projetos de moradias; (d) Amenizar os impactos 
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negativos ao meio ambiente advindos de padrões insustentáveis de produção e consumo; dar 
suporte à construção de soluções duradouras de prevenção de desperdício de recursos, tanto 
naturais, como financeiros. 
 

Lançamento do Protocolo: no Evento “1º Seminário Eficiência Energética e Habitação de 
Interesse Social no Estado de São Paulo”, realizado em parceria com diversas entidades do 
Setor e com a CBCS. 
 
 
10 – Ações de Capacitação Técnica para os Município s 
 
Em 2009, a SH e a CDHU promoveram ações para capacitação técnicas dos municípios, como 
importante apoio para a viabilização das parcerias e programas habitacionais em curso, com 
destaque para os seguintes eventos: 
 
Seminário de Capacitação Técnica para participação no Programa Cidade Legal - Público Alvo: 
agentes municipais. Objeto: treinamento específico sobre ações de regularização fundiária 
(conceitos, legislação aplicável, normas e procedimentos técnico-administrativos para as ações 
municipais na regularização de núcleos habitacionais). Eventos realizados: 30 seminários de 
capacitação ao longo do mês de novembro e início de dezembro/2009 nas diversas regiões do 
Estado.  
 

Seminários de Capacitação para elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse 
Social - PLHIS .Parceria: Secretaria da Habitação e Ministério das Cidades/CAIXA. Evento: 
Encontro de Municípios com PLHIS em desenvolvimento (09 e10 de nov/09). Encontros 
Regionais de Capacitação para PLH deverão ter continuidade em 2010 por meio de parceria 
SH/CEPAM, visando a contribuir ao alinhamento e troca de experiências entre os Municípios 
do Estado na elaboração dos PLHIS. 
 

Atividades de capacitação do corpo técnico das Prefeituras Municipais: Objetivo: 
Desenvolvimento de atividades que complementaram os Programas realizados pela CDHU em 
parceria com os Municípios, tendo beneficiado 83 municípios em 2008 e 24 em 2009, com 87 
ações em andamento. Atividades: Capacitação de Agentes Sociais de Habitação, para apoio 
ao Programa de Parceria com Municípios e outros Convênios; e, Supervisão e Validação de 
Planos de Trabalho Social elaborados e executados pelas Prefeituras para viabilizar o 
atendimento habitacional realizado em parceria entre Estado e Município. 
 
 
11- Loteria da Habitação 
 
-Fundo Estadual da Loteria da Habitação 
 
Instituído em setembro de 2001, os recursos financeiros desse Fundo, gerados pela Loteria da 
Habitação, são integralmente aplicados em programas habitacionais de interesse social e 
dirigidos ao atendimento de famílias com renda compreendida entre 01 e 05 salários mínimos 
vigente no País.  
  
Recursos do Fundo Estadual da Habitação 
 

 Exercício  Nº de Convênios Nº de Municípios Recursos Liberados 
2009 3 2 R$   7.327  mil 

 (Fonte: Secretaria da Habitação Dez/2009) 
 
 
12 - Ações para Aperfeiçoamento da Atuação Habitaci onal  
 
12.1. - Melhoria do Produto e Novas Tipologias 
 
A SH/CDHU deu continuidade ao aperfeiçoamento de suas tipologias habitacionais, sendo as 
casas e apartamentos projetados de acordo com novos modelos, tamanhos e padrões de 
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acabamento, buscando incremento de qualidade e adequação às necessidades do público-
alvo. Nesse contexto, destacam-se: 
 
 

� Moradias com três dormitórios  para atender famílias mais numerosas. 
 

� Melhoria do padrão de acabamento dos novos imóveis: conferir qualidade, durabilidade, conforto e 
segurança às moradias, incluindo pisos cerâmicos em todos os cômodos, azulejos até o teto na 
cozinha e banheiro; casas com pé-direto ampliado de 2,4 para 2,6 metros, laje, rodapé, cobertura na 
área de serviço e muro divisório. 

 

� Inovações tecnológicas para redução do consumo de recursos naturais e preservação do meio 
ambiente, incluindo sistema de aquecimento solar para os chuveiros em casas e apartamentos; 
medição do consumo de água individualizada nos apartamentos; e substituição do uso de madeiras na 
estrutura dos telhados por material metálico (gerando uma economia de 60 e 100 mil árvores/ 20 mil 
moradias construídas). 

 

 
 
12.2. – Sistema de Gestão de Pleitos 
 
Operação iniciada pela Secretaria Estadual da Habitação em 2009. Objetivo: oferecer um 
atendimento mais apropriado às diferentes necessidades e realidades municipais, 
proporcionando também maior agilidade ao processo de avaliação das demandas municipais. 
 
Viabilização: Os prefeitos interessados em quaisquer serviços oferecidos pelos Programas da 
SH e da CDHU receberam uma senha eletrônica personalizada, tendo acesso a um sistema, 
com formulário eletrônico para apresentar as seguintes informações sobre o Município: 
 
 

� Problemas Habitacionais – Identificação e quantificação dos principais focos de necessidades 
habitacionais do Município; 

�  Pleitos – Indicação das opções de atendimento habitacional do Município solicitadas à SH/CDHU; 

�  Condições Legais e Institucionais – Indicação dos instrumentos legais e institucionais que o Município 
dispõe para sua atuação no setor de Habitação de Interesse Social (incluindo plano diretor, conselho de 
habitação, fundo, etc.);  

� Recursos Fundiários – indicação de terrenos/imóveis disponíveis, de propriedade municipal e de 
particulares, para atendimento aos pleitos formulados, ou se o Município tem conhecimento de outros 
terrenos e/ou glebas públicos, passíveis de utilização para programas habitacionais. 

A partir do preenchimento do FORMULÁRIO, as providências em relação à classificação e caracterização 
dos pleitos são feitas periodicamente pela SH/CDHU.  
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Secretaria do Meio Ambiente 
 
 

Demonstrativo de Despesas  

 
Número de funcionários  

R$ mil 
variação 

09/08

1-Administração Direta 223.334,8 228.560,3 2,3%

Pessoal 67.879,4 82.362,6 21,3%

   funcionários ativos 47.442,1 56.617,1 19,3%

obrig. patronal/insuf.financ. 20.437,3 25.745,4 26,0%

Custeio 73.219,1 82.907,5 13,2%

Investimentos 82.236,4 63.290,2 (23,0)%74.903,3

2-Entidades Vinculadas 371.092,4 430.010,7 15,9%

 Fundação Florestal 54.512,7 74.903,3 37,4%

pessoal 14.564,1 17.283,7 18,7%

custeio 37.468,2 53.711,2 43,4%

investimento 2.282,8 3.853,5 68,8%

setenças judiciais 197,6 55,0 (72,2)%

Fundação Parque Zoológico 23.495,2 23.318,4 (0,8)%

 pessoal 9.859,0 9.897,4 0,4%

 custeio 11.610,4 12.261,7 5,6%

 investimento 2.008,5 1.147,5 (42,9)%
 setenças judiciais 17,3 11,8 (32,0)%

Cetesb 293.084,5 331.789,0 13,2%

pessoal 211.531,8 213.232,6 0,8%

custeio 58.695,0 96.119,3 63,8%

investimento 10.693,9 19.416,7 81,6%

setenças judiciais 12.163,7 3.020,3 (75,2)%

Total da Despesa(1+2) 594.427,2 658.571,0 10,8%

2008 2009

2008 2009 09/08

Secretaria 2.576                             2.769                             7,5%
   Ativos 1.615                             1.798                             11,3%
   Inativos 961                                971                                1,0%

Fundação Florestal 315                                352                                11,7%
   Ativos 315                                337                                7,0%
   Inativos e pensionistas - 15                                  -

Fundação Parque Zoológico 377                                2.669                             608,0%
   Ativos 377                                345                                (8,5)%

Cetesb 2.323                             2.324                             0,0%
   Ativos 2.012                             2.013                             0,0%
   Pensionistas 311                                311                                0,0%

Total da Pasta 5.591                             7.762                             38,8%
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I – Introdução  

 

A gestão ambiental do Governo do Estado de São Paulo no ano de 2009 manteve-se centrada 
na continuidade dos 21 Projetos Ambientais Estratégicos. A preocupação básica tem sido 
gerencial: tornar efetiva a bandeira da sustentabilidade, com uma gestão eficiente do meio 
ambiente, com resultados positivos e transparência da ação. A atuação focada na melhoria da 
administração pública tem se mostrado um mecanismo eficiente no desenvolvimento 
sustentável e na qualidade ambiental. O Estado de São Paulo está avançando em resultados 
positivos e expressivos na gestão ambiental. 
 
Os 21 Projetos Ambientais Estratégicos são:  
 
Aqüíferos; Cenários Ambientais 2020; Cobrança do Uso da Água; Criança Ecológica; Desmatamento 
Zero; Ecoturismo; Esgoto Tratado; Etanol Verde; Fauna Silvestre; Gestão de Unidades de Conservação; 
Licenciamento Unificado; Lixo Mínimo; Mananciais: Guarapiranga, Billings e Cantareira; Mata Ciliar; 
Município Verde Azul; Onda Limpa; Pesquisa Ambiental; Reforma Administrativa; Respira São Paulo; 
São Paulo Amigo da Amazônia e Serra do Mar. 
 

Dentre as diversas ações e atividades realizadas pela Secretaria do Meio Ambiente no ano de 
2009 destacaram-se: 

- Reforço da Secretaria do Meio Ambiente como órgão central, formulador e normatizante das políticas 
públicas ambientais; 
- Substituição do Projeto Mutirões Ambientais pela Criança Ecológica, que ampliou a capacidade de 
mobilização e de educação ambiental da Secretaria, envolvendo mais de cem mil crianças; 
- Unificação do licenciamento ambiental na CETESB, constituída como Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo de acordo com a Lei 13.542/2009, reforçando esta atividade, que com maior capacidade, 
segue agora a fórmula dos 3+: mais rápido,  mais transparente e mais rigoroso; 
- Nomeação de 300 especialistas ambientais que compõem o quadro próprio de funcionários estáveis, 
com carreira em cinco níveis de progressão; 
- Atuação integrada para fiscalização ambiental com a Secretaria, a Polícia Ambiental e a CETESB, que 
movimenta uma equipe de 15 especialistas ambientais na sede da CBRN, outros 106 técnicos 
distribuídos nos centros regionais, além de 2.200 policiais militares e técnicos da CETESB nas agências 
ambientais;  
- Reorganização do SIEFLOR – Sistema Estadual de Florestas, com Decreto Estadual nº 54.079, de 4 de 
março de 2009; 
- Regulamentação do Consema – Conselho Estadual do Meio Ambiente, após 26 anos, transforma-se 
pela Lei 13.507/2009 em um órgão normativo e recursal do Sistema de Meio Ambiente. O Consema deve 
instalar unidades descentralizadas junto às bacias hidrográficas do estado, aproximando-se dos dilemas 
da comunidade local; 
- Avanço na política de descentralização municipal com adesão de todos os municípios do Estado ao 
Projeto Município Verde Azul. 
 
 
Unidade – Gabinete do Secretário 
 
Gestão de Parques Urbanos 

Parque Villa Lobos 
 
Em 2009 deu-se continuidade à implantação da revitalização do parque, com a ampliação da área verde, 
caminhos, ciclovia, áreas de lazer e melhoria de sua infra-estrutura. Manteve contratos para a realização 
de serviços contínuos de: limpeza, manutenção de áreas verdes e vigilância.  
 
Foram contratadas as obras de construção de nova sede da Polícia Militar, adequação de uma estrutura 
de concreto com 1.000 m², para abrigar a sede administrativa do parque, serviços de substituição de 
2.120 m² de piso de concreto na área de visitação.  
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Foram feitas diversas parcerias com entidades da sociedade civil e empresas para revitalização do local 
para atividades de Educação Ambiental.  Destaca-se o trabalho educativo realizado com 136 crianças e 
adolescentes de baixa renda, que aprendem atividades relacionadas ao esporte.  
 
O Parque Villa Lobos tem proporcionado uma programação permanente, com atividades gratuitas de 
caráter ambiental, cultural, esportivo e educacional, como shows de música popular, ações de integração 
social e capacitação. Estes eventos foram feitos em sua maioria com apoio e patrocínio de empresas. 
 
- Construção do Centro de Referência em Educação Ambiental – CEREA. Valor: R$ 5.806.981,57 – 
Contrato 32/2009/GSA. 
 
- Contratação de serviços de manutenção de áreas verdes.  Valor: R$ 1.575.714,42. 
 
- Construção do Orquidário Professora Ruth Cardoso.  Valor: R$ 1.730.235,35 – Contrato 18/2009/GSA. 
 
-Serviço de Manutenção e adaptação de cinco edificações sanitárias e um depósito junto à Villa 
Ambiental para abrigar atividades do Projeto de Educação Ambiental – Criança Ecológica. Valor:  R$ 
218.700,40. 
 
- Serviço de manutenção de quiosques.  Valor: R$ 132.000,00. 
 
- Serviço de reforma e execução de vinte conjuntos de bebedouros.  Valor: R$ 126.800,00 – contrato 
27/2009/GSA. 
 
- Serviço de prestação de primeiros socorros para os visitantes do parque.  Valor:  R$ 28.142,24. 
 
- Serviço de limpeza, asseio e conservação predial.  Valor: R$ 259.638,99. 
 
- Serviço de instalação de plataforma elevatória para acesso ao andar superior do novo prédio da 
administração.  Valor:  R$ 59.000,00. 
 
                       Áreas   Abertas ao Público 

Ano m² 
2007//2008  730.000 

 
Visitação 

Entre 300 e 500 mil usuários/mês 
 

Recursos 2008 (R$) Recursos 2009 (R$) 
Governo do Estado Iniciativa Privada Governo do Estado 

 
3.000.000,00 

 
1.000.000,00 11.968.000,00 

 
Parque Chácara Baronesa  
 
- Execução de pavimentação e reforma de sanitários –  R$ 147.645,20 – contrato 29/2009/GSA 
 

Recursos 2008 (R$) Recursos 2009 (R$) 
Governo do Estado Iniciativa Privada Governo do Estado Iniciativa Privada 

 
2.200.000,00 

 

 
0,00 

 
1.680.000,00 0,00 

  
 
Parque Ecológico Monsenhor Emilio José Salim 
Em 2009 manteve em continuidade o contrato de vigilância, serviços de utilidade pública no fornecimento 
de energia elétrica e despesas de apoio administrativo, sendo as demais despesas a conta da Prefeitura 
Municipal de Campinas conforme termo de convênio firmado com a SMA.  
 
- Reforma da área do bosque e recuperação e execução de bancos de concreto. Valor: R$ 148.023,75 – 
contrato 30/2009/GSA.  
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- Contratação de serviços de paisagismo.  Valor:  R$ 976.818,56 
 

Recursos 2008 (R$) Recursos 2009 (R$) 
Governo do Estado Iniciativa Privada Governo do Estado Iniciativa Privada 

1.650.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 
 
Projeto  Pomar 
 
- Reforma do sistema elétrico para regularização das instalações elétricas de forma a atender às cargas 
atuais e às novas instalações.  Valor: R$ 146.199,82 – contrato 33/2009/GSA 
 

Recursos 2009 (R$) 
Governo do Estado Iniciativa Privada 

398.000,00 0,00  

 

FECOP – Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Polui ção  

FECOP  é um fundo vinculado à SMA com a finalidade de  dar suporte financeiro à Política Estadual de 
Controle da Poluição, por meio  de apoio e incentivo à execução de projetos relacionados ao controle, à 
preservação e à melhoria das condições do meio ambiente no Estado de São Paulo. 
 

Os recursos do FECOP possibilitam a aquisição de sistemas de controle e prevenção da poluição do 
meio ambiente, incluindo máquinas e equipamentos por parte de pessoas jurídicas de direito público. 
Essa aplicação legal permitirá que as municipalidades paulistas possam contar com uma expressiva 
colaboração financeira do Estado, somando esforços para assegurar adequada qualidade de vida para a 
comunidade paulista.  
 
Na estrutura do FECOP, a CETESB comparece como Agente Técnico, exercendo ainda a função de 
Secretaria Executiva, cabendo ao Banco Nossa Caixa S.A atuar como Agente Financeiro. 
 

As Prefeituras Municipais podem pleitear apoio financeiro do FECOP, a fundo perdido, para projetos que 
enfocam: 
 

I. Implantação de projetos de aterros sanitários; 
II. Implantação de projetos de reciclagem de resíduos sólidos domiciliares e de limpeza pública 
urbana; 
III. Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para a coleta, tratamento e disposição 
adequada de resíduos domiciliares e de limpeza pública urbana; 
IV. Adequação das condições de tratamento e disposição final de esgotos sanitários; 
V. Adequação das condições de drenagem urbana, visando o controle de inundações; 
VI. Aplicação em projetos de recuperação da biodiversidade; 
VII. Implantação em projetos de revegetação de nascentes ou áreas de preservação permanente; 
VIII. Implantação de projetos ligados à recuperação de córregos urbanos. 

 
Beneficiados :  130 municípios com a liberação de crédito não reembolsável, voltados à aquisição de 
máquinas e equipamentos destinados a coleta, disposição e tratamento de resíduos sólidos urbanos, 
além de obras para execução ou melhoria de galerias pluviais. 
 
Investimentos :  R$ 24.591.800,00.  A destinação leva em consideração a adesão do município ao 
Projeto Ambiental Estratégico Município Verde Azul com a prioridade de beneficiar municípios em função 
de 2 projetos - Lixo Mínimo e Onda Limpa. 
 
Projeto  Ambiental Estratégico Município Verde Azul 
Um dos destaques desta gestão é a descentralização da política ambiental através  do Projeto Município 
Verde Azul. Atualmente o projeto conta com a adesão de todos os 645 municípios paulistas. A agenda 
ambiental está efetivamente inserida na gestão municipal. As cidades que aderiram assinaram um 
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Protocolo de boas práticas ambientais e se propõem a executar 10 diretivas básicas, numa gestão 
compartilhada. 
 
As 10 Diretivas Ambientais propostas no Protocolo e seus objetivos gerais são: 
 

1.  Esgoto tratado - Realizar a coleta e o tratamento de esgoto doméstico; 
2. Lixo mínimo - Eliminar até 2010 os lixões a céu aberto, promovendo a coleta seletiva e reciclagem; 
3. Recuperação de matas ciliares - Ampliar e recuperar as matas ciliares existentes; 
4. Arborização urbana - Aprimorar as áreas verdes municipais, visando a atingir 25 m² por habitante; 
5. Educação ambiental - Implementar programa de educação ambiental na rede de ensino municipal; 
6. Habitação sustentável - Definir critérios de sustentabilidade nas obras e construções municipais; 
7. Uso da água - Implantar programa municipal contra o desperdício de água; 
8. Poluição do ar - Auxiliar o governo no combate da poluição atmosférica; 
9. Estrutura ambiental - Criar um Departamento ou Secretaria municipal de meio ambiente; 
10. Conselho ambiental - Constituir o Conselho de Meio Ambiente, envolvendo a comunidade local. 

 
Em 2009, 570 municípios encaminharam os planos de ação, comprometidos com metas e programas 
municipais de gestão ambiental, constituindo um aumento de 70% em relação a 2008. 
 
O estabelecimento de novos parâmetros para avaliação dos Planos de Ação Ambiental no exercício de 
2009 foi definido na Resolução SMA 55/2009. 
 
A divulgação do segundo ranking ambiental dos municípios paulistas com a avaliação de 570 municípios 
do estado resultou na certificação de 156, um aumento de 254% em relação a 2008, fruto da atuação do 
projeto Município Verde Azul. Teve como principais resultados: 
 
• Aumento de 107% no número de Conselhos Municipais, o que significou a ampliação da participação 
da sociedade civil na política ambiental municipal, que em 2009 passaram a ser 490.  A meta foi 
cumprida atingindo 75% dos municípios com conselhos municipais; 
 
• Aumento de 150% do número de estruturas ambientais criadas nos municípios para trabalhar a gestão 
ambiental. Ampliou de 182 para 455, dados de 2007 e 2009, respectivamente, atingindo 70% dos 
municípios; 
 
• Entre 2008 e 2009 houve um crescimento em relação às ações descritas abaixo: 
 

68% nas ações de mata ciliar, no ano de 2009  totalizou 470 municípios; 
48% no combate ao desperdício de água, tendo 416 municípios em 2009; 
98% nos viveiros municipais, totalizou 427 em  2009; 
229% nas ações de inspeção veicular, com 365 experiências municipais no último ano; 
219% nas ações para comercialização da madeira legal, com 345 no ano de 2009;  
215% na proteção de nascentes, com 409 ações no último ano, totalizaram 86.070 nascentes 
protegidas e georeferenciadas no Estado. Atingiu uma média de 210 nascentes por municípios, 
cumpriu a meta estabelecida no Projeto Mata Ciliar. 

 
A nota média dos municípios no ranking ambiental aumentou de 51,5 para 62,6, mesmo com critérios 
mais rigorosos no último ano. O sucesso de mobilização e os resultados verificados demonstram a 
importância deste projeto na agenda ambiental paulista.  
 
Cursos para capacitação dos interlocutores 
 
O interlocutor, indicado pelo Prefeito, é o representante da Prefeitura Municipal signatária do Protocolo 
Verde, que é o contato com a Secretaria de Meio Ambiente e responsável pelo fornecimento das 
informações. 
 
Diversos cursos de capacitação dos interlocutores foram realizados com o objetivo de aproximar a 
Secretaria e os municípios, dar publicidade e divulgação ao projeto e informações ambientais, e 
colaborar com as prefeituras municipais, instrumentalizando-as para a execução de uma política 
ambiental eficaz. 
 
No ano de 2009, 40 técnicos do Sistema de Meio Ambiente foram aos municípios para capacitar os 
interlocutores, preparando os agentes municipais para a implantação das diretivas do projeto e para a 
gestão ambiental, reconhecendo boas práticas ambientais. Foram realizados 15 cursos de capacitação, 
envolvendo 3.135 participantes, cabendo destacar 609 interlocutores, 398 prefeitos, 116 vice-prefeitos e 
435 vereadores. 
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Participação dos vereadores 
 
O envolvimento dos vereadores foi um dos mecanismos criados para a promoção de normas legais que 
regulamentem questões correlatas ao meio ambiente municipal. 
 
Foram seis reuniões que envolveram 1.294 vereadores, além de 471 prefeitos e 139 vice-prefeitos. Foi 
elaborada uma cartilha com 50 sugestões de Projetos de Leis Ambientais para os vereadores - “A 
responsabilidade do legislativo local – 50 idéias”. 

 

Projeto Ambiental Estratégico Recuperação Socioambient al da Serra do Mar e Sistema de 
Mosaicos da Mata Atlântica 
 
Ação Serra do Mar:   
Em 2009 foram desenvolvidas as seguintes atividades no âmbito desta ação, das quais destacaram: 
 

• Manutenção das ações de congelamento das ocupações nos bairros cota da Serra do Mar; 
• Manutenção de contratos de vigilância e monitoria. 

 

Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Ma r e Sistema de Mosaicos da Mata 
Atlântica:   

O Programa é um conjunto de ações e intervenções das Secretarias da Habitação - SH e do Meio 
Ambiente - SMA do Estado de São Paulo, envolvendo o Parque Estadual da Serra do Mar – PESM e seu 
entorno, e os Mosaicos de Unidades de Conservação Marinhas e da Juréia-Itatins, visando à 
conservação, o uso sustentável e a recuperação socioambiental na área de abrangência e influência do 
Programa. Valor estimado: US$ 470,2 milhões, sendo US$ 162,5 milhões de aporte do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, por meio de uma Operação de Crédito, e os demais US$ 
307,7 milhões do Governo do Estado de São Paulo, a título de contrapartida.  
 
Em 2009, visando à contratação de operação de crédito junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, foram elaborados diversos estudos e documentos necessários à instrução do 
processo, dentre os quais destacaram: 
 

• Matriz de Resultados e Orçamento; 
• Plano de Aquisições; 
• Estudo de Valoração Econômica; 
• Esquema de Execução do Programa; 
• Informe de Gestão Ambiental e social do Programa; 
• Proposta de Desenvolvimento da Operação. 

 
Foram empreendidas em 2009, a título de contrapartida: 
 

• Obras  – contratos firmados: PESM/ Núcleo Curucutu – Centro de Visitantes e Guarita, 
PESM/ Núcleo São Sebastião – Sede, PESM/Núcleo Itutinga-Pilões – Base de Proteção, 2 Guaritas, 
Centro de Visitantes e conjunto de sanitário, PESM/Ubatuba – reforma da base administrativa, EE 
Juréia-Itatins/Núcleo Itinguçu – Píer e manutenção da Estrada do Despraiado e Mosaico de Ilhas e 
Áreas Marinhas Protegidas/ P.E. Ilha Anchieta - conjunto de sanitário, 5 quiosques e píer; 
 
• Veículos  – EE. Juréia-Itatins – aquisição de 5 veículos; 
 
• Embarcação e motores  – Mosaico de Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas/PE Ilha Anchieta – 
aquisição de barco inflável e motores; 
 
• Equipamentos e mobiliários  – EE Juréia-Itatins – diversos itens (GPS, informática, cine-
foto-som, etc); 
 
• Serviços de manutenção e abastecimento por cartão el etrônico de veículos, 
embarcações e equipamentos – na área de abrangência do programa; 
 
• Serviços de vigilância, limpeza e portaria - novas contratações e manutenção dos 
contratos na área de abrangência do programa; 
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• Serviços de monitoria –  novos postos de monitoria e manutenção dos contratos na área de 
abrangência do programa; 
 
• Outros – custeio operacional das unidades com destaque para sobrevôo de helicóptero, 
seguros, instalação de totens para sinalização,  transporte de funcionários, etc.  

 

 

IBt – Instituto de Botânica 

 
 
Os principais indicadores das atividades em 2009 foram: 
 

Indicadores  -  Produção Científica  - Número de Publ icações 2009 
Trabalhos publicados no Brasil 
Trabalhos publicados em revistas internacionais 
 Livros e capítulos de livros (Brasil e exterior) 
 Boletins, manuais de caráter técnico 

Trabalhos apresentados em eventos nacionais e internacionais 

58 
47 
40 
07 

208 
Indicadores - Linhas de Pesquisa  -  Número de Proje tos   (Re-Enquadramento nos 
Programas Estratégicos da SMA) 

2009 

Biodiversidade e Conservação 
Bioprospecção 
Mudanças Climáticas 
Recursos Hídricos 

90 
10 
08 
02 

Indicadores - Formação de Recursos Humanos – Número  de Pessoas 2009 
Iniciação Científica 
Mestrado 
Doutorado 
Pós-Doutorado 
Produtividade em pesquisa – bolsista  
 

98 
38 
41 
08 
50 

 
Perfil da Comunidade Científica (Número de Pesquisad ores por Titulação) 

Pesquisadores em atividade 2009 
Bacharéis 02 
Mestres 08 
Doutores 76 
Sub-Total 86 
Pesquisadores doutores associados 03 
Total 89 
Programas Institucionais:  
A) Programa de Pesquisa 
A Secretaria do Meio Ambiente instituiu 21 projetos ambientais estratégicos, dentre os quais, Pesquisa 
Ambiental, com quatro linhas principais: Biodiversidade e Conservação, Bioprospecção, Mudanças 
Climáticas e Recursos Hídricos. Muitas das pesquisas anteriormente desenvolvidas enquadraram-se 
nessas 04 linhas e foi dado apoio aos projetos nelas inseridos.  
B) Programa Jardim Escola  
Meta:  inclusão social aliada à conservação do PEFI - Parque Estadual das Fontes do Ipiranga e da 
biodiversidade vegetal.  
Atuação: capacitação de cidadãos de baixa renda e desempregados do entorno.  
Resultado: 30  profissionais formados em jardinagem e horticultura. 
C) Programa ECOPEFI  
Objetivo:  Consolidar a integração da preservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos e 
do espaço do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga - PEFI, por meio de um modelo de gestão 
aplicável a parques naturais urbanos com usos diversificados.  
 
Resultado: Realizadas atividades integradas de educação do Programa ECOPEFI com moradores do 
entorno: Rua Alfenas. 
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D) Criança Ecológica  
Objetivo: Lançado no dia 19 de março de 2009, pelo Governo do Estado, o Programa Criança Ecológica 
objetiva sensibilizar e despertar nas crianças atitudes capazes de contribuir com a melhoria da 
qualidade de vida e do meio ambiente. Agendas ambientais, determinadas por cores e temas – Azul - 
água, Verde - fauna e flora, Cinza - poluição, e Amarela - aquecimento global e educação para a vida – 
são os trajetos para interação com as atividades ambientais. 
 
Resultados: participaram do projeto em 2009: 34 escolas, 1309 alunos e 99 professores. 
E) Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente  
Objetivo:  capacitação de profissionais por meio da pós-graduação strictu senso.  
 
Resultado: defesa de 15 dissertações e 14 teses em 2009. 
F) Rodoanel – Contrato com DERSA 
Objetivo: Coleta de material botânico, incluindo espécies ameaçadas de extinção, na área de construção 
do anel viário e reintrodução das plantas coletadas no Jardim Botânico; ampliar o conhecimento da flora 
regional e orientar os reflorestamentos compensatórios. 
 
Resultado: Desde setembro de 2007, o IBt, juntamente com o Dersa, atua na mitigação dos impactos 
sobre a flora. Desenvolve 3 linhas de trabalho complementares: 
 

1. Conhecimento da flora, 2. Resgate de espécies nativas e 3. Recuperação de áreas degradadas.   
 
O trabalho contribuiu, até o momento, para a amostragem de mais de 2.000 plantas, resgate de mais de 
22.000 exemplares, entre bromélias, samambaiais e frutíferas nativas, além da formação de viveiros 
para povoamento com espécies nativas de locais degradados. Neste período, foram orientados os 
reflorestamentos compensatórios do Rodoanel Trecho Sul, em cerca de 700 hectares. 
 
Recursos Financeiros obtidos pela Pós-Graduação do I nstituto de Botânica 
 

Fontes  2009 
IBT (Tesouro) 34.200,00 
PROAP/CAPES 61.600,00 
FINEP 337.000,00 
CAPES/Pró – Equipamentos 146.290,21 
Bolsas/CNPq/CAPES/FAPESP 960.000,00 
Total:  1.539.090,21  

 
Grupos de Pesquisa do IBt - Certificados pelo CNPQ  
Grupo  
Sistemática e Ecologia de Fungos aquáticos e terrestres 

Taxonomia, Ecologia e Biotecnologia de fungos basidiomicetos 

Biotecnologia de fungos basidiomicetos 

Ecologia e biodiversidade de ecossistemas aquáticos continentais 

Diversidade biológica e química de algas marinhas continentais e cianobactérias 

Palinologia dos produtos das abelhas 

Fisiologia e tecnologia de propagação vegetal 

Recuperação de Áreas Degradadas 

Estudos em Liquenologia 

Bioquímica de Carboidratos e Ecofisiologia de Plantas 

Palinologia de plantas vasculares 

Taxonomia de Fanerógamas 

Metabólitos Secundários de Espécies Nativas Brasileiras 

Diversidade, estrutura e a conservação de formações vegetais paulistas 

Taxonomia e Sistemática de Basidiomycota 
Caracterização e Monitoramento de Ambientes Terrestres Perturbados 
Anatomia como instrumento de conhecimento e de conservação da biodiversidade vegetal 
Taxonomia de Briófitas 
Taxonomia de Pteridófitas 
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Obtenção de recursos para o Instituto de Botânica em 2009 

Tesouro Fundo Especial de Despesas Recursos externos 

R$ 8.175.138,00 R$ 1.371.157,00 2.835.199,80 

 
 
Principais Eventos - 2009  
- Formatura dos alunos do Jardim Escola 
- Reunião Anual do Instituto de Botânica 
- Exposições nacionais de orquídeas e Bonsai  no Jardim Botânico 
- III Simpósio sobre Recuperação de Áreas Degradadas  
- I Jornada Paulista de Plantas Medicinais 
- I Encontro de Pesquisa sobre cerrado e formações florestais associadas no Estado de São Paulo 
- Exposição histórica Jardim Botânico – 80 anos nas Estações República, Imigrantes, Paraíso e 
Clínicas do Metrô 
- Comemoração dos 80 anos do Jardim Botânico de São Paulo 
- Exposição Margarete Mee – 100 anos de vida e obra 
- Evento de comemoração dos 100 anos da Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba 

 
Principais Publicações Institucionais 2009 
Periódico Hoehnea 
Memórias do Conselho Técnico da Secretaria do Meio Ambiente: “A síntese de um 
ano de conhecimento acumulado” 
Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo  
Iconografia de Orchidacea do Brasil  
Patrimônio da Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba 

Vol. 36 - 
3  fascículos 

 
Único 

Volume 6 
Reedição Única 

 
Principais Ações administrativas  2009  
Aprovação do novo organograma administrativo do Instituto de Botânica  
Realização e homologação de concurso público para provimento de 40 vagas 

 
Melhorias e Atualização da infraestrutura    2009 
Contratação de serviços de vigilância eletrônica para a proteção das áreas do PEFI; 
Aquisição de veículo tipo caminhão para combate a incêndios nas áreas do PEFI, 
Contratação de serviço de reestruturação da rede elétrica e modernização da rede de informática do 
Instituto de Botânica. 

 
Visitação Pública 

Visitação no Jardim Botânico 2009 
- Número total                                               
- Estudantes sem monitoria                      
- Estudantes com monitoria                      

83.866 
23.426 
12.385 

 

IG – Instituto Geológico 

 
Participação nos Projetos Prioritários da SMA 
 
O Instituto Geológico tem participado mais diretamente junto a três Projetos Ambientais Estratégicos da 
SMA: Aquíferos, Pesquisa Ambiental e Cenário 2020. Os projetos e atividades técnicas desenvolvidos 
pelo Instituto têm possibilitado a participação e/ou colaboração mais pontual em outros Projetos 
Ambientais Estratégicos, destacando-se: Criança Ecológica, Mata Ciliar, Serra do Mar, Ecoturismo, 
Unidades de Conservação, Município Verde/Azul e Reforma Administrativa. 
 
 
Projeto Ambiental Estratégico Aquíferos 

Instituto Geológico - IG coordena o PAE - Projeto Ambiental Estratégico “Aquíferos”. Conta com a 
participação integral da equipe da Seção de Hidrogeologia do IG, dos técnicos ligados ao assunto de 
outros órgãos da SMA (CETESB, CRHi, CPLA e IF) e de outras secretarias. Em 2009 foram realizadas 



 300 

ações voltadas à proteção e caracterização de aquíferos e da divulgação dos temas ligados à água 
subterrânea, incluindo:  
 
a) integração da rede de monitoramento de quantidade-qualidade (DAEE/CETESB) das águas 
subterrâneas em 20 poços;  
 
b) proposição de minuta de Projeto da Lei Específica da Área de Proteção e Recuperação de 
Mananciais – APRM do Aquífero Guarani;  
 
c) elaboração do levantamento de “Diretrizes de utilização e proteção das águas subterrâneas”. Fase 1 - 
bacias do leste: Paraíba do Sul, Alto Tietê, Piracicaba – Capivari - Jundiaí, Tietê - Sorocaba, Mogi -
Guaçu e Pardo;  
 
d) realização de estudos locais para o estabelecimento de áreas de restrição e controle (Resolução 
CRH 52/2005) - Identificação de áreas potenciais de restrição e controle de captação de águas 
subterrâneas na Porção Sul da UGHRI 05 (PCJ) – Projeto ARC-TUB1;  
 
e) reimpressão do Caderno de Educação Ambiental “As Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo”;  
 
f) edição de novo folder de divulgação do PAE Aquíferos;  
 
g) publicação de novos marcadores de página da série sobre os Aquíferos do Estado de São Paulo; 
 
h) divulgação do PAE Aquíferos por meio da montagem de stand do IG no I Congresso Internacional de 
Meio Ambiente Subterrâneo (São Paulo-SP de 15 a 18 de Setembro de 2009);  
 
i) ampliação e atualização da página do PAE Aquíferos na Internet;  
 
j) elaboração do Plano de Ação – enfrentamento da contaminação por nitrato nas águas subterrâneas 
do Sistema Aquífero Bauru no Estado de São Paulo;  
 
k) realização do curso “As águas subterrâneas no Estado de São Paulo: características e proteção” para 
agentes técnicos envolvidos com a gestão de recursos hídricos subterrâneos em 3 bacias hidrográficas 
(agrupando 15 bacias);  
 
l) desenvolvimento do projeto padrão de ocupação urbana e contaminação por nitrato nas águas 
subterrâneas do Sistema Aquífero Bauru, Centro-Oeste do Estado de São Paulo. 
 
m) participação nas Câmaras Técnicas de Águas Subterrâneas do CNRH, CRH, do CBH-Pardo e CBH-
PCJ; 
 
n) publicação de nove trabalhos científicos ligados ao tema. 
Projeto Ambiental Estratégico Pesquisa Ambiental 

Participação em reuniões e eventos promovidos pelo PAE Pesquisa Ambiental, por meio dos 
representantes, em reuniões mensais do Conselho Científico de Pesquisa Ambiental (Resoluções:  
SMA 39/07, SMA 44/07 e SMA 29/09). O Conselho compõe-se de especialistas de universidades e 
institutos de pesquisa. Objetivo: traçar as diretrizes para a pesquisa ambiental no Estado de São Paulo.  
 
Foram ministradas 2 palestras pelo IG com os seguintes temas:  1) “Núcleos de Inovação Tecnológica”, 
- Objetivo: avaliar a proposta de Instalação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) nas instituições 
da SMA (abril de 2009);  2)“Pesquisas em Recursos Hídricos” em que foi apresentado o Plano de Ação 
– enfrentamento da contaminação por nitrato nas águas subterrâneas do Sistema Aquífero Bauru no 
Estado de São Paulo (agosto de 2009).  
 
Participação em evento: “1° Encontro de pesquisa sobr e cerrado e formações florestais associadas no 
Estado de São Paulo”, realizado no período de 26 a 29 de maio de 2009, em Itirapina.  Objetivo:  
conhecer e promover a discussão sobre o cenário atual das pesquisas desenvolvidas no bioma 
Cerrado, bem como gerar subsídios aos programas de políticas públicas para intervenção nestas áreas. 
Neste evento, o IG participou de diversas etapas, incluindo: a) organização do evento; b) apresentação 
de trabalhos e participação nas discussões dos grupos de trabalho relacionados ao tema; c) elaboração, 
edição e impressão do CD de divulgação (Anais do evento). 
 
Outras atividades incluem:  
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a) apoio técnico para a elaboração da Resolução SMA n° 09, de fevereiro de 2009; lançamento do Livro 
“Restinga”: Conceitos e Empregos do Termo no Brasil e Implicações na Legislação ambiental (agosto 
de 2009); 
 
b) participação na elaboração de 2 capítulos do Livro “Memórias do Conselho Científico da SMA: a 
síntese de um ano de conhecimento acumulado”: 1) “A Erosão nas Praias do Estado de São Paulo: 
causas, consequências, indicadores de monitoramento e risco”, e 2) “Pesquisa Científica e Gestão dos 
Recursos Hídricos”. Ambos foram lançados em agosto de 2009.  
 
c) lançamento de material de pesquisa, gestão e divulgação do projeto Monumentos Geológicos do 
Estado de São Paulo, incluindo: logotipo do projeto, marcadores de página, ficha de avaliação de 
geossítios em campo, inventário preliminar dos monumentos geológicos paulistas e a criação do 
Conselho Estadual de Monumentos Geológicos (CEMGEO). Este Conselho, instituído pela Resolução 
SMA nº 76, de 04/11/2009, tem como objetivo principal a identificação e a proteção do patrimônio 
geológico, bem como a compatibilidade com as atividades de gestão territorial, licenciamento e de 
fiscalização ambiental no Estado de São Paulo. O CEMGEO é composto por 19 membros, sendo 
presidido pelo Secretário Estadual do Meio Ambiente, e por 18 conselheiros, incluindo o Diretor Geral 
do Instituto Geológico e o Chefe da Seção de Monumentos Geológicos, que atuam direta ou 
indiretamente na gestão de geossítios e monumentos geológicos. 
 
O Instituto Geológico desenvolveu 36 projetos de pesquisa em geociências em 2009. Os temas de 
pesquisa envolvem a caracterização do meio físico e estudos paleoambientais, geociências para a 
gestão ambiental, sistematização e divulgação de informações geocientíficas e prospecção e tecnologia 
mineral.  
 
Projeto Ambiental Estratégico Cenários 2020 

O Projeto “Cenários Ambientais 2020” é um dos 21 projetos estratégicos da SMA, com condução da 
Coordenadoria de Planejamento Ambiental. A participação do IG neste projeto ocorreu tanto na equipe 
técnica de execução, como no seu Comitê de Prospectiva, criado mediante Resolução SMA nº 49, de 
29 de julho de 2008. Os trabalhos desenvolvidos acompanharam todas as atividades, desde a sua fase 
diagnóstica inicial, com a definição dos temas estratégicos prioritários para a qualidade ambiental do 
Estado de São Paulo, passando pela etapa prospectiva necessária à construção dos cenários, até a 
solução estratégica de proposição de políticas públicas a serem implantadas a médio e longo prazo no 
Estado. O IG conduziu o tema estratégico Reservas Minerais, que abordou a probabilidade de que, num 
cenário futuro, o planejamento territorial do Estado assegure o acesso aos bens minerais fundamentais 
para o seu desenvolvimento urbano e industrial, evitando o estrangulamento da produção estadual 
destes insumos. 

 
Pesquisas 
 
A) Prevenção de Desastres Naturais  
Objetivo: desenvolvimento de estudos e pesquisas geocientíficas e tecnológicas para a prevenção e 
gerenciamento de desastres associados aos processos geodinâmicos induzidos ou não. 
 

Principais Projetos %  Executada 
Mapeamento de risco de escorregamento em encostas urbanas: comparação 
entre experiências recentes e aplicação do método multicritério de análises à 
decisão (MMAD). 

60% 
(IG-TESP) 

Reconhecimento e mapeamento de áreas de risco a escorregamento, inundação 
e erosão nos municípios de Rincão, Sertãozinho, Bebedouro, Araraquara e São 
Luís do Paraitinga, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Itanhaém, Jambeiro, 
Matão, Mongaguá, Monte Alto, Natividade da Serra e Peruíbe. 
 

100% 
(IG-TESP) 

Sistemas de informação geográfica distribuída e software livre. 40% (IG-TESP) 
Caracterização ambiental integrada, risco ecológico e sustentabilidade ambiental 
de micro-biomas remanescente na planície costeira e baixa encosta no município 
de Bertioga - SP. 
 

30% (FAPESP) 

B) Gestão Ambiental da Água Subterrânea em Áreas Crí ticas no Estado de SP 
Objetivo: definir diretrizes para o gerenciamento ambiental, ordenamento do uso do solo e controle 
ambiental da água subterrânea nas áreas mais críticas quanto à qualidade e capacidade hídrica de 
aqüíferos no Estado. 
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Principais Projetos %  Executada 
Hidrogeoquímica dos Aqüíferos: Tubarão, Cristalino e do Manto de 
Intemperismo nas Áreas de influência dos Distritos Industriais de Salto e 
Indaiatuba (SP). 

80% (IG-TESP/FAPESP/ 
CNPq) 

Projeto piloto de recarga artificial de aqüíferos na bacia do rio Una, 
Município de Taubaté. 

100% 
(FAPESP - políticas públicas) 

Interferência entre as cavas de areia e o aqüífero freático na margem do 
rio Paraíba do Sul, município de Tremembé. 

35% (IG- TESP/FAPESP – 
auxílio pesquisa) 

Formação Serra Geral como conexão hidráulica entre o Sistema 
Aqüífero Guarani – SAG  e a superfície: análise estrutural e ensaios  in 
situ, na região de Ribeirão Preto. 

100% (IG- TESP/FAPESP – 
auxílio pesquisa) 

Identificação de Áreas Potenciais de Restrição e Controle de Captação e 
Uso das Águas Subterrâneas na Porção Sul da UGRHI 05.  40% (IG-TESP/FEHIDRO). 

Perímetros de Proteção das Águas Subterrâneas em Capivari-SP: um 
instrumento de gestão municipal dos Recursos Hídricos Subterrâneos. 100% (IG-TESP) 

Estruturas regionais verticais dos basaltos do Aquifero Serra Geral 
próximo à área de afloramento do SAG.  30% (IG-TESP) 

Padrões de ocupação urbana e contaminação por nitrato nas águas 
subterrâneas do Sistema Aquífero Bauru, Centro-Oeste do Est. S Paulo. 30% (IG- TESP/FAPESP/IBt) 

C) Gestão Ambiental dos Recursos Minerais do Estado de SP 
Objetivo: execução de levantamentos, análise e avaliação dos recursos minerais, da atividade de 
mineração e dos impactos ambientais decorrentes. 
Principais Projetos %  Executada 
Geologia e caracterização tecnológica de basaltos pozolânicos da formação Serra 
Geral no Vale do Rio Paranapanema, SP/PR. 100% (FAPESP) 

Definição de geoindicadores e quantificação numérica da degradação ambiental 
devido à extração mineral no Litoral Norte do Estado de São Paulo. 

100% (FAPESP) 

Sistema de Informações Georeferenciadas da mineração na Bacia Hidrográfica do 
rio Sorocaba. 95% (FEHIDRO) 

D) Levantamentos Básicos em Geociências 
- Objetivo: executar levantamentos da geologia, paleontologia, geomorfologia e climatologia do Estado, 
em escalas compatíveis com as demandas colocadas pelas áreas aplicadas da Instituição e externas.  
Principais Projetos %  Executada 

Publicação em mídia eletrônica dos poços tubulares profundos executados pelo 
Instituto Geológico – “Geologia de Subsuperfície do Estado de São Paulo”. 

100% 
(FEHIDRO/IG-
TESP) 

Caracterização dos terrenos cársticos das bacias dos rios Ribeira de Iguape e 
Paranapanema e sua vulnerabilidade frente a processos erosivos e atividades 
minerárias. 

90% (IG-TESP) 

Ritmo climático e risco sócio-ambiental: estudo geográfico do clima aplicado à 
prevenção de desastres em Ubatuba/SP. 95% (IG-TESP) 

Dinâmica da Drenagem Subterrânea nos Planaltos Cársticos do Rio Betari, Vale do 
Ribeira – SP. 40% (FAPESP) 

Análise micropaleontológica de subsuperfície da Formação Tremembé. 70% (IG-TESP) 
Microclimas em uma bacia hidrográfica: tentativa de compreensão tridimensional 
dos ritmos da atmosfera na Bacia B do Núcleo Cunha. 100% (IG-TESP) 

Publicação em mídia eletrônica das cartas geológicas executadas pelo Instituto 
Geológico, para subsidiar a ocupação e uso do meio físico na região entre 
Sorocaba e Campinas. 

100% (IG-TESP) 

Estudos históricos de eventos climáticos extremos na Baixada Santista – SP. 65% (IG-
TESP/CEDEC) 

Caracterização da gênese dos marunditos e das formações ferríferas do tipo 
algoma na seqüência meta-vulcanos sedimentar do Grupo Serra de Itaberaba (SP): 
Implicações para metalogênese de metais preciosos e de base em sistemas 
hidrotermais mesoproterozóicos do tipo kuroko com alteração argílica avançada. 

60% 
(IG-TESP/FAPESP 
auxílio pesquisa) 

Perfis de Referência da Aloformação Paranavaí no Estado de São Paulo. 60%(IG-TESP/ 
FAPESP / CNPq) 

Estromatólito do Grupo Passa Dois (Bacia do Paraná) no sudeste do Estado de 
São Paulo. 90% (IG-TESP) 

Tufas da Serra do André Lopes (SP): distribuição, gênese e implicações 
paleoclimáticas. 30% (IG-TESP) 

Criação do Monumento Natural Pavimento Estriado Guaraú na região de Salto, SP. 70% (IG-TESP) 
Geoquímica das rochas granitóides da Ilha Anchieta. 100% (IG- TESP) 
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Monumentos geológicos da região de Rio Claro. 70% (IG-TESP) 
Estação Ecológica Juréia-Itatins - SP:  flutuações de níveis marinhos abaixo do 
atual no holoceno. 

90% 
(FAPESP/IG/TESP) 

Monumento natural estromatólito de Nova Campina. 90% (IG-TESP) 
Ações Voltadas a Redução de Desastres 

Apoio técnico à Defesa Civil Estadual em planos prev entivos e cursos formadores no Est. de SP. 
 
1) renovação do Termo de Cooperação Técnica do Instituto Geológico com a Casa Militar, por meio da 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), que tem como objetivo prevenir e monitorar os 
desastres naturais nas regiões da Serra do Mar (Litoral Norte e Baixada Santista), ABCD, Sorocaba, Vale 
do Paraíba e Serra da Mantiqueira, Campinas, perfazendo 66 municípios. No âmbito deste Termo de 
cooperação, ao longo do ano de 2009, foram desenvolvidas as seguintes atividades:  
 
a) cursos de treinamento voltados às equipes municipais que operam o Plano Preventivo de Defesa Civil 
(PPDC), realizados em 6 municípios do Estado, localizados nas regiões destacadas acima, com a 
participação de 500 pessoas;  
 
b) cursos de treinamento voltados às equipes municipais, denominados Seminários de Defesa Civil, 
ministrados com o intuito de apoiar os municípios na criação e manutenção de sua estrutura para 
atendimento de situações emergenciais. Realizaram-se entre os meses de maio a setembro em 15 
municípios, abrangendo 15 Regionais de Defesa Civil (REDECs), distribuídas por todo o Estado, 
treinando aproximadamente 3 mil pessoas;  
 
c) curso "Gestão e Prevenção de Desastres Naturais", ministrado durante o V Seminário Internacional de 
Defesa Civil, com a participação de 100 alunos vindos de diversos Estados do Brasil;  
 
d) realização de 39 atendimentos emergenciais no período de operação do PPDC (Plano Preventivo de 
Defesa Civil), entre 01/01 a 31/03/09 e 01 a 31/12/09 em 35 municípios do Estado, com interdição 
temporária de 205 moradias, interdição definitiva em 103 moradias, remoção preventiva de 894 pessoas e 
vistorias em 113 áreas de risco;  
 
e) realização de 11 atendimentos emergenciais fora do período de operação do PPDC, entre 31/03 e 
01/12/09, em 8 municípios do Estado, com interdição temporária de 6 moradias, interdição definitiva de 41 
moradias, remoção preventiva de 173 pessoas e vistorias em 13 áreas de risco.  
 
2) produção de material de divulgação sobre o tema “Prevenção de Desastres Naturais” incluindo:  2 
livros; marcadores de livros e folder institucional, para distribuição ao público técnico e leigo;  
 
3) organização do evento “Situação e Estratégias para Redução de Desastres Naturais no Estado de São 
Paulo”, que contou com a análise das políticas públicas em níveis federal, estadual e municipal, além da 
apresentação dos mais recentes avanços nas áreas de clima espacial, aquecimento global e elevação do 
nível do mar, métodos de análise de risco,  sistemas de informação e ferramentas tecnológicas. 
 
 Museu Geológico Waldemar Lefèvre  
Objetivo: disseminar  os conceitos de geociências, meio ambiente e educação ambiental.   
Discriminação Participantes 
Visitação  2008 2009 

- Número total 
- Estudantes com monitoria 
- Palestras Ministradas 

44.066 
6.906 

                    145  (7 palestras) 

46.731 
7.065 

                    115  (6 palestras) 
 
 
IF - Instituto Florestal 
 
Projeto Ambiental Estratégico - Criança Ecológica   
Floresta Estadual de Bebedouro – 20 de agosto de 20 09 
Terceiro espaço a receber “Floresta Legal”. Como o Córrego do Retiro, manancial que abastece a 
cidade de Bebedouro, interior do Estado, nasce na Floresta Estadual do município, não haveria lugar 
melhor para habitar a turma da Criança Ecológica. 
Floresta Estadual de Assis – 06 de novembro de 2009   
Crianças tiveram atividades lúdicas e aulas sobre meio ambiente na Floresta. As crianças de 402 
cidades do Estado de São Paulo, que participaram do Projeto de Educação Ambiental Criança 
Ecológica, têm um novo espaço para aulas sobre preservação do meio ambiente e interação com a 
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natureza. O 15.º espaço pedagógico do projeto foi inaugurado na Floresta Estadual de Assis. A região 
ganhou um ecoponto, espaço para coleta de lixo eletrônico e pneus para serem reciclados. 
Floresta Estadual de Paranapanema - 06 de novembro d e 2009  
Em parceria com a Prefeitura de Paranapanema, recebeu crianças de 8 a 10 anos de escolas da região 
para o desenvolvimento de atividades voltadas à preservação do meio ambiente em contato direto com 
a natureza.   
Floresta Estadual de Avaré – 11 de dezembro de 2009   
Em parceria com a Prefeitura de Avaré, a Unidade foi pedagogicamente preparada contando com 
televisão, DVD, livros didáticos e jogos educativos para receber as excursões de alunos da região.  
Projeto Ambiental Estratégico - Gestão de Unidades d e Conservação  

P.E. Alberto Löfgren  
 
- Visitação Pública: 720 mil visitantes/ano. 
 
- VI Festival da Cerejeira  – Julho de 2009 - (em parceria com Associações Nipo-Brasileiras, Consulado 
Geral do Japão e Abjica - Associação dos Bolsistas da Japan International Cooperation Agency). O 
Festival da Cerejeira no Arboreto dos 500 anos do Brasil, no P.E. Alberto Löfgren – SP (Horto Florestal) 
recebeu 60.000 visitantes no período e contou com visitas monitoradas para que o público admirasse a 
florada das cerejeiras e as plantas nativas do arboreto, participando ainda das atividades culturais da 
colônia nipo-brasileira. 
Participação continuada na aplicação de conhecimento  técnico-científico na gestão e elaboração 
dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação do SIEFLOR (Sistema Estadual de 
Florestas) 
 
Estações Ecológicas:  Águas de Santa Bárbara; Angatuba; Assis; Bauru; Itaberá; Itapeva; Jataí; 
Juréia-Itatins; Paranapanema e Ribeirão Preto.  
 
Parques Estaduais:  Aguapeí; Alberto Löfgren; Cantareira; Carlos Botelho; Juquery, Jurupará; Rio do 
Peixe; Serra do Mar; PETAR, Vassununga e Mosaico de Jacupiranga.  
 
Oficinas de Planejamento para Unidades de Conservaçã o / Planos de Manejo:  P.E. Alberto Löfgren 
(8); P.E. Cantareira (8);  P.E. Jurupará (2) e PETAR (1). 
IV Seminário de Ecomercado de Trabalho pela Reserva d a Biosfera do Cinturão Verde da Cidade 
São Paulo – 25 de agosto de 2009 
Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Itutinga Pilões, Cubatão, apresentação de diversas 
possibilidades de geração de renda no ecomercado de trabalho e as experiências dos estudantes do 
Programa de Jovens – Meio Ambiente e Integração Social (PJ-MAIS) com geração de renda. 
Participantes:  200. 
Oficina Serviços Ambientais e Bem-Estar Humano na Res erva da Biosfera do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo – 29 de agosto de 2009  
Parceria: Faculdade de Medicina da USP, Instituto de Botânica, Instituto de Economia Agrícola, 
Universidade de Guarulhos e Instituto Costa Brasilis. Local: Faculdade de Medicina. Participantes:  40. 
Objetivo: reunir pesquisadores nos diversos serviços ambientais fornecidos pelos ecossistemas e 
discutir as bases para elaboração de artigos sobre o tema. Produto: publicação de um livro, prevista 
para junho de 2010. 
 
Convênio SMA/IF/FF-DNIT-PD-8 001/01-00  
Convênio: firmado entre a União, por intermédio do Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transportes - DNIT, e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente/Instituto 
Florestal e a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo.  
Transferência dos recursos visando à implementação das medidas aprovadas na deliberação 
CONSEMA n.º 034/91, tendentes à contraposição aos impactos decorrentes da execução do projeto de 
duplicação, restauração e melhoramentos da Rodovia BR-116 - Régis Bittencourt e à implantação das 
Unidades de Conservação, na área de influência da rodovia. O termo aditivo tem validade até junho de 
2010. 
 
 

Valor: R$ 2.491.300,00 
Valor depositado: R$ 2.491.300,00 (R$ 700.000,00 de 2001/2002) + (R$ 895.650,00  

de 2004) + (R$ 895.650,00 de nov./2008) 
Valor de rendimento:  R$ 181.582,51 (R$ 24.141,60 de 2001/2002) + (R$ 157.440,91 de 

dez. 2004/nov. 2008)  
Valor realizado:  R$ 1.709.861,09 (R$ 724.141,60 de 2001/2002) + (R$ 985.719,49  

de dez. 2004/nov. 2008) 
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Indicadores de Produção Florestal  
 
 
Indicadores 2007 2008 2009 
Produção de sementes e mudas  nativas e exóticas  programas 
de recuperação de áreas degradadas e reposição florestal. 
      Sementes (ton.) 
      Mudas (unidades comercializadas) 

 
 

2,0 
123.995 

 
 

2,5 
212.051 

 
 

3,4 
310.651 

Produção Florestal 
      Madeira (st.) 
      Goma-Resina (ton.)  

 
166.600 

20.370 

 
250.000 

21.050 

 
110.000 

5.000 
Reflorestamento 

   Plantio para Produção de Madeira e Resina (ha) 
 

1.700 
 

1.356 
 

Manutenção  

Projeto Ambiental Estratégico  - Pesquisa Ambiental   

Comissão Técnico-Científica – COTEC / IF 
Projetos de Pesquisa registrados e em desenvolvimento nas Unidades de Conservação do SIEFLOR 
(Sistema Estadual de Florestas). 
 
Projetos de Pesquisa classificados por procedência 

Procedência Número 
IF + Externo 9 
IF – Instituto Florestal 6 
Externo 103 
Não classificado 27 
Total 145 

 

Projetos de Pesquisa registrados por programas 
Programas Número 

Fauna 60 

Biologia Florestal 21 
Manejo de Áreas Silvestres 22 

Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais 1 

Métodos Silviculturais 2 

Comunicação Ambiental 1 
Conservação e Melhoramento Genético 3 

Influências Florestais 5 
Biogeografia 1 
Não Classificado 29 

Total 145  

 
 

Produção Científica 
Natureza Número 

Livros  04 
Trabalhos publicados em periódicos nacionais  21 
Trabalhos publicados em periódicos internacionais 06 
Capítulos de livros nacionais  - 
Capítulos de livros internacionais - 
Apresentação de trabalhos em eventos científicos nacionais 50 
Apresentação de trabalhos em eventos científicos internacionais 06 
Manuais e Boletins Técnicos - 
Total 87 

 
Livros publicados  
 

Baitello, J.B.; Quinet, A.; Moraes, P.L.R. & Rodrigues, W., 2009. Plantas raras do Brasil – Lauraceae. 
In (org.) Giulietti, A.M.; Rapini, A.; Andrade, M.J.G.; Queiroz, L.P. & Silva, J.M.C. Plantas raras do Brasil. 
Conservação Internacional (CI) e Universidade Federal de Feira de Santana (BA), Belo Horizonte (MG), 
vol. Único, 495p. 
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Rossi, M.; Pfeifer, R.M. & Mattos, I.F.A., 2009. O recurso solo da Reserva Biológica de 
Paranapiacaba . In: Orgs. Lopes, M.I.M.S.; Kirizawa, M.; Melo, M.M.R.F. Patrimônio da Reserva 
Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, São Paulo, p. 83-98. 
 
Ivanauskas, N.M. & Assis, M.C. 2009. Formações florestais brasileiras . p. 74-108. In: Martins, S.V. 
(Org.). Ecologia de florestas tropicais do Brasil. Viçosa (MG), Editora UFV, 261p. 
 
Durigan, G. E. 2009. Estrutura e diversidade de comunidades florestais . p. 185-215. In: Martins, 
S.V. (Org.). Ecologia de florestas tropicais do Brasil. Viçosa (MG), Editora UFV, 261p. 
 
Explanações  
 

Natureza Número 
Cursos ministrados 12  
Total 12 

 
Publicações IF 
 

Revista IF e Série Registros 
Revista IF 2009 

Volume 21 n.º 1 Junho 
Volume 21 n.º 2 Em editoração 

IF Série Registros 2009 
n.º 37 Fevereiro 
n.º 38  Março 

IF Série Registros 2009 
n.º 39 Maio 
n.º 40 Julho 

 
Folders, Folhetos e Impressos 

Especificação Tiragem 
Impressos administrativos para Sede IF e UCs 35.800 
Folders Sede IF e UCs:  
Museu Florestal “Octávio Vecchi” 11.500 
P.E. Alberto Löfgren    4.500 
Porto Ferreira    3.500  
Total  19.500  

 
Bancas de trabalhos de conclusão de pós-graduação  
Doutorado: 5 
Mestrado: 4 
Assessoria científica a periódicos nacionais e estr angeiros  
Harvard Papers in Botany (Harvard University-USA); Brittonia (New York Botanical Garden Press-USA); 
Acta Botânica Brasilica (Sociedade Botânica do Brasil); Biota Neotrópica (FAPESP); Revista Árvore 
(Universidade Federal de Viçosa - MG); Hoehnea (Instituto de Botânica de São Paulo); Revista de 
Biologia Neotropical (Universidade Federal de Goiás-GO); Acta Amazônica (Instituto Nacional de 
Pesquisa da Amazônia-INPA); Rodriguésia (Jardim Botânico do Rio de Janeiro-RJ). 
 
Expedições de coletas botânicas nas pesquisas de bio diversidade  
Materiais Botânicos coletados: 1.100.  
Exsicatas processadas e incorporadas ao acervo do Herbário “Dom Bento Pickel” (SPSF): 1.270. 
 
Projeto de uso de madeira de seringueira na fabricaç ão de móveis - 29 de junho de 2009 
A madeira da árvore produtora de látex é uma excelente matéria-prima para a confecção de mobiliário. 
O projeto, desenvolvido há 4 anos, é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de 
São Paulo – FAPESP. São Paulo é o maior fornecedor de borracha natural do país, responsável por 
cerca de 50% da produção nacional, concentrada no Pólo da Borracha, na região noroeste do Estado, 
onde localizam os pólos moveleiros de Votuporanga e Mirassol. 
 
Concluído mapeamento da cobertura vegetal nativa da  Bacia Hidrográfica do Guarapiranga - 23 
de julho de 2009 
Metade da área da Bacia mantém sua cobertura vegetal nativa e nas APPs essa preservação chega a 
60%. Possui uma superfície de 63.780 hectares e abrangem, parte da capital, os municípios de Cotia, 
Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra. 
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Desenvolvimento de clones de Pinus  de alta produtividade de goma-resina e madeira - 1 1 de 
agosto 2009 
A introdução do Pinus  no Brasil foi a necessidade de produção de madeira para abastecimento 
industrial, para processamento mecânico, produção de madeira serrada, madeira laminada, confecção 
de painéis e produção de celulose e papel. A resinagem comercial teve seu início no Brasil na década 
de 70, hoje já possui técnicas bem configuradas, com áreas de produção potencial ao redor de 3,5 
kg/face/ano. A resina, ou goma resina, por destilação, produz breu e terebintina. O breu é utilizado no 
mercado de cola para papéis, borracha sintética, tintas, vernizes, chicletes etc. Não tem produto 
sintético que o substitua comercialmente. A terebintina é utilizada na fabricação de solventes e química 
fina. 
 
Construção Sustentável – 21 de agosto de 2009 
A Floresta Estadual e Estação Ecológica de Angatuba conta com um Centro de Estudos para Pesquisas 
em Florestas de Produção e Áreas Protegidas. O Centro de Estudos é formado por módulos de casas 
de madeira padrão IF, com tratamento CCA (arsenato de cobre cromatado) a vácuo, em autoclave e 
sua construção objetivou buscar um caráter conceitual no contexto de construções sustentáveis. Foram 
empregados 63,6 m3 de madeira de reflorestamento de Pinus  processada na Floresta Estadual de 
Manduri. 
 
Participação com o Ministério do Meio Ambiente e o J ardim Botânico do Rio de Janeiro, na Lista 
de Espécies da Flora do Brasil – 10 de novembro de 2 009  
O Pesquisador Científico João Batista Baitello, Diretor Técnico da Divisão de Dasonomia, do Instituto 
Florestal, está contribuindo para a elaboração da lista das espécies brasileiras formalmente descritas de 
plantas, animais e microorganismos, conforme a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 
 
Projetos Compartilhados  
 
- Rede Nacional de Parcelas Permanentes compartilha informações sobre dinâmica vegetacional e 

indicador para os Biomas Mata Atlântica, Pampa e Cerrado (Ministério do Meio Ambiente / 
Embrapa Floresta / Divisão de Dasonomia - Instituto Florestal / Universidades). 

 
- Rodoanel Trecho Sul - monitoramento das áreas contíguas ao Rodoanel. Coube aos técnicos da 

Seção de Manejo e Inventário Florestal o mapeamento da vegetação para determinar o estado da 
vegetação e posteriormente acompanhar as alterações na área. (IF - Divisão de Dasonomia / 
EMPLASA /SEADE /SEP). 

 
Assessoria Técnico-Científica em Pesquisa Ambiental  
 
- APAs Marinhas Litoral Norte, Centro e Sul: audiências, workshops e elaboração de justificativas 

técnicas para a proposta de elaboração de Projeto Temático junto à FAPESP. 
  
- Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo: Assessoria técnica e colaboração na 

produção do “Livro Vermelho da Fauna Ameaçada do Estado de São Paulo - SMA/SP”, no prelo, e 
proposição de instrumentos legais para regulamentar e fiscalizar criadouros de fauna silvestre no 
Estado. 

 
- Bases geoambientais para um sistema de informações ambientais do município de Guarulhos 

(FAPESP / Universidade de Guarulhos / Prefeitura de Guarulhos / Instituto Florestal - DD Divisão 
de Dasonomia). 

 
- Fundamentação cartográfica e técnica para a criação de duas novas Unidades de Conservação da 

Mata Atlântica, P.E. de Itaberaba e P.E. de Itapetinga (Reserva da Biosfera da Mata Atlântica / 
Instituto Florestal - DD / Fundação Florestal). 

 
- Fornecimento de toda base cartográfica e temática da vegetação nativa para o projeto Lacunas-

Biota-FAPESP, subsidiando a comunidade científica do Estado de São Paulo no constante  
monitoramento e pesquisa da biodiversidade do território paulista e proposição de novas áreas para 
a criação de unidades de conservação. 

 
- Atualização do Inventário Florestal do Estado de São Paulo para o período de 2008-2009, a partir 

de imagens de alta resolução, gerando base da cobertura da vegetação natural na escala de 1: 
25.000. 

 
- Fauna e Flora - proposta de uma estratégia paulista sobre espécies exóticas invasoras (Resolução 

SMA 33/2009). Realizou a identificação de ações prioritárias para que o tema se torne uma política 
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pública do Governo do Estado/SMA e a Resolução para instituir o Programa Estadual para Controle 
de Espécies Exóticas Invasoras, além de reconhecer a Lista Oficial. Foram definidos critérios e 
diretrizes com relação a licenciamento, conservação e recuperação de áreas e minuta de 
anteprojeto de lei para propor regramentos gerais e competências da SMA. 

 
- Capacitação e atualização dos pesquisadores científicos do Instituto Geológico no tema Manejo de 

Bacias Hidrográficas. Foi ministrado pela equipe da Seção de Engenharia Florestal – “Laboratório 
de Hidrologia Florestal Walter Emmerich”. 

 
- Promoção e organização do XIII Workshop em manejo de bacias hidrográficas para alunos e 

professores da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus Botucatu (SP), Seção de 
Engenharia Florestal- “Laboratório de Hidrologia Florestal Walter Emmerich”. 

 

- Primeiro Encontro de Pesquisa sobre Cerrado e Ecossistemas Associados no Estado de São Paulo 
nos temas Biodiversidade, Conservação, Ecologia, Manejo e Restauração de Áreas Degradadas, 
realizado em Itirapina (SP), de 26 a 29 de maio de 2009. 

Projeto Ambiental Estratégico - São Paulo Amigo da Am azônia  

 
Gerência:  Diretoria Geral do Instituto Florestal, envolvendo o Laboratório de Identificação, Anatomia e 
Qualidade de Madeira - Seção de Madeira e Produtos Florestais - Divisão de Dasonomia (DD) e Divisão 
de Florestas e Estações Experimentais (DFEE). Objetivos: desenvolver estratégias para reduzir a 
demanda pela madeira-de-lei, principalmente na construção civil; intensificar a fiscalização da polícia 
ambiental na entrada de madeira ilegal da Amazônia no território paulista; fiscalizar as madeireiras que 
comercializam no atacado; incentivar o empreendimento de florestas plantadas e valorizar empresas 
que utilizem madeira sustentável. Início da Identificação “on-line” com equipamentos doados para 
Polícia Ambiental intensificando os locais de fiscalização, resultando na diminuição da 
utilização/comercialização de madeira proveniente da região amazônica sem certificação.  
 
Capacitação:  11 Cursos de Identificação de Madeira para soldados e oficiais da Polícia Ambiental do 
Estado de São Paulo. Total:  350 participantes. 
 
Estratégias de Atuação: Intensificar a fiscalização do transporte de madeira nativa; Quantificar 
(cubagem); Confrontar com o DOF (Documento de Origem Florestal); Laudos e Identificar as madeiras.  
 
Operações: Em estradas e em sistema de plantão nas Operações “on-line”, no Laboratório de 
Identificação, Anatomia e Qualidade da Madeira – Divisão de Dasonomia. 
 
Resultado das Fiscalizações em conjunto com a Políci a Ambiental - 2009: 

Comércio de Produtos Florestais Fiscalizados 233 
Transporte de Produtos Florestais Fiscalizados 22 
Total 255  

 
Produtos e Subprodutos Florestais Apreendidos  
Lenha (estere) 3.939 
Madeira Desdobrada (m3) 4.589 
Mourões ou Lascas (un.) 969 
Tábuas (m3) 6 
Toras (m3) 58 

 
Selo “Madeira Legal” e CADMADEIRA: As madeireiras paulistas podem dispor de um selo emitido 
pela SMA atestando que se encontra em situação regular perante os órgãos fiscais e que só 
comercializam produtos certificados. As empresas (madeireiras) que se inscreveram no Cadastro de 
Comerciantes de Madeira no Estado de São Paulo – CADMADEIRA estão sendo fiscalizadas pelos 
técnicos do CBRN e IF. Após fiscalização, poucas madeireiras receberam o selo “Madeira Legal”. 
Foram vistoriadas 50 madeireiras em diversas regiões do Estado. Ministrado Curso de Capacitação 
para a equipe do CBRN, que atua na fiscalização do CADMADEIRA. 
 
Carvão: O Instituto Florestal / Laboratório de Anatomia, Identificação e Qualidade da Madeira continua 
colaborando com a Polícia Ambiental na identificação macroscópica de carvão apreendido e emissão de 
20 laudos técnicos. Objetivo principal:  verificar a origem do carvão (reflorestamento ou floresta nativa). 
Apoio Administrativo aos Projetos Ambientais Estratég icos / Divisão de Administração  
 
Receita 2009  
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Discriminação Valor R$  
Madeira, incluindo leilão, mudas e biomassa   495.473,10 
Sementes comercializadas  42.058,88 
Mudas 150.922,00 
Publicações 2.714,89 
Filmagens  2.310,12 
Ingressos   162.166,50 
Rendimentos de Aplicações Financeiras 492.347,52 
Hospedaria 24.433,00 
Refeições 55.609,00 
Repasse 20% Fundação Florestal (Receita) 1.927.242,60 
Total  
 

3.355.277,61 
 
Outros Indicadores 

IF/SCTC - Estágios    
 
FUNDAP: 111 estagiários (72 com nível superior; 35 nível médio e 4 nível técnico); Voluntários : 122 
estagiários (116 nível superior; 06 nível técnico). 
 
IF/SCTC - Museu Florestal “Octávio Vecchi”  - janeiro a novembro/2009 – 14 exposições. 
 

Obras: Praça do Idoso – Parque da Água Branca; Passarela Suspensa - Parque Villa Lobos (IF - 
Divisão de Florestas e Estações Experimentais – DFEE). 
 

Fale Conosco IF – instituído em 23 de julho de 2009 
Prestação de serviço ao público que acessa o site do Instituto Florestal, pelo e-mail 
faleconosco@if.sp.gov.br. As demandas recebidas têm caráter amplo envolvendo assuntos técnico-
científicos, administrativos, educativos, sociais, históricos entre outros. Desde a criação do Fale 
Conosco IF, houve um decréscimo significativo de demandas enviadas pela Ouvidoria Ambiental / 
SMA, indicando que o atendimento está correspondendo às expectativas dos usuários. 
 

Especificação  (23/07 a 31/12/09) Quantidade Total (%) 
Atendidas 121 88,97 
Em andamento 04 2,94 
Redirecionadas à Fundação Florestal 11 8,09 
Total 136 100,00   

 
 
UCP - Unidade de Coordenação do Projeto de Desenvolviment o do Ecoturismo na Região 
da Mata Atlântica no Estado de São Paulo 
 

Objeto do Contrato de Empréstimo n.º 1681/OC – BR, firmado com o Banco de Desenvolvimento 
– BID e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, 
pretende: 

 
Objetivo superior:  
- organizar as unidades de conservação da natureza como produtos turísticos para atrair, reter e satisfazer 
um mercado diversificado de visitantes, visando a consolidar a vocação do turismo sustentável na área de 
influência do Projeto, como estratégia de conservação da Mata Atlântica e em apoio ao desenvolvimento 
sócio-econômico da região.  
 
Objetivos específicos:  
- melhorar os equipamentos turísticos e a organização dos parques estaduais para a gestão do ecoturismo 
(Componente 1). 
- organizar e consolidar o produto turístico na área de influência direta do Projeto (Componente 2). 
- fortalecer a capacidade de gestão do ecoturismo na Secretaria do Meio Ambiente (Componente 3) nos 
parques participantes do Projeto. 
Valor estimado:  US$ 15 milhões, dos quais US$ 9 milhões são provenientes do Agente Financeiro e o 
saldo contrapartida do Estado. 
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Área de Atuação:  Parque Estadual de Carlos Botelho, Parque Estadual Intervales, Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira, Parque Estadual da Caverna do Diabo, Parque Estadual da Ilha do Cardoso e 
Parque Estadual de Ilhabela. 
      
              
Principais Aplicações em 2009 - em R$  

Investimentos Discriminação 
Fonte 1 Fonte 7 Total 

Aquisições de equipamentos de Cine e Foto, 
Informática, Utensílios de Cozinha, Médicos e 
Mobiliário 

11.589,85 169.871,19 181.461,04 

Consultorias e Serviços 1.683.805,73 93.231,54 1.777.037,54 

Gerenciamento e Supervisão de Obras 0 414.236,55 414.236,55 

Obras: PETAR – Revitalização do Núcleo Santana e 
PECD – Revitalização do Núcleo Caverna do Diabo 171.421,38 1.658.534,01 1.829.955,39 

Total 1.866.816,96 
 

2.335.873,29 
 

4.202.690,52 
 

 
Atividades Desenvolvidas: 

Contratações de Consultorias e serviços: 
- Grupo Assessor de Negócios e Marketing Turísticos – em execução 
- Grupo Assessor para Estruturação da Cadeia Produtiva do Ecoturismo – em execução 
- Grupo Assessor de Arquitetura e Engenharia – em execução 
- Assistentes de Visitação Pública – em execução 
- Sistema de Monitoramento e Avaliação do Projeto – em execução 
- Plano de Monitoramento e Gestão dos Impactos da Visitação – concluídos 
- Estudos de trilhas e Atrativos – em execução 
- Plano de contingências para emergências – em execução 
- Formulação da Política de Uso Público e Ecoturismo – concluído 
- Serviços de publicidade – Adventure sports Fair; Painéis fotográficos - concluídos 
- Confecção de mobiliário do Parque Estadual do Alto Ribeira - PETAR – concluído 
- Consultoria para avaliação intermediária  - técnica e administrativo-financeira do Projeto – concluído 
- Auditoria Externa – em execução 
- Plano de Marketing turístico – em execução 
- Estruturação das Unidades de Negócios – em execução  
- Concepção e Implantação dos Centros de Interação Ambiental – em execução 
 
Obras de Infra-estrutura: 
- Revitalização do Núcleo Caverna do Diabo do PECD – em execução 
- Rede de Energia Elétrica do Parque Estadual Caverna do Diabo - PECD –  concluído 
- Gerenciamento e Supervisão de Obras Civis –  concluído 
- Obras no Parque Estadual de Intervales – Pousadas Lontra e Monocarvoeiro – em execução 
- Obras no Parque Estadual de Carlos Botelho – Núcleo Sete Barras -  em execução  
 
Conselho de Ecoturismo da SMA – foi realizada a reunião de posse dos conselheiros em setembro de 
2009. 
 
 
Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da  Mata Atlântica  

O projeto Ecoturismo na Mata Atlântica teve seu escopo ampliado e o Projeto Ambiental Estratégico 
passou a tratar o ecoturismo em todos os parques do Estado, sendo gerenciado pela Fundação Florestal. 
Em 2009 foi lançado o 2º pacote do Programa Trilhas de São Paulo, com a estruturação e divulgação de 
mais de 50 pontos de mergulho, roteiros e trilhas subquáticas em todo o litoral do Estado. Trata-se de um 
produto fruto de articulação e início de ordenamento territorial, no âmbito das APAs Marinhas do Estado, 
em que comunidades de pescadores, mergulhadores e tradicionais se organizaram e pactuaram os 
pontos de mergulho de forma integrada. O novo modelo de gestão e de operação de atrativos e atividades 
de ecoturismo está associado à criação de um passaporte azul, uma importante ferramenta de informação 
ao visitante, que inclui sugestões, cuidados e boas práticas ao visitar uma área protegida. 
Parcerias  em 2009: WWF -  foi realizado um curso de manutenção e implantação de trilhas, incluindo a 
elaboração e edição de manual operacional. Além de curso de monitoramento e gestão dos impactos da 
visitação em UCs, ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura), 
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foi firmado um Termo de Cooperação. Objetivo: normatizar as atividades de uso público nas UCs, 
baseado nas normas técnicas de turismo de aventura da ABNT; e, Instituto Ilhabela Sustentável, onde foi 
realizado o planejamento e implantação da Trilha da Cachoeira do Gato no Parque Estadual de Ilhabela, 
além de proposta a formação de um Conselho de Ecoturismo. 
 
No Estado de São Paulo, são diversas as estradas que “cortam” as unidades de conservação, como por 
exemplo:  Mogi-Bertioga, a Serra da Macaca – SP139 no Vale do Ribeira; Castelhanos em Ilhabela;  
Oswaldo Cruz, no caminho a Ubatuba. O Projeto Ecoturismo, em parceria com Secretaria de Transportes, 
DER e ARTESP, fez proposta para a regulamentação das “estradas-parque” normatizando devidamente, 
sob critérios ambientais, as estradas em Unidades de Conservação estaduais de Proteção Integral, 
conforme instituído pelo Decreto Estadual nº 53.146 de 2008.  
 
Foram realizados termos de autorização de uso a título precário na lanchonete e loja do PETAR –Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira e restaurante do PECD – Parque Estadual Caverna do Diabo. 
 
 
UCPRMC  - Unidade de Coordenação do Projeto de Recu peração de Matas Ciliares – 
 
Projeto de Recuperação de Matas Ciliares  

Implementação: iniciada em  janeiro de 2006. 
Investimento: US$ 18,9 milhões (US$ 7,75 milhões provenientes do Acordo de doação do Global 
Environmental Facility – GEF, via Bird e o restante do Governo do Estado, sendo cerca de US$ 8 milhões 
de co-financiamento do Programa Estadual de Microbacias da CATI-SAA).  
Parcerias: Prefeituras, Universidades, Produtores Rurais e Entidades Ambientalistas.  
Abrangência: contempla as Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul, Piracicaba/Capivari/ Jundiaí, Mogi 
Guaçu, Tietê / Jacaré e Aguapeí. 
 
 

Recursos 2008 (R$) Recursos 2009 (R$) 

GEF/BIRD Tesouro GEF/BIRD Tesouro 

3.372.995,83 1.523.792,40 2.680.640,28 2.035.325,43 

 
Meta: atingir até 2010 a marca de 1,7 milhão de hectare delimitado e demarcado, 1 milhão de 
hectare interditado e protegido para regeneração natural e 180 mil hectares com plantio ou 
reflorestado. 
 
 Outras Ações do Programa Mata Ciliar 

• Em 2009 foram inseridas no Banco de Áreas 253 áreas, perfazendo 2.904,04 ha. Implantou um 
banco de dados no qual os proprietários de terras inserem informações sobre suas matas ciliares, tendo 
sido recebidos 92 registros de comunicação de mata ciliar, correspondentes a 8.429,13 ha, e 167 
registros de comunicação de recuperação das mesmas, correspondentes a  2.664,16 ha. 
• Estudo para implantação e manejo de Sistemas Agroflorestais – SAFs. 
• Estudo sobre Fundo de Pagamento de Serviços Ambientais. 
• Estudo sobre recuperação de matas ciliares usando técnicas de nucleação. 

• Levantamento sócio-econômico nas microbacias com projeto piloto do Programa Produtor de   
Água. 
• Pesquisa sobre uso de herbicidas na recuperação de áreas ciliares. 
• Finalização da Pesquisa sobre captura de carbono em reflorestamentos. 
• Seminário sobre serviços ambientais. 
• I Encontro Paulista de Biodiversidade. 
• Workshop sobre Fundo de Pagamento por Serviços Ambientais. 
• Aquisição de equipamentos para a Base de Apoio à Recuperação de Áreas Degradadas de SP.  
• BRAD São Paulo. 
• Curso sobre Recuperação de Áreas Degradadas 1 (Jaú -  junho).  
• Curso sobre Recuperação de Áreas Degradadas 2 (Bragança Paulista - agosto). 
• Diagnóstico e avaliação da produção de sementes e mudas no estado. 
• Oficina 1. 
• Participação no 16º Congresso Brasileiro de Sementes (Curitiba/PR). 
• Participação no 60º Congresso Nacional de Botânica (Feira de Santana/BA). 
• Workshop sobre Espécies Invasoras. 
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• Análise de possíveis fatores condicionantes do sucesso na restauração de Matas Ciliares. 
• Curso de capacitação em colheita de sementes (SP – maio; Águas da Prata – setembro;) 
• Workshop do grupo de trabalho sobre sementes (São Paulo - abril). 
• Execução de ações de mobilização e adesão de agricultores em 15 MBHs. 
• Elaboração de Projetos Executivos para as 15 MBHs. 
• Intercâmbio para troca de experiências entre as 15 organizações executoras dos Projetos 

Demonstrativos (visitas, intercâmbio local (entidades de uma mesma bacia hidrográfica), dias de 
campo, oficinas).   

• Encontro de Educação Ambiental “Água e Floresta”, em Jaú e Bragança Paulista. 
• Produção de material didático-pedagógico. 
• Workshop para pesquisa de percepção ambiental. 
• Cursos de capacitação para a geração de renda “Capacitação em sistemas agroecológicos de 
bovinoculturas voltados à adequação ambiental” (Gabriel Monteiro – março; Cunha – abril; Joanópolis - 
junho). 
• Realização do replanejamento do Plano Orçamentário Anual de 2009. 
• Elaboração do Plano Orçamentário Anual para 2010. 
• Implantação de módulo físico e financeiro do projeto no SIAFEM. 
• Operação de Sistema de Acompanhamento Físico Financeiro (SAFF) no módulo SIAFEM. 
• Participação no 13º Congresso Florestal Mundial (Buenos Aires). 
• Realização de auditoria referente ao período de 2008. 
• Avaliação de meio termo. 
• Elaboração e execução do plano de biomonitoramento. 
• Estudo Indicador de Restauração. 
• Atualização e reestruturação do Portal na internet. 
• Produção de material de divulgação. 
 
 
 
CBRN - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos N aturais 
 
Atribuições: planejar, coordenar e controlar a aplicação de normas e políticas,  executar planos, 
programas, projetos e ações relacionados à fiscalização, proteção e recuperação dos recursos 
naturais, ao uso sustentável e conservação da biodiversidade, apoiando técnica e 
administrativamente as ações da Polícia Ambiental. Composição da estrutura:  Departamentos  
de Fiscalização e Monitoramento, Proteção da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável. 
Durante o primeiro semestre de 2009, até 08 de agosto, pertenciam à CBRN - Departamento 
Estadual de Proteção de Recursos Naturais e ao Departamento do Uso do Solo Metropolitano 
– DUSM. Integram a CBRN 10 centros regionais, um centro administrativo e um centro do 
Balcão Único. A fiscalização ambiental é realizada em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, 
subordinada à Secretaria da Segurança Pública, a quem a CBRN presta assistência 
administrativa. 
 
Coordenadoria e Assessoria 
-Coordenação de eventos realizados pela Coordenadoria. 
-Elaboração e coordenação do programa de treinamento dos novos técnicos da CBRN. Foi feito 
levantamento de demandas junto aos departamentos e realizadas 456 horas de treinamento, distribuídos 
em 13 cursos para aproximadamente 160 funcionários da CBRN (entre novos e antigos). 
 
 Foi organizado: - Seminário Internacional sobre Pagamento de Serviços Ambientais e Encontro Paulista 
da Biodiversidade. - Palestras sobre temas afetos à biodiversidade. - Participação e/ou coordenação de 
fóruns e colegiados (Câmara de Biodiversidade do Consema, Câmara Ambiental da Mineração da 
CETESB, Conselho Estadual de Monumentos Geológicos, etc.) 
 
Números gerais – ações de licenciamento e fiscalização 
 
Licenciamento e Fiscalização de Supressão de Vegetação e Intervenção em Áreas de 
Preservação Permanente (refere-se aos dados da fiscalização da CBRN/DFM e para o 1º 
semestre de 2009 informações do DEPRN). 
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Indicadores 2007 2008 2009 
. Vistorias 9.554 15.883 12.802 ¹ 
. Laudos para Ministério Público e outros 4.503 12.486 5.873 ² 
. Autorizações 2.297 2.958 7.021 
. Autos de infração ambiental (Polícia Ambiental) 6.115 12.380 10.746 

1 Atendimentos exclusivamente ao MP- Ministério Público, Delegacia de Polícia. Nos anos anteriores 
considerou os laudos técnicos emitidos. 
² Autorizações foram realizadas pelo DEPRN até 07/08/2009. 
 
 
Licenciamento e Fiscalização de Empreendimentos, Obras e Atividades em áreas de proteção de mananciais 
na região  metropolitana de São Paulo ³ 
 
Indicadores 2007 2008 2009 
Licenças metropolitanas ou indeferimento  579 586 467 
Atendimento ao Ministério Público 700 719 297 

Outras demandas – atendimento ao público 9.052 14.447 5.445 
Vistorias (fiscalização) 1.668 831 263 
Advertências 161 86 04 
Embargos 20 5 06 
Interdições 7 10 03 
Demolições 11 23 0 

3 Foram computadas 4.908 autorizações de supressão de 52.863 árvores isoladas, autorizações de 
intervenção em APP e de supressão de vegetação. 
 
 
Departamento de Fiscalização e Monitoramento 
Atribuição: - planejar, executar e apoiar ações e programas de fiscalização e monitoramento voltados à 
proteção de mananciais e da biodiversidade; - monitorar usos e ocupações em Áreas de Proteção dos 
Mananciais;  -  coordenar o processamento dos Autos de Infração Ambiental. 
 
1)Aprimoramento de procedimentos referentes à tramitação de autos de infração ambiental. 
2) Julgamento de recursos de Autos de Infração Ambiental (AIA) em 2ª instância (CEJ), julgando 924 
recursos em 38 reuniões. 
3) Atendimento de demandas do Poder Judiciário (PJ), Ministério Público (MP), Polícias Civil (DICMA) e 
Militar (PAmb), num total de 1.293 atendimentos/elaboração de laudos. 
4) Coordenação de mutirão de inscrição de multas na Dívida Ativa do Estado, realizando a triagem para 
fins de inscrição em 1.449 multas e inscrição de 1.069 multas. 
5)Treinamento para fins de uniformização de procedimentos referentes à fiscalização nos 10 Centros  
Técnicos Regionais da CBRN. 
6) Elaboração de manual para  georreferenciamento de Reserva Legal, que será empregado em 2010 
pelas unidades descentralizadas da CBRN. 
6) Georreferenciamento de 342 Reservas Legais e introdução no Sistemas de Informações Ambientais – 
SIGAM e correções em polígonos anteriormente georreferenciados. 
8)Desenvolvimento de sistema de informações e de navegação de apoio à fiscalização (Olho de Águia). 
9) Participação no Plano de Ação Cantareira (Decreto Estadual 54.746/09), que estabelece limitação 
administrativa provisória na região das Serras de Itaberaba e de Itapetinga), realizou a fiscalização e apoio 
de geoprocessamento. 
10) Participação  e apoio em geoprocessamento em ação desenvolvida pelo Centro Técnico Regional de 
Bauru da CBRN e pelo DPB referente a estudo objetivando selecionar áreas de interesse para averbação 
de Reservas Legais e priorizando áreas inadequadas para a monocultura mecanizada no Médio Vale do 
Rio Paranapanema. 
 11) Gestão de contratos referentes a geoprocessamento. 
12) Desenvolvimento de banco de dados multiusuário para fins de fiscalização na RMSP. 
13) Participação na ação de monitoramento do Programa de Mata Ciliar. 
 
As demais ações de fiscalização e atendimento às demandas do Ministério Público foram realizadas pelos 
Centros Técnicos Regionais da CBR e encontram-se consolidadas nos quadros anteriores. 
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Departamento de Desenvolvimento Sustentável 
Atribuição: - Desenvolver práticas e tecnologias para a utilização sustentável dos recursos naturais e a 
minimização de impactos ambientais em atividades agropecuárias e florestais; - Estabelecer metodologias 
e procedimentos de valoração de recursos da biodiversidade;  - Desenvolver e implementar instrumentos 
econômicos de incentivo à recuperação e preservação de recursos naturais; e,  - Apoiar ações voltadas à 
proteção de áreas de mananciais. 
 
1)Gerenciamento do Projeto Etanol Verde - há  167 usinas e 26 associações de fornecedores aderentes.  
Realização de 32 vistorias para avaliar o cumprimento dos compromissos assumidos, com amostragens 
realizadas em propriedades responsáveis por 50% da moagem de cana do Estado.  Existe um 
monitoramento contínuo dos resultados das empresas para fins de renovação do Certificado de 
conformidade ambiental para a safra de 2010/2011. 
2)Elaboração de material para divulgação sobre biocombustível e etanol,  Agricultura Sustentável e do 
Atlas do Zoneamento Agroambiental do Setor Sucro alcoleiro.  Encontra-se  em fase final de edição. 
3) Desenvolvimento do Projeto “Guarapiranga Sustentável”, lançado  28.10.2009. O projeto será 
desenvolvido em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e com outras entidades. No 
âmbito desse projeto foi desenvolvido e está sendo gerenciado o Portal da Rede de Agroecologia  
www.sigam.ambiente.sp.gov.br/agroecologia que contém projetos e ações das Prefeituras e ONGs 
(parceiros); banco de tecnologias e experiências; textos sobre agroecologia, PSA e sobre a Guarapiranga. 
4)Coordenação da elaboração da Resolução conjunta SAA/SMA, contendo diretrizes para a prática de 
agricultura sustentável nas Áreas de Proteção de Mananciais. 
5) Representação institucional nos 2 principais fóruns Estaduais da agroecologia e participação no projeto 
internacional para desenvolvimento da Agricultura Metropolitana. 
6)Coordenação do desenvolvimento do Madeira Legal - está disponível desde outubro de 2009 no 
endereço: http://www.ambiente.sp.gov.br/madeiralegal/ index.php. Foi realizado curso para treinamento 
dos novos funcionários sobre os procedimentos e funcionamento dos sistemas referentes à gestão da 
madeira. 
7)Aprimoramento dos procedimentos e reorganização do Sistema de Reposição Florestal mediante a 
revisão dos credenciamentos das associações de reposição florestal. Das 11 Associações 
recredenciadas, 3 foram  vistoriadas para avaliação dos trabalhos realizados. Para a reorganização do 
sistema foram realizados: 04 eventos de entrega de Certificados da Reposição Florestal, no mês de 
outubro de 2009, em parceria com as Associações de Reposição Florestal e com os CTRs da CBRN; e 02 
eventos com o setor de carvão e lenha. 
8) Capacitação do pessoal administrativo das Associações de Reposição Florestal para esclarecimento da 
legislação vigente e da operacionalização do sistema eletrônico. 
9)Coordenação dos trabalhos para desenvolvimento do módulo de Reposição Florestal do SIGAM , no ar 
desde junho de 2009.   Até o momento, há 406 cadastros no Sistema RepFlo do SIGAM, 221 (54%) dos 
quais são novos consumidores.   Foram 2.143 consumidores que cumpriram com a reposição em 2008, 
tendo sido plantadas 3.128.185 árvores em 2009, por meio de 08 associações (faltando 4 para serem 
analisadas), com recolhimento respectivo de R$ 2.346.139,00. 
10) Elaboração de manuais e desenvolvimento de modelos de laudo de vistoria. 
11) Certificação de 04 empresas -Selo Madeira Legal. 
12) Participação em eventos para divulgação do Protocolo Madeira Legal. 
13) Representação/participação em fóruns, incluindo a Câmara Técnica de Assuntos florestais.  
14) Organização de curso Identificação de Madeira e Técnicas de Fiscalização, em parceria com a Polícia 
Ambiental e com o Instituto Florestal. Foram 05 cursos no primeiro semestre para 150 oficiais e praças da 
PolAmb e 01 curso no segundo semestre para 20 policiais ambientais e 20 técnicos dos CTRs. 
15) Gerenciamento no Sistema DOF no Estado de São Paulo. No Estado de SP, há no total 4.224 
pessoas físicas (823 CPFs) ou jurídicas (3.401 CNPJs) que comercializam madeira nativa por meio do 
Sistema DOF e que estão presentes em 575 municípios do Estado de SP.  Destas 4.224 madeireiras, 
95% estão com o acesso liberado no sistema DOF e 5% estão com os acessos bloqueados. No total há 
6.548 pátios que estocam madeira no Estado de SP, dentre as quais 83% estão ativos e 17% estão 
cancelados. Existem 42 municípios com mais de 20 madeireiras cadastradas no Sistema DOF e 
correspondem a 48% do total. 
 
 
 
Departamento de Proteção da Biodiversidade 
Atribuição:  - Propor normas e modelos para a recuperação de áreas degradadas, a conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade; - Realizar a gestão estadual da fauna silvestre; - Propor metodologias para 
monitoramento dos efeitos do uso e da ocupação do solo sobre a biodiversidade. 
 
1)Gerenciamento do Convênio celebrado em outubro de 2008 entre o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente – IBAMA e o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, o Acordo de 
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Cooperação Técnica para Gestão Compartilhada dos Recursos Faunísticos.  
2)Coordenação técnica de trabalhos visando a integração dos sistemas nacionais de  cadastramento, 
gestão e controle (CTF, SISFAUNA, SISPASS) ao SIGAM. 
3)Coordenação de trabalho de articulação com as áreas de licenciamento da CETESB. 
4)Participação de julgamentos em 2ª instância de AIAs referentes à fauna. 
5)Elaboração de minuta de Normativa para a manutenção de fauna silvestre em cativeiro. 
6)Organização e coordenação técnica do Seminário sobre Espécies Exóticas Invasoras (EEI). 
7)Criação do Grupo de Trabalho (GT) (Resoluções SMA 33 - 22/05/09 e 50 - 15/07/09). 
8)Realização das  duas Oficina de Trabalho com pesquisadores e entidades ambientalistas para 
elaboração da Lista das Espécies Exóticas Invasoras e definição da Estratégia Estadual das Espécies   
Exóticas Invasoras. 300 especialistas participaram das oficinas. 
9)Elaboração de Proposta para Estratégia Paulista sobre Espécies Exóticas Invasoras, incluindo mapas 
com a espacialização das ocorrências e Minuta da Resolução SM, em processo de discussão no 
CONSEMA. 
10)Elaboração do relatório final “Grupo de Trabalho Resolução SMA 33/2009: Estratégia Paulista Sobre 
Espécies Exóticas Invasoras – Volumes I (Texto) e II (Anexos)”. 
11)Elaboração de relatórios referentes a espécies exóticas invasoras em diversas regiões do Estado. 
12)Elaboração de  Minutas de Resoluções de procedimentos e de critérios e diretrizes sobre averbação de 
Reserva Legal. 
13)Participação e apoio técnico em trabalhos de Protocolos de Intenção de Adequação de Propriedades 
Rurais no Médio Paranapanema e Catanduva. 
14)Elaboração de  Cartilha sobre Reserva Legal – em fase de finalização e texto para disponibilização no 
site da SMA. 
15)Análise técnica de gestão de projetos para proposição ou discussão de averbação de reservas legais e 
regularização de grandes propriedades (Suzano Papel e Celulose S. A.e Radar – Cosan). 
16)Apoio técnico aos Centros Técnicos Regionais nas questões de Reserva Legal. 
17)Administração e manutenção do sistema de cadastro de áreas referentes à Resolução SMA 30/2007, 
que criou o Banco de Áreas para Recuperação Florestal e à Resolução SMA 42/2007, que instituiu a 
Comunicação de Áreas Ciliar e normatizou a Recuperação Voluntária de Área Ciliar. 
18)Participação na elaboração dos documentos e do Plano de Gestão Ambiental do Programa de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, que será financiado pelo Banco Mundial a partir de 2010, e 
coordenação da ação de Projetos Ambientais. 
20) Acompanhamento dos projetos demonstrativos do Projeto Mata Ciliar. 
21) Análise de 50 processos referentes a Recuperação de Áreas Degradadas financiados pelo FEHIDRO. 
22) Revisão do Roteiro para elaboração de projetos FEHIDRO 
23) Gerenciamento do Banco de Áreas para Recuperação de Áreas Ciliares e reuniões junto a 
investidores potenciais. 
24) Desenvolvimento do Projeto Piracaia. Foi firmada uma parceria entre TNC, Sabesp, SMA e Prefeitura 
de Piracaia, com financiamento da DOW Agrosciences, para a recuperação de 350 hectares às margens 
da Represa Cachoeira, em Piracaia – SP. 
25) Elaboração de plano para acompanhamento da recuperação das matas ciliares das empresas 
aderentes ao Protocolo Etanol Verde. 
 
 
 
CEA -  Coordenadoria de Educação Ambiental 
 
 
 
Departamento de Documentação e Difusão  
 

Centro de Referências de Educação Ambiental   

Compra e doação de publicações e vídeos 1.500 exemplares  
Publicações distribuídas entre livros, monografias, teses, projetos, 
folhetos, periódicos e boletins informativos. 

Aproximadamente 15 mil 
publicações 

Atendimento ao público 11.178 atendimentos 
Publicações Consultadas 10.225 publicações 
Exposições Itinerantes com Temática Ambiental 

Exposições em atividades de 83 Instituições – atendendo 
prefeituras, empresas, escolas, etc. 

387.811 participantes 

Videoteca 
Empréstimos – atendendo prefeituras, empresas, escolas, etc 1.083 vídeos 
Registros de novos Cadastros 109 
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Visitas Monitoradas 
Atividades realizadas com escolas em visita ao Parque da Água Branca – Sessão de vídeos seguida de 
debate 
 
 

Produção e Quantidade de Distribuição das Publicações  

Títulos Tiragem Distribuição 

Água na Medida Certa 30.000 19.066 

Caderno de Educação Ambiental: Ecocidadão 30.000 29.988 

Caderno de Educação Ambiental: Águas Subterrâneas do Estado de 
São Paulo  

10.000 3.243 

Caderno Ambiental Guarapiranga 5.000 3.776 

Coleta Seletiva na Escola, Condomínio, Empresa, Comunidade e 
Município 

30.000 15.401 

Coleta Seletiva para Prefeituras: Guia de implantação – 5ª edição 30.000 11.551 

Combate a dengue - Folheto 500.000 484.945 

Educação em Meio Ambiente: Cartilha para colorir – Polícia Militar 
Ambiental 

2.000 1.941 

Gestão de Unidades de Conservação e Educação Ambiental 5.000 4.135 

Guia Pedagógico do Lixo – 5ª edição 5.000 4.649 

Lei Específica Guarapiranga – Caderno  2.000 1.493 

Cartilha de Pesca Sustentável em Áreas Marinhas (APAs) 500 500 

Livro Criança Ecológica: sou dessa turma 200.000 106.929 

Total geral 849.500 687.617 

 

 
Centro de Produção de Mídias 

Títulos Tiragem 
“Manual de Elaboração para Implantação de Centros 

de Referência 
Disponível no site www.ambiente.sp.gov.br 

SITE – CEA 26.660 acessos até 18/12/09 
SITE – Criança Ecológica 41.790 acessos até 18/12/09 

 
 

Departamento de Atividades em Educação Ambiental 
1)Projeto Pesca Sustentável em Áreas Marinhas Protegid as 

Público:  600 participantes em 6 municípios do litoral 
 
2)Projeto de Recuperação de Matas Ciliares (Componen te 4) 

Encontros e eventos de capacitação para agricultores e técnicos: 1.600 participantes 
 
3)Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do M ar 

 
a. Módulo de Educação Ambiental para Cursos de Qualificação Profissional Básica oferecida pela 
Prefeitura de Cubatão com certificação do SENAI. 
        Público participante: 2.500 Moradores dos Bairros Cota, Água Fria, Pilões e Pinhal do Miranda. 
 
b. Programa de Jovens – Meio Ambiente e Inclusão Social – PJ-MAIS 
           1ª Turma: 20 alunos (início setembro 2008 – previsão de término julho 2010). 
           2ª Turma: 30 alunos (início setembro 2009) 
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c. Participação e organização de Eventos na área de abrangência do Parque Estadual da Serra do 
Mar.  Público atingido: 900 
 
d. Capacitação em Meio Ambiente - Grupos Gestores em parceria com CDHU/COBRAPE com carga 
horária de 23 horas  
         Público-Alvo: 70 integrantes dos grupos gestores dos bairros atingidos pelo Programa. 
 
e. Apoio às ações de geração de trabalho e renda: Parcerias com Programa Renda Cidadã, SENAI, 
SERT e Centro Paula Souza. 

 
4)Projeto Mananciais 

 
a. Campanha Tenda dos Mananciais 
           Atividades: exposições de banners “Ecocidadão” e “Água na Medida Certa”, contação de histórias, 
dinâmicas educativas, oficinas ecoeficientes e vídeos com a temática Mananciais: 11 eventos realizados 
em 10 municípios – Público atingido: 12.052 pessoas. 
 
b.     Cursos de Capacitação de técnicos das Prefeituras na Lei Específica da APRM Guarapiranga  - nas 
4 localidades– Público atingido: 194 pessoas. 
 
c.     Dia Mais Cidadania: “A Billings Vive com Você” 
              Mutirão de limpeza das margens da Represa Billings – Público participante: 2.000 pessoas. 
 
 d.    Cidadania: “A Billings Vive com Você” 
               Mutirão Articulação de atores locais para a proposição da criação da Câmara Técnica de 
Educação Ambiental junto ao Sub-Comitê Billings-Tamanduateí. 
 
 e.    Realização da Pesquisa de Percepção Ambiental na Região da Guarapiranga 
 
5)Projeto Ambiental Estratégico Lixo Mínimo 
 

Curso Básico para Gestores municipais de resíduos sólidos. Público: 200 pessoas 
 
6)Projeto Ambiental Estratégico Criança Ecológica 
 

a. Inauguração de 23 Espaços Temáticos do Projeto: Escolas Visitantes: 600; Alunos atendidos: 
19.784. 
b. Distribuição do livro “Criança Ecológica: sou dessa turma”. Municípios atendidos: 405; Escolas 
atendidas: 971; Alunos atendidos: 106.929; Professores atendidos: 4.615. 
c.  Realização de 7 Encontros Regionais de Educação Ambiental. Público atingido: 3.500 educadores. 

d. Capacitação de professores em Sorocaba, Brotas, Assis, Pirangi para aplicação do livro “Criança 
Ecológica – Sou dessa Turma!” em sala de aula. Público atingido: 220 educadores. 
e.  Apresentações do Teatro Criança Ecológica em 15 municípios. Público atingido: 25.500 pessoas. 

f.  Participação em eventos para apresentação do Projeto Criança Ecológica. Público atingido: 3.000 
pessoas. 

 
7)Projeto Ambiental Estratégico Município Verde Azul 
 

Curso de Capacitação de Interlocutores. Público participante: 2.000 pessoas. 
Apresentação de ações de Educação Ambiental no Seminário – A Responsabilidade do Legislativo: 
Público: 3.000 pessoas 

 
8)Campanhas de Mobilização de Combate à Dengue 
 

Dia de Combate a Dengue na SMA/CETESB. Público alvo: todos os funcionários 
 
9)Cadastro de Entidades Ambientalistas do Estado de Sã o Paulo – CadEA 
 

Realização de Café Ambiental com ONGs. Público participante: 140 pessoas 

10)Conferência Regional de Saúde Ambiental 

Realização de Pré-Conferências em Araraquara, Bauru e Sorocaba. Público: 700 pessoas 
Realização da Conferência. Público: 300 pessoas.  
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CPLA -  Coordenadoria de Planejamento Ambiental 
 
Departamento de Informações Ambientais - Centro de Integração e Gerenciamento de 
Informações  -  Centro de Diagnósticos Ambientais  
 

Mapeamento Ambiental por imagens de sensoriamento r emoto 

Fonte de Recursos: orçamento CPLA – Contrato Nº 10/2008 FUNCATE - Processo nº 118/08 - Valor: 
R$ 3.004.466,00. 
 
Objetivo: Mapeamento do cultivo da cana-de-açúcar: safras 2008/09 e 2009/10; Monitoramento do 
manejo da colheita da cana-de-açúcar, com e sem queima: safras 2008/09 e 2009/10; Mapa das Áreas 
de Preservação Permanente - APP de cursos d’água, nascentes e reservatórios artificiais; Identificação 
da incompatibilidade legal da ocupação das APPs com o cultivo da cana; Monitoramento e detecção de 
possíveis alterações na cobertura dos remanescentes de vegetação nativa e no uso e ocupação do 
solo nas Unidades de Conservação; Monitoramento das alterações na atividade de mineração de areia 
na várzea do rio Paraíba do Sul.   
 
Status: Contrato Nº 10/2008 rescindido em maio/2009. 
Relatório de Qualidade Ambiental do Estado de São Paul o - RQA 2008/2009 
Fonte de Recursos: orçamento CPLA 
 
Objetivo: Análise, tratamento e diagnóstico dos dados e informações ambientais do Estado de São 
Paulo e disseminação destas informações ao público, permitindo determinar quais as principais 
variáveis de influência do meio ambiente e analisar o status da qualidade ambiental do Estado, de 
forma a subsidiar a elaboração e a implantação de políticas públicas.  
 
Status: Em revisão final. 

Modelagem de dados espaciais para a formulação da I nfraestrutura de Dados Espaciais 
(DATAGEO)  

Fonte de Recursos: FEHIDRO (Contrato nº 132/09) - Processo nº 2.102/09 – Valor: R$ 517.325,00. 
 
Objetivo: Obtenção dos seguintes produtos - Prospecção de novas tecnologias; aquisição de normas 
técnicas nacionais e internacionais (ISO); diagnóstico de processos e procedimentos desenvolvidos 
pela SMA; modelagem conceitual e lógica do DATAGEO; especificação dos metadados; Projeto de 
ETL; definição da política de consulta e de atualização de dados; projeto de implantação do DATAGEO; 
definição da especificação e parametrização do Sistema e relatório final.      
 
Status: Em procedimento licitatório.  
Convênio de Cooperação Técnico Operacional entre a Secretaria de Economia e Planejamento / 
CPA / Secretaria dos Transportes / DER / Secretaria do  Meio Ambiente / CPLA / CBRN e CETESB 
– Desenvolvimento do DATAGEO  
Fonte de Recursos: BIRD - Processo nº 920/09 - Valor R$ 5.378.000,00. 
  
Objetivo: Criação e implantação de condições tecnológicas necessárias e suficientes para o 
estabelecimento da Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do Estado de São Paulo 
(DATAGEO), em arquitetura apoiada em serviços (SOA – Service-Oriented Architecture), seguindo as 
normas e padrões determinados pelo Open Geospatial Consortium (OGC) e pela International 
Standards Organization (ISO). Inclui um servidor de catálogo de metadados, um geoportal interativo 
dotado de funções de descoberta de fontes a partir de metadados e de visualização de dados, e todo o 
suporte, incluindo transferência de tecnologia, para a operação continuada do DATAGEO.  
 
Status: Aguardando aprovação do TR pelo BIRD.  

Mapeamento Temático do Uso e Ocupação do Solo do Est ado de São Paulo na escala 1:50000 

Fonte de Recursos: FEHIDRO - Valor: R$ 734.127,00.  
 
Objetivo: Mapeamento da situação do Uso e Ocupação do Solo no Estado de SP através de 
interpretação de imagens de satélite de média resolução dos anos de 2004 e 2005.  
 
Status: Finalizado em Dezembro/2009  
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Aquisição de imagem orbital de alta resolução da ár ea da APRM da Billings (Processo nº 
7152/07) 
Fonte de Recursos: Orçamento CPLA - Processo nº 7152/07 - Valor: R$ 126.251,25.  
 
Objetivo: Aquisição de imagens de satélite de alta resolução espacial  Quick Bird  que é o Documento 
Zero que  retrata da situação  de Uso e Ocupação da bacia no momento da publicação da Lei 
Específica da Área de Proteção de Recuperação de Mananciais – APRM-Billings.  
 
Status: Finalizado em Dezembro/2009 
 
Implantação do Laboratório de Geoprocessamento da C PLA para estudos ambientais - LabGeo 

Fonte de Recursos: Orçamento CPLA  
 
Objetivo: Implantação de infraestrutura tecnológica para subsidiar a elaboração de estudos focados em 
análise ambiental espacializada, sistematização e unificação de bases de dados geográficos 
ambientais. Conta com aquisição de equipamentos, softwares, servidores e área de impressão.  
 
Status: Em andamento 
Fornecimento de imagens orbitais, digitais, multies pectrais e coloridas para as UGRHI 2 e 3 
(Vale do Paraíba e Litoral Norte) – Contrato ENGEMAP  
Fonte de Recursos: FEHIDRO (Contrato nº 496/06) - Processo nº 177/08 - e orçamento CPLA – 
Contrato Nº 03/2009 - Valor: R$ 229.375,00  
 
Objetivo: Fornecimento de imagens de satélite originais digitais, com resolução espacial 2,5 m  com 
respectivas licenças de uso; imagens de satélite ortorretificadas; mosaico ortorretificado e 
documentação complementar, relativos às Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 
2 e 3 (Vale do Paraíba e Litoral Norte).  
 
Status: Concluído. 
Fornecimento de imagens orbitais, digitais, multies pectrais e coloridas para as UGRHI 5, 9, 10 e 
14 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí, Mogi-Guaçu, Tietê/So rocaba e Alto Paranapanema)  
Fonte de Recursos: orçamento CPLA – Processo nº 14.101/09 - Valor: R$ 1.335.000,00. 
  
Objetivo: Fornecimento de imagens de satélite brutas, em formato digital, com resolução espacial 10 m 
para as imagens multiespectrais, e resolução de 2,5 m para a banda pancromática, com respectivas 
licenças de uso; imagens de satélite ortorretificadas (bandas separadas); mosaicos ortorretificados e 
documentação complementar, relativos às Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 
5, 9, 10 e 14 (Piracicaba/Capivari/Jundiaí, Mogi-Guaçu, Tietê/Sorocaba e Alto Paranapanema).  
 
Status: Em procedimento licitatório. 
Projeto Ambiental Estratégico “Cenários Ambientais 2 020” 
Fonte de Recursos: orçamento CPLA. 
 
Objetivo: Elaboração de cenários ambientais para o Estado de São Paulo no ano de 2020, resultantes 
do comportamento das variáveis: população, urbanização, atividades econômicas, mudanças 
climáticas, energia, transportes, recursos hídricos, saneamento, biodiversidade, mudanças climáticas, 
regiões metropolitanas e zona costeira.  A partir desse panorama, visa a elaborar propostas de políticas 
públicas para a construção de um cenário ambiental sustentável. 
 
Status: Concluído, aguardando impressão da publicação. 
Painel da Qualidade Ambiental  
Fonte de Recursos: orçamento CPLA. 
 
Objetivo: Apresentar à sociedade de forma simples e objetiva a situação ambiental do Estado de São 
Paulo, por meio da análise de 20 indicadores ambientais. Estes indicadores têm a finalidade de 
fornecer subsídios qualificados para a proposição de políticas públicas e para a tomada de decisão, de 
forma que todas as agendas – azul (água), verde (flora e fauna), cinza (poluição) e amarela 
(aquecimento global) – sejam contempladas. 
 
Status: Concluído 

 
 
Departamento de Planejamento Ambiental Estratégico - Centro de Zoneamento 
Ambiental, Centro de Políticas Públicas e Centro de  Projetos 
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Cadernos de Planejamento Ambiental - Unidade de Gere nciamento de Recursos Hídricos 
Paraíba do Sul (UGRHI 2) 
Fonte de Recursos: orçamento CPLA.  
 
Objetivo: Elaborar o planejamento ambiental das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
UGRHIs do Estado de São Paulo para subsidiar a tomada de decisão no âmbito do Estado, Municípios, 
Empreendedores, entre outros. A realização será por meio da elaboração de diagnóstico, mapeamento 
das dinâmicas territoriais, análise das bases cartográficas da região, levantamento das políticas 
públicas existentes, projeção de cenários, indicadores, elaboração da proposta de zoneamento 
ecológico econômico e estabelecimento de diretrizes para implantação de planos de ação e gestão. 
Trabalho interdisciplinar, no qual participam todos os Centros da CPLA.   
 
Status: UGRHI 01 – Mantiqueira: concluído. UGRHI 02 - Paraíba do Sul: elaboração do diagnóstico, 
concluído, demais etapas em andamento. 
Projeto Ambiental Estratégico “Aquíferos” 
Fonte de Recursos: FEHIDRO (Contrato nº 553/06) - Processo nº 7066/07 e orçamento CPLA. 
 
Objetivo: Elaborar as diretrizes para o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental e elaboração 
da minuta da Lei Específica para a Área de Proteção e Recuperação da zona de afloramento do 
Manancial Sistema Aqüífero Guarani – APRM-SAG Contratada: Instituto de Pesquisas tecnológicas. 
 
Status: Em fase de finalização. Produto final será entregue em março/2010. 
Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC 
Objetivo: Elaborar diretrizes para a regulamentação da PEMC no âmbito das atribuições da CPLA 
(ZEE, AAE, planos de mitigação e adaptação, elaboração de cenários, levantamento de indicadores e 
estabelecimento de um Sistema de Informações Geográficas – SIG). 
 
Status: em andamento. 
Avaliação Ambiental Estratégica - AAE 
Objetivo: identificar os fatores críticos de interesse e seus possíveis desdobramentos. Analisar as  
ações no âmbito estratégico do Governo do Estado de São Paulo e fornecer subsídios para a tomada 
de decisão e elaboração de políticas públicas e diretrizes nos PPAs (federal, estadual e municipais). 
 
Realizações: Planejamento Ambiental Estratégico das Atividades no Porto, Indústria, Naval e Offshore 
do Litoral Paulista (PINO): coordenação técnica em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento e 
de Economia e Planejamento dos trabalhos realizados pelos Consultores contratados pela Companhia 
Paulista de Desenvolvimento (em andamento). Elaboração: Termo de Referência para o 
desenvolvimento da AAE do Setor Mineral de Argila em Santa Gertrudes (em andamento). 
Resíduos Sólidos 
Objetivo: - Subsidiar a implementação dos instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos, com 
a proposição de minuta de decreto de regulamentação da Lei 12.300/2006 (Decreto Estadual nº 54.645, 
de 5 de agosto de 2009) – concluídos.  
- Participação no grupo técnico de acompanhamento dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos – em 
andamento. - Revisão do Plano Regional para Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do 
Ribeira e do Litoral Sul (UGRHI 11) – concluído. 
 - Revisão do Plano Diretor de Resíduos Sólidos da região do projeto “Entre Serras e Águas” – em 
andamento. - Editoração do Caderno de Resíduos (Publicações SMA – Cadernos de Educação 
Ambiental) ” – em andamento.  
- Elaboração de Termo de Referência:  1)Contratação da programação do Sistema Declaratório Anual 
de Resíduos Sólidos (Resolução SMA 38/2009) ” – em andamento. 2)Caracterização de Resíduos 
Sólidos do ESP – concluído. Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos – em andamento.  
- Minuta de Resolução SMA para Resíduos de Interesse. - Projeto de Lei dos Créditos de Reciclagem – 
concluído. - Projeto de Lei das embalagens e filtros de óleos lubrificante – concluído. 
Política Estadual de Proteção e Recuperação dos Manan ciais de Interesse Regional do Estado 
Objetivo: Análise de processos de compensação financeira da APRM Guarapiranga e elaboração de 
pareceres sobre o Programa de Recuperação de Interesse Social. 
 
Status: atividade contínua. 
Projetos FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos  
Objetivo: - Análise técnica, gerenciamento técnico e financeiro de projetos FEHIDRO. 
-  Acompanhamento dos pareceres técnicos e financeiros.  
- Elaboração e implantação do programa Access para melhorar o gerenciamento do sistema. Projetos 
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FEHIDRO: 116 registros no Access; 16 projetos cancelados; 10 projetos concluídos; 27 projetos em 
análise (ainda não aprovados) e 63 projetos em execução. 
 
Status: atividade contínua. 
1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental 
Objetivo: Organização da 1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental, com atuação nas etapas 
regionais, estadual e federal (1ª CNSA). Atribuição: - indicar prioridades para a atuação do Estado no 
desenvolvimento de programas e ações intra e intersetoriais. - definir diretrizes para a política pública 
integrada no campo da saúde ambiental, que subsidiem a construção da Política Nacional de Saúde 
Ambiental.  
 
Status: concluído 
Avaliação Ambiental Integrada (AAI) do Litoral Nort e – Atividade do  Projeto Ambiental 
Estratégico “Onda Limpa” 
Fonte de Recursos: orçamento CPLA (Contrato nº09/2008) - Processo nº 7115/07. 
   
Objetivo: -  Consolidação de base de dados para o Litoral Norte, evolução da expansão da mancha 
urbana e quantificação de estoque de áreas disponíveis, levando em consideração o zoneamento 
ecológico econômico.  
- Construção de cenários tendo em vista o cenário tendencial e a projeção de dois cenários: a) 
empreendimentos propostos na Avaliação de Impactos Cumulativos (2008). b)empreendimentos 
somado as atividades do Pré-Sal. 
- Diretrizes para a revisão do Zoneamento Ecológico Econômico, Planos Diretores Municipais e 
Secretarias de Estado. 
 
Status: concluído 

Zoneamento Ecológico Econômico da Baixada Santista - Gerenciamento Costeiro 
Objetivo: Revisão técnica e jurídica da proposta de zoneamento ecológico econômico e da minuta do 
Decreto. 
 
Status: proposta concluída, aguardando o produto final da Avaliação Ambiental Estratégica do Litoral 
Paulista. 

Elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento Region al dos Resíduos da Construção Civil e 
Resíduos Volumosos e de projetos interligados nos mu nicípios do Alto Tietê / Cabeceiras 

Fonte de Recursos: FEHIDRO (Contrato Nº 365-2006) - Valor R$ 124.000,00 (FEHIDRO R$ 97.000,00). 
  
Objetivo: - Elaboração do Plano Integrado dos resíduos da construção civil dos municípios de Suzano, 
Poá e Ferraz de Vasconcelos (concluído).  
- Realização de articulação política para a formação do Consórcio entre os municípios.  
- Aprovação da Lei que institui a formação de consórcio (Poá e Ferraz de Vasconcelos) (em 
andamento). 
Compensação Ambiental Relativa às Obras de Duplicaç ão da Rodovia Fernão Dias 
Fonte de Recursos: Convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem - DER. Valor original: R$ 
1.200.000,00. 
  
Objetivo: Promoção do desenvolvimento sustentável da região abrangida pela duplicação.   
 
Realizações: Obras da Casa do Artesão de Piracaia (concluído). Aquisições: instalação de manta nas 
lagoas de tratamento (em andamento); adequação ambiental das atividades de suinocultura e da 
produção de carvão em Pedra Bela (em andamento). 

Compensação Ambiental Relativa às Obras do Sistema Pr odutor Alto Tietê - SPAT 
Fonte de Recursos: Convênio com o Departamento de Águas e Energia Elétrica–DAEE. Valor original 
R$ 990.000,00. 
  
Realizações: maquete ilustrativa sobre o SPAT; aquisição de equipamentos para o Centro de Pesquisa 
em Agricultura Sustentável de Salesópolis; Parque Ecológico Nascentes do Tietê – reforma do Centro 
de Visitantes e montagem de Núcleo Rio Tietê. 
 
Status: concluído 
Programa Construção Civil Sustentável 
Objetivo: - Elaboração de Decreto Estadual que institui o Programa Estadual de Construção Civil 
Sustentável no âmbito da Administração Pública.  
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- Elaboração de capítulo sobre construção civil sustentável no documento: “Economia Verde: 
Desenvolvimento, Meio Ambiente e Qualidade de Vida no Estado de São Paulo”.  
- Elaboração do caderno de educação ambiental: “Habitação Sustentável” voltado para os 
professores/alunos do ensino médio (em andamento). 

Reformas prédio 6 -  2º andar 

Objetivo: Elaboração de Projetos, Termos de Referências e Editais para contratação de serviços de 
engenharia e aquisição de materiais. Gerenciamento e execução das obras. 
 
Status: concluído 

 
 
 
CRHI - Coordenadoria de Recursos Hídricos 
 
 
Gestão dos recursos hídricos – elaboração de programas, projetos e ações para a implantação 
dos instrumentos de Gestão. 
 

Cobrança pelo uso da água  - forma de racionalizar seu uso e gerar recursos para a manutenção da 
qualidade, visando a garantir: a) produção e oferta e a proteção das águas subterrâneas e superficiais. 
Existe a cobrança em dois comitês e o inicio das cinco para 2010.  b) sustentabilidade dos Aqüíferos 
Guarani e Bauru: foram elaborados encontros e projetos para andamento do assunto. c) educação 
ambiental, com mutirões de sensibilização, difusão da cultura de preservação com mudanças de 
atitude da sociedade, sendo que a coordenadoria apoiou e participou do encontro estadual de 
Educação ambiental. 
Elaboração dos Planos de Bacia  - definição de estrutura e temas principais e metas a serem 
contemplados nos respectivos planos. A coordenadoria elaborou o TR para revisão das metas do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos e avaliou todos os planos de bacia para efeito de distribuição 
dos recursos do FEHIDRO. 
Enquadramento de cursos de água  - definição de metodologia para o processo de enquadramento 
foi elaborada e divulgada. Definiu a programação para implantação de banco de dados inter-
relacionados entre CETESB e DAEE, indispensável para implantação do instrumento.  
 

 
 

Coordenadoria e Assessorias 

- Atribuição: Coordenar e acompanhar a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos por 
intermédio de seus departamentos e em consonância com os demais órgãos gestores. 
  
Atividades: 
- Avaliação das metas estabelecidas em 2008, as quais foram alcançadas em 90%, salvo a questão 
da integração, outorga e licenciamento, que ainda está em andamento.  
• Atendimento a todos os assuntos relacionados a matérias legislativas; 
• Atendimento à Ouvidoria da Pasta e Assessoria Parlamentar elaborando as respostas solicitadas; 
• Coordenação do Projeto Ambiental Estratégico Cobrança pelo Uso da Água, tendo viabilizado a 

cobrança em 19 comitês até 2011;  
• Representação da CRH nos projetos estratégicos: “Onda Limpa”, ”Aqüíferos,” Lixo Mínimo”, 

“Município Verde” e “Matas Ciliares” e Comitês de Integração; 
• Lançamento e coordenação do programa Pacto das Águas;  
• Coordenação e participação no Projeto Sistema Aqüífero Guarani; 
• Coordenação da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas; 
• Capacitação dos novos Funcionários Concursados em 2009; 
• Participação no Fórum Nacional de Órgãos Gestores de Recursos Hídricos; 
• Participação no Fórum mundial da água;  
• Participação no CORH - Comitê Recursos Hídricos e CRH - Conselho de Recursos Hídricos em 

Câmaras Técnicas, CONSEMA, Conselho Curador da Agência do Alto Tietê, Câmara de 
Compensação Ambiental, Grupos de Trabalhos, seminários e congressos; 

• Definição da aplicação dos recursos do CORHI no âmbito da rede hidrológica; 
• Elaboração do planejamento de 2010 com definição das metas a serem alcançadas pela CRHi.  
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Departamento de Operacionalização do FEHIDRO 

- Atribuição: Suporte técnico e administrativo ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO 
1) Regularização da execução de projetos. 
Produto: 465 projetos atrasados retomaram a execução e/ou foram cancelados e os recursos ficaram 
disponíveis aos Comitês de Bacias Hidrográficas para a indicação de novos empreendimentos. 
Problema: Dificuldades dos tomadores de recursos em prestar contas e/ou licitar os empreendimentos. 
Perspectivas: Benefícios às bacias com o retorno dos investimentos. 
2) Contratos assinados com recursos do FEHIDRO. 
Produto: Assinatura de 259 contratos com recursos do FEHIDRO em 2009. Total:  R$ 37.561.766,19. 
Problema: Dificuldades dos tomadores de recursos em elaborar empreendimentos que se encontrem 
em conformidade técnica para aprovação pelos Agentes Técnicos e apresentação de documentação 
completa e atualizada para aprovação pelo Agente Financeiro. 
Perspectivas: Implantação de empreendimentos que visem à recuperação, conservação e/ou proteção 
dos recursos hídricos nos municípios do Estado de São Paulo. 
3) Contratos assinados com recursos da cobrança pel a utilização dos recursos hídricos. 
Produto: Assinatura de 22 contratos com recursos oriundos da cobrança pela utilização dos recursos 
hídricos durante 2009.  Total:  R$ 17.584.911,64. 
Problema: Dificuldades dos tomadores de recursos em elaborar empreendimentos que se encontrem 
em plena conformidade técnica para aprovação pelos Agentes Técnicos e apresentação de 
documentação completa e atualizada para aprovação pelo Agente Financeiro. 
Perspectivas: Implantação de empreendimentos que visem à recuperação, conservação e/ou proteção 
dos recursos hídricos nos municípios do Estado de São Paulo. O montante arrecadado com a 
cobrança pela utilização dos recursos hídricos demonstra a capacidade arrecadatória e o grau de 
organização e administração do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
4) Valores liberados dos contratos assinados em 2009 , com recursos do FEHIDRO. 
Produto: Liberação do montante de R$ 35.719.477,17, referente às parcelas dos contratos assinados 
com recursos oriundos do FEHIDRO. 
Problema: Dificuldade dos tomadores em apresentar corretamente suas prestações de contas e/ou 
regularização de sua documentação. 
Perspectivas: Agilidade na aplicação dos recursos para a execução dos empreendimentos, objetos 
dos contratos FEHIDRO, visando o objetivo da Política Estadual de Recursos Hídricos. 
5) Valores liberados dos contratos assinados em 2009 , com recursos da cobrança pela 
utilização dos recursos hídricos. 
Produto: Liberação do montante de R$ 2.153.504,36, referente às parcelas dos contratos assinados 
com recursos oriundos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos. 
Problema: Dificuldade dos tomadores em apresentar corretamente suas prestações de contas e/ou 
regularização de sua documentação. 
Perspectivas: Agilidade na aplicação dos recursos para a execução dos empreendimentos, objetos 
dos contratos FEHIDRO, visando ao objetivo da Política Estadual de Recursos Hídricos. 
6) Saldo financeiro do FEHIDRO na Secretaria da Fazend a - SEFAZ. 
Produto: Saldo financeiro de R$ 115.070.495,64, referente às parcelas em pendência. (posição em 
31.12.2009). 
Problema: Redução do saldo financeiro final do Fundo, reduzindo, conseqüentemente, a remuneração 
do capital pelo Agente Financeiro, em conformidade com o inciso VI, do artigo 11 do Decreto nº 
48.896/2004. 
Perspectivas: O repasse do saldo implica em aumento dos recursos financeiros a serem aplicados nos 
empreendimentos voltados aos recursos hídricos. 
7) Cadastro de inadimplentes – CADIN estadual. 
Produto: 17 contratos com tomadores declarados inadimplentes e registrados no Cadastro de 
Inadimplentes do Estado de São Paulo – CADIN estadual (posição em 11.01.2010). 
Problema: Inadimplência dos tomadores de recursos do Fundo. 
Perspectivas: Instrumento eficaz para a resolução de pendências junto ao FEHIDRO. 

 
Departamento de Comunicação e Informações Gerenciai s 

- Atribuições: Secretariar e Coordenar as atividades do Comitê Coordenador do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos – CORHI e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH: 
� Acompanhar as atividades dos Comitês de Bacias Hidrográficas; 
� Colaborar na articulação dos órgãos que integram o sistema estadual e nacional de recursos 
hídricos; 
� Elaboração e produção de material técnico, informativo e de divulgação do SIGRH – Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
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� Apoiar a realização de eventos, palestras, reuniões e outras atividades relacionadas a recursos 
hídricos; 
� Apoio a formação de CBHs em rios de domínio da União; 
� Coordenação do Pacto das Águas – São Paulo – apoio ao Consenso das Águas de Istambul. 

 

1) Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recurs os Hídricos – CRH  
Produto: Realização de 4 reuniões do CRH, aprovando 21 Deliberações e 1 Moção. 
Problema: Baixa participação nas Câmaras Técnicas do CRH. 
Perspectivas: Melhoria na gestão dos recursos hídricos do Estado de São Paulo. 
2) Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs 
Produto: Realização de encontros com os 21 CBHs; apoio técnico e administrativo aos Comitês com a 
contratação de 18 funcionários para atuação junto aos mesmos. 
Problemas: Compatibilização de interesses distintos entre os diversos Comitês. 
Perspectivas: Aprimorar o acompanhamento das atividades dos comitês e promover maior integração 
entre os colegiados e a CRHi. 
3) Acompanhamento do Sistema Nacional de Recursos Hí dricos: Conselho Nacional e Câmaras 
Técnicas  
Produto: Acompanhamento das 9 Câmaras Técnicas que compõem o Sistema. 
Problemas: Dificuldades na harmonização de legislações e procedimentos entre o Estado de São 
Paulo e a União. 
Perspectivas: Melhorar o preparo para enfrentamento das questões e interação com a Política Federal. 
4) Elaboração e produção de material técnico, inform ativo e de divulgação do Sistema Integrado 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH.  
Produto: Manutenção do site do SIGRH e criação de 2 páginas (CRH e CRHi) no site da SMA; 
Produção de 4 edições do informativo impresso Correnteza com tiragem de 5 mil exemplares; 
Produção de 1 folder para divulgação do Comitê de Integração do Rio Grande. 
Problemas: Falta de pessoal com conhecimento técnico específico em Web-Design. 
Perspectivas: Promover a comunicação integrada do SIGRH e divulgar as ações que contribuem para 
o avanço e melhoria da situação dos recursos hídricos do Estado de São Paulo. 
5) Organização e participação em eventos  

Produto: Participação em pelo menos 8 eventos mais significativos para o Sistema. 
Problemas: Falta de verba para participação em um maior número de eventos. 
Perspectivas: Promover a integração dos colegiados e manter a participação nos eventos mais 
representativos. 
6) Comitês em rios de domínio da União  
Produto: Realização de 5 reuniões para articulação com a ANA e Estado do Paraná visando à 
implantação do Comitê Federal do Paranapanema. 
Realização de 2 encontros para articulação com a ANA e Estado de Minas Gerais para a implantação 
do Comitê Federal do Rio Grande. 
Problemas: Compatibilizar procedimentos entre os Estados. 
Perspectivas: Promover a gestão compartilhada em rios de domínio da União. 

 
Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

- Atribuição: Suporte às instâncias do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
1) Projeto Ambiental Estratégico: Cobrança pelo Uso d a Água 
Atividade: Coordenação do Projeto, para a implantação da Cobrança nos Comitês de Bacias 
Hidrográficas. 
Câmara Técnica de Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo. 
Produto: 3 reuniões da equipe de coordenação para integração e compatibilização do cadastro de 
usuários, e definição de fluxo de atividades para elaboração  do cadastro.  
Elaboração da minuta de contrato entre DAEE, CETESB, Agência de Bacia e Banco Nossa Caixa. 
Seminário com Secretários Executivos e Coordenadores das Câmaras Técnicas ou Grupos Técnicos 
de Cobrança dos Comitês, seguido de reuniões em todos os Comitês do Estado para esclarecimento 
de dúvidas, adequação do cronograma e definição de atividades.  
Sete Comitês aprovaram, mediante deliberação, a cobrança pelo uso da água em suas UGRHIs em 
2009. A Câmara Técnica de Cobrança pelo uso da água do CRH se reuniu 15 vezes durante o ano de 
2009 e teve como produtos a Deliberação nº 101, que aprova a minuta de decreto que regulamenta a 
cobrança dos usuários rurais pelo uso da água; deliberações que aprovam a cobrança em 4 UGRHIs; 
e a Deliberação nº 111, que estabelece o conteúdo mínimo dos estudos de fundamentação da 
cobrança e das deliberações de aprovação da cobrança pelos Comitês. 
Perspectivas: As atividades para o ano de 2010 compreendem a continuação dos trabalhos de apoio 
para implantação da cobrança pelo uso da água nos Comitês, a elaboração de um Relatório de 
Situação da cobrança pelo uso da água no Estado de São Paulo, e a regulamentação da cobrança no 
setor rural. 
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2) Sistema de Informações  
Produto: Avaliação da proposta e contribuições do grupo de sistemas de informação para os dois 
sistemas em desenvolvimento com o apoio do CORHI: SIBH (DAEE) e DATAGEO (CPLA-SMA). 
Desenvolvimento do plano diretor para sistemas de informação no âmbito do SIGRH e financiados 
pelo FEHIDRO. 
Descritivo: Articulação Institucional entre as entidades detentoras ou usuárias de informações sobre 
recursos hídricos: CRHI – SMA, CPLA-SMA, IF-SMA, IG-SMA, CBHs, CETESB, DAEE, CTH-USP, IG-
USP, IPT. 
Perspectivas: Elaboração de diagnóstico que contemple a caracterização dos sistemas existentes, 
promovendo discussão ampliada, incorporando as seguintes instituições ao processo: CPRN, 
SABESP, ASSEMAE, CATI/IAC, SAÚDE, IGC, ITESP, IBGE, SEADE, CPRM, INPE. 
Apoio institucional da CRHi para a implantação e alimentação do SIBH e articulação DATAGEO/SIBH. 
3) Instrumento de Gestão: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos  
Produto: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo-2008 (CRHi). 
Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos das 21 Bacias Hidrográficas elaborados pelos CBHs– 
2009 (apoio CRHi). 
Descritivo: Avaliação e ajuste da metodologia para os relatórios de situação. 
Levantamento de dados e compilação/organização dos indicadores utilizados nos Relatórios de 
Situação para compor o material de apoios aos CBHs. Apresentação de material de apoio e da 
metodologia para todos os Comitês de Bacia por meio de seminário e 21 reuniões de câmaras 
técnicas de planejamento (em todos os 21 CBHs). 
Todos os CBHs elaboraram os respectivos Relatórios de Situação – 2009, com o apoio dos técnicos 
do Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
Perspectiva: elaboração anual do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas, conforme previsto na Lei estadual 7.663/1991, para que este possa atingir seu objetivo 
como instrumento de gestão das UGRHIs. 

 
 
 
 
 
II – Entidades Vinculadas 
 
 
 
 
1 - Fundação para a Conservação e a Produção Flores tal do Estado de 
São Paulo 
 
 

Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da  Mata Atlântica 

O projeto Ecoturismo na  Mata Atlântica teve seu escopo ampliado e o Projeto Ambiental Estratégico 
passou a tratar o ecoturismo em todos os parques do Estado, sendo gerenciado pela Fundação Florestal. 
 
Em 2009 foi lançado o 2º pacote do Programa Trilhas de São Paulo, com a estruturação e divulgação de 
mais de 50 pontos de mergulho, roteiros e trilhas subquáticas em todo o litoral do Estado. Trata-se de um 
produto fruto de articulação e início de ordenamento territorial, no âmbito das Áreas de Proteção 
Ambiental APAs Marinhas do Estado, onde comunidades de pescadores, mergulhadores e tradicionais se 
organizaram e pactuaram os pontos de mergulho de forma integrada. O novo modelo de gestão e de 
operação de atrativos e atividades de ecoturismo  está  associado a criação de um passaporte azul, uma 
importante ferramenta de informação ao visitante, que inclui sugestões, cuidados e boas práticas ao 
visitar uma área protegida. 

 
Parcerias  em 2009: 1)WWF - foi realizado um curso de manutenção e implantação de trilhas, incluindo a 
elaboração e edição de manual operacional, além de curso de monitoramento e gestão dos impactos da 
visitação em UCs – Unidades de Conservação. 
2)ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo eTurismo de Aventura) - foi firmado um 
Termo de Cooperação. Objetivo: normatizar as atividades de uso público nas UCs, baseado nas normas 
técnicas de turismo de aventura da ABNT;   
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3)Instituto Ilhabela Sustentável - foi realizado o planejamento e implantação da Trilha da Cachoeira do 
Gato, no  Parque Estadual de Ilhabela, e a formação de um Conselho de Ecoturismo. No Estado de São 
Paulo são diversas as estradas que “cortam” as unidades de conservação, como por exemplo:  Mogi-
Bertioga na Serra da Macaca; SP139 no Vale do Ribeira; Castelhanos em Ilhabela; Oswaldo Cruz no 
Caminho à Ubatuba.  
4)Secretaria de Transportes, DER e ARTESP fizeram proposta para a regulamentação das “estradas-
parque”  normatizando devidamente, sob critérios ambientais, as estradas em Unidades de Conservação 
e 
Estaduais de Proteção Integral, conforme instituído pelo Decreto Estadual nº 53.146, de 2008. 
   
Foram realizados termos de autorização de uso a título precário na lanchonete e loja do PETAR – Parque   
Turístico do Alto Ribeira e restaurante do PECD – Parque Estadual Caverna do Diabo. 

 
Gestão de Unidades de Conservação de Uso Sustentável  
 
Principais Resultados: 
 
 Designação de gestores : 

9 gestores para 18 APAs -  Área de Proteção Ambiental: Campos do Jordão, Sapucaí-Mirim, 
Silveiras, Rio Batalha, Ibitinga, Tietê, Itupararanga, Tejupá, Corumbataí, Piracicaba-Juqueri Mirim – 
Área I, Várzea do Tietê, Parque e Fazenda do Carmo, Ilha Comprida, Serra do Mar, Quilombos do 
Médio Ribeira, Planalto do Turvo, Rio Vermelho e Pardinho, Cajati; 
 
3 gestores para 7 RDS/RESEX –  Reserva de Desenvolvimento Sustentável/Reserva Extrativista, 
sendo RDS: Itapanhapima, Quilombos da Barra do Turvo, Barreiros-Anhemas, Lavras, Pinheirinho dos 
Francos; RESEX: Tumba,  Taquari. 

 
 Instalação de Conselhos Gestores : 

11 APAs : Campos do Jordão, Sapucaí-Mirim, Rio Batalha, Ibitinga, Tietê, Tejupá, Corumbataí, 
Piracicaba - Juqueri Mirim – Área I, Piracicaba - Juqueri Mirim - Área II, Represa Bairro Usina e 
Sistema Cantareira.  
 
 
Planos de Manejo 

Concluídos (1) : APA Itupararanga 
Em elaboração (8):  
APAs – Área de Proteção Ambiental: Botucatu; 
RDS: Barreiro-Anhemas, Itapanhapima, Lavras, Pinheirinho, Quilombos Barra do Turvo; 
RESEX: Ilha do Tumba, Taquari; 
Termo de Referência  elaborado (2):  Cabreúva, Cajamar e Jundiaí e Várzea do Tietê; 
Destinação de recursos (5):  APA Cajati, APA Rio Vermelho e Pardinho, APA Quilombos do 
Médio Ribeira,  APA Planalto do Turvo, APA Piracicaba e Juquerí-Mirim / Área II. 
 

Mosaico de Jacupiranga 
Parceria FF/SEBRAE/IARBMA Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica – Projeto: Desenvolvimento Sustentável e Empreendedorismo Ambiental no 
Vale do Ribeira –  Mosaico do Jacupiranga e seu entorno. 
 

Mosaico da Juréia-Itatins 
Projeto Recuperação da Serra do Mar e Mosaicos da Mata Atlântica; 
Participação na elaboração do Projeto de Lei para criação do Mosaico. 
 

Programa RPPN - Reserva Particular de Patrimônio Natural  - 1 criada e 7 em processo de 
criação.  

Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar  e Sistema de Mosaicos da Mata 
Atlântica 
Em 2009 foram desenvolvidas as seguintes atividades no âmbito desta ação, das quais, destacaram-se: 

 
• Manutenção das ações de congelamento das ocupações nos bairros cota da Serra do Mar; 
• Manutenção de contratos de vigilância e monitoria. 

O Programa é um conjunto de ações e intervenções das Secretarias da Habitação - SH e do Meio 
Ambiente - SMA do Estado de São Paulo, envolvendo o Parque Estadual da Serra do Mar – PESM e seu 
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entorno, e os Mosaicos de Unidades de Conservação Marinhas e da Juréia-Itatins, visando à 
conservação, ao uso sustentável e à recuperação socioambiental na área de abrangência e influência do 
Programa. 
 
O valor estimado do Programa é de US$ 470,2 milhões, sendo US$ 162,5 milhões de aporte do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, por meio de uma Operação de Crédito, e os demais US$ 
307,7 milhões do Governo do Estado de São Paulo, a título de contrapartida.  
 
Em 2009, visando à contratação de operação de crédito junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, foram elaborados diversos estudos e documentos necessários à instrução do 
processo, dentre os quais destacaram: 
 

• Matriz de Resultados e Orçamento 
• Plano de Aquisições 
• Estudo de Valoração Econômica 
• Esquema de Execução do Programa 
• Informe de Gestão Ambiental e Social do Programa 
• Proposta de Desenvolvimento da Operação 
• Parecer Técnico 

 
Diversas ações foram empreendidas em 2009, a título de contrapartida, das quais destacaram: 
 
• Obras  – contratos firmados: PESM - Parque Estadual da Serra do Mar / Núcleo Curucutu – 
Centro de Visitantes e Guarita 
PESM/ Núcleo São Sebastião – Sede, PESM/Núcleo Itutinga-Pilões – Base de Proteção, 2 Guaritas, 
Centro de Visitantes e conjunto de sanitário, PESM/Ubatuba – reforma da base administrativa, EE Juréia-
Itatins/Núcleo Itinguçu – Píer e manutenção da Estrada do Despraiado e Mosaico de Ilhas e Áreas 
Marinhas Protegidas/ P.E. Ilha Anchieta - conjunto de sanitário, 5 quiosques e píer; 
• Veículos  – EE. Juréia-Itatins – 5 veículos; 
• Embarcação e motores  – Mosaico de Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas / PE Ilha Anchieta – 
barco inflável e motores; 
• Equipamentos e mobiliários  – EE Juréia-Itatins – GPS, informática, cine-foto-som, etc... 
• Serviços de manutenção e abastecimento por cartão el etrônico de  veículos, 
embarcações e equipamentos – na área de abrangência do programa; 
• Serviços de vigilância, limpeza e portaria -  novas contratações e manutenção dos contratos 
na área de abrangência do programa; 
• Serviços de monitoria –  novos postos de monitoria e manutenção dos contratos na área de 
abrangência do programa; 
• Outros – custeio operacional das unidades, com destaque para sobrevôo de helicóptero, 
seguros, instalação de totens para sinalização, transporte de funcionários, etc. 
 
Gestão de Unidades de Conservação de Proteção Integr al 
 
Projeto Criança Ecológica – Floresta Legal  
 
Lançamento de 15 espaços educativos “Floresta Legal”, integrante do Projeto Criança Ecológica, nas 
Unidades de Conservação - UCs: PESM - Parque Estadual da Serra do Mar (Núcleos: Caraguatatuba, 
Itutinga Pilões, Santa Virgínia e Cunha); Parque Estadual de Conservação - PEC (Núcleos:  Pedra 
Grande, Engordador e Cabuçú); PES Carlos Botelho, Campina do Encantado, Campos do Jordão, Morro 
do Diabo, Jaraguá, Vassununga, Porto Ferreira e Floresta Estadual Edmundo Navarro. 
 
Projeto Estratégico Gestão de Unidades de Conservação  - UC 
 
• Contratação de Gestores para as Unidades. 
• Constituição dos Conselhos Consultivos em todas as UCs. 
• Elaboração de Planos de Manejo.  
• Ordenamento Global do Uso Público com revisão, relação e atribuições do setor de operadores 
e visitantes de transporte náutico, com vistas à melhoria dos serviços prestados (monitores, etc...). 
• Realização de proposta de áreas prioritárias para gestão e regularização fundiária. 
• Aquisição de equipamentos de telefonia e informática. 
• Realização e manutenção de áreas verdes, estradas e trilhas. 
• Capacitação de funcionários das equipes de manutenção e administração. 
• Instalação e Revitalização de Sedes de UCs.  
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• Elaboração de proposta para reforma e adequação do Museu do Eucalipto.  
• Construção de bases operacionais. 
• Reformas de Guarita. 
• Reformas em imóveis da sede administrativa e centro de visitantes. 
• Finalização e aumento da eficácia da rede INTRAGOV.  
• Implantação do Sistema de Trilhas e Atrativos . 
• Elaboração e implantação de Planos de Contingência de Emergências, Uso Público e Tarifas. 
• Implantação de Ações de Comunicação. 
• Melhoria no planejamento das operações integradas com a Polícia Ambiental. 
• Realização de operações de vigilância integradas com Polícia Ambiental.  
• Instalação de antenas repetidoras para ampliação da cobertura por rádio.  
• Capacitar a equipe de vigilância e funcionários em UCs. 
 
 
 
 
2 - Fundação Parque Zoológico do Estado de São Paul o   
 
 
 
I – Atividades 
 
                
 A Fundação Parque Zoológico de SP- FPZSP, no exercício de suas ações de manutenção de 
animais, pesquisas em reprodução de espécies ameaçadas, conservação, educação ambiental 
e entretenimento público, promove a preservação do meio ambiente e o crescimento 
sustentável.  
 
A execução do Plano de Objetivos e Metas da Fundação Parque Zoológico de São Paulo 
(FPZSP), para 2009, deu continuidade às ações nos campos da educação ambiental, 
conservação das espécies e preservação ambiental, consolidando conquistas e estabelecendo 
novos marcos nos caminhos da excelência. Dentro das atividades rotineiras de seus diversos 
programas desenvolvidos (Parcerias, Voluntários, Aperfeiçoamento Profissional, Estágios 
Curriculares, Enriquecimento Comportamental para o bem estar animal, Núcleo de 
Desenvolvimento de Produtos e Atividades Especiais, Núcleo de Medicina Veterinária 
Preventiva, Visitas Monitoradas, Visitas Noturnas e Sistema de Gestão Ambiental), as 
seguintes realizações merecem destaques: 
 
Marcos Relevantes:- Gestão Ambiental e de Qualidade  - as ações que conferem a sustentabilidade 
sócio ambiental à FPZSP  foram mantidas em 2009, obtendo-se dentre outros objetivos: 
1)Licença de Operação Definitiva da Estação de Tratamento de Efluentes pela Cetesb;  
 

2)Otimização na utilização da água de reuso. Por meio do monitoramento interno e externo da 
qualidade dessa água, que, dada a sua boa qualidade, vem permitindo o seu uso mais intensivo em 
recintos dos animais, resultando em significativa redução no consumo de água da Sabesp, reforçando 
as metas estabelecidas junto ao PURA, assinado em dez/08.  
 

As Estações de Tratamento de Água (ETA) e de Efluentes (ETE), a Unidade de Produção de Composto 
Orgânico (UPCO), a unidade de materiais recicláveis e as ações para a correta destinação de materiais 
não recicláveis ou com outros tipos de recuperação (pilhas e lâmpadas, por exemplo) funcionaram 
plenamente, assegurando os princípios básicos da sustentabilidade.  
Cerca de trezentas toneladas de composto orgânico foram produzidas na UPCO e utilizadas como 
fertilizantes nos jardins do Zoológico, Zôo Safári e, principalmente, na produção de alimentos na 
fazenda da FPZSP em Araçoiaba da Serra.  A ETA tratou 38.900 m³ de água, sendo 25.500 m³ do lago, 
que foram destinadas para reuso nas atividades do Zoológico, e 13.400 m³ procedentes dos efluentes 
da ETE, que foram destinadas ao lago para reposição do corpo hídrico da FPZSP. 
 

Os esforços contínuos para preservação das espécies da natureza e dos recursos naturais, bem como, 
a minimização dos impactos negativos ao meio ambiente gerados pelas atividades peculiares da 
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FPZSP resultaram na obtenção, em Novembro de 2009, da recertificação por mais três anos, do 
Sistema de Gestão Ambiental pela NBR ISO 14.001: 2004, pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini. 
Celebração de contrato (dez/09) entre a Fundação Parque Zoológico de São Paulo e a Fundação 
Carlos Alberto Vanzolini, para realização de treinamento e auditoria, visa a obter a Certificação ISO 
9001:2008. 
 
- Projeto de Pesquisa entre a FPZSP e a UNIFESP para prospe cção de microorganismos de 
interesse biotecnológico utilizando a Unidade de Co mpostagem: a UNIFESP e a FPZSP, em 
prosseguimento ao acordo de Parceria firmado em dezembro de 2008, submeteram o projeto de 
pesquisa à FAPESP e ao CNPq para prospecção de microorganismos de uso biotecnológico nas áreas 
de bioremediação, produção de bioenergia e biocombustíveis, terapêutica médico-veterinária e produção 
animal. No ano de 2009 houve a adesão ao projeto de pesquisadores da USP. 
 
O CNPq aprovou recursos no valor de R$120.000,00, já disponibilizados. Assessores designados pela 
FAPESP emitiram relatórios com a perspectiva favorável de aprovação do projeto. O valor solicitado 
para o projeto é de R$2.000.000,00, sendo uma parte inteiramente destinada à instalação de um 
laboratório de microbiologia na FPZSP, o qual possibilitará atender aos diversos pesquisadores, bem 
como à rotina de diagnóstico da Divisão de Veterinária. A prospecção já iniciada pelos pesquisadores 
da UNIFESP em 2009 trás resultados promissores com o isolamento de 387 microorganismos (entre 
bactérias, fungos filamentosos e leveduras), dos quais 262 têm atividades únicas ou combinadas para 
as seguintes enzimas: proteases, amilases, pectinases e celulases. Os resultados são considerados 
muito relevantes nesta fase inicial. 
 
- Implantação do Programa Criança Ecológica – Projeto Bi cho Legal:  programa da Secretaria do 
Meio Ambiente foi incorporado de forma permanente nas atividades de educação ambiental da FPZSP. 
Iniciado entre abril e dezembro de 2009, atendeu a 2.865 crianças com idade entre 7 e 10 anos, tendo 
recebido manifestações positivas de reconhecimento da importância do Programa por parte dos 
professores acompanhantes.    
 
 
Investimentos Relevantes 
- Centro de Conservação da Fauna do Estado de São Paul o – CECFAU -  Em andamento: construção 
dos edifícios do recinto dos primatas, complexos de medicina veterinária e alimentação. 
- Renovação da Frota:  em 2009 renovou 70% da frota de veículos leves e utilitários. Foram adquiridos 
4 (quatro) veículos elétricos para as operações do Parque, representando expansão de 60% da frota. 
Aquisições relevantes 
- Orangotangos:  espécime fêmea de orangotango foi recebido do EEP (Programa Europeu de 
Espécies Ameaçadas), do qual a FPZSP é o único participante não-europeu na América Latina. Esta 
fêmea encontra-se atualmente em quarentena regular exigida pelas autoridades sanitárias do Ministério 
da Agricultura, estando programada sua exposição no primeiro trimestre de 2010.  
Eventos Relevantes 
- Encontro Internacional de Educação Aplicada à Conse rvação e Sustentabilidade: 27 a 28 de 
março, que reuniu 220 profissionais e estudantes envolvidos em educação e conservação de diversas 
instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Palestrantes: área de educação e conservação, 
provenientes da Colômbia, Chile, México, Europa e Estados Unidos da América. 
 
- Simpósio sobre Conservação de Mamíferos Selvagens:   dias 23, 24 e 25 de outubro, no Espaço Dom 
Pedro da FPZSP  atendeu 180 profissionais e estudantes de pós-graduação e graduação que se dedicam 
à conservação de mamíferos. Palestrantes:  grupo de profissionais que trabalha com felinos (CENAP-
ICMBio e Pró-Carnívoros), primatas (Centros de Primatologia do Rio de Janeiro e da Paraíba-ICMBio), do 
IPE (Instituto de Pesquisas Ecológicas), e profissionais com experiência em mamíferos marinhos. 
 
- Relatório Anual 2008, Versão bilíngüe: a FPZSP divulgou as atividades anuais entre as entidades 
zoológicas nacionais e internacionais, parceiros e instituições públicas, demonstrando a transparência das 
ações perante a sociedade em que atua. 
 
- Edição do Livro em Comemoração dos 50 anos da FPZSP:  financiamento da Lei Rouanet e parceria 
com a SABESP, os cinqüenta anos da FPZSP foram registrados com a publicação e tiragem de 2.000 
exemplares contando as histórias dos progressos, das pessoas, dos animais, e suas relações com público 
e sua importância como um dos ícones da cidade de São Paulo e do Estado de São Paulo. 
 
- Programas Especiais:  em 2009 atendeu 6.471 estudantes pelo programa de visitas monitoradas, 1.746 
participantes em visitas noturnas e 2.865 participantes da Criança Ecológica-Bicho Legal. 
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Estatísticas da Fundação Parque Zoológico de São Pa ulo  
 
Tabela 1 – Movimento de Público e Bilheteria  

Público Bilheteria 
Pagantes Gratuitos  Ano 

Número % Número % 
Total(*) R$ milhões 

2006 1.159.062 70% 490.906 30% 1.649.968 8,0 
2007 1.173.427 72% 467.383 28% 1.640.810 10,2 
2008 1.227.585 76% 389.179 24% 1.616.764 11,0 
2009 1.182.170 76% 373.457 24%       1.555.627 12,9 
(*) Visitantes do  Parque Zoológico e Zôo Safári. 
 
Tabela 2 - Público Participante nos Programas de Ed ucação Ambiental  
 Indicador 2006 2007 2008 2009 
Visitas Monitoradas 4.456 4.859 6.471 5.188 
Visitas Noturnas 2.726 1.640 1.779 1.746 
Criança Ecológica - - - 2.865 
Total 7.182 6.499 8.250 9.799 
 
 
Tabela 3- Produção Total da Fazenda de Araçoiaba da  Serra - Divisão de Produção Rural*  
Ano agrícola Kg 
2004-05 1.202.542 
2005-06 1.322.800 
2006-07 1.445.993 
2007-08 1.774.315 
2008-09 1.787.676 
*Hortaliças, frutas, grãos e derivados, forragens, tubérculos e raízes e outros produtos 
 
Tabela 4 – População de Animais da Fundação Parque Zoológico de São Paulo 
Classes 2005 2006 2007 2008 2009 
Aves 2.074 2.042 2.013 1.886 1.829 
Mamíferos 548 621 628 566 577 
Répteis 735 694 638 571 508 
Invertebrados 74 48 34 30 28 
Anfíbios 8 9 18 60 153 
Total 3.439 3.414 3.331 3.113 3.095 
Colônias* 15 12 10 11 12 

*  Colônias de répteis e invertebrados;   
 
 
 
 

3. CETESB  -  CIA. Ambiental do Estado de São Paulo    
 
 
Atividades de Rotina (em quantidades) 

Eventos 2008 2009 
Inspeções 46.122 43.422 
Licenças emitidas  30.945 28.551 
Autuações industriais 9.692 9.692 
Inspeções realizadas credenciadas (*) 133,8 120,2 
Licenças emitidas / credenciadas (*) 89,7 79,1 
Análises laboratoriais (**)   114.899 273.236 
Atendimento ao Ministério Público 5.037 5.724 
Fiscalização de Fumaça Preta / Constatações 7.075 16.733 
Atendimento a Reclamações (***) 14.111 17.135 
Autorizações para supressão de vegetação e intervenção em APP – 
Área de Preservação Permanente (****) 

- 421 
 

 (*) média de licenças e/ou inspeções emitidas;  (**)atendimento a ações de controle,  monitoramento da 
qualidade ambiental e testes veiculares;  (***)total de reclamações registradas na CETESB; (****)atividade 
exercida a partir de 07/08/2009. 
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Desenvolvimento e Capacitação Tecnológica 

Indicador 2008 2009 
Cursos CETESB oferecidos para o público externo 55 66 
N.º de profissionais capacitados em cursos CETESB 1.333 1.179 
Treinamentos organizados para o público interno 159 78 
Capacitações do Corpo Funcional da CETESB 795 2.600 
Laboratórios credenciados pelo INMETRO / NBR-ISO/IEC ISO 17.025 (****) 14 - 
Unidades certificadas pela NBR-ISO 9001(****)  4 - 

 (****) Quantidade existente no final do ano.  
 
 
Licenciamento de Empreendimento/Atividades sujeitos à apresentação e avaliação de estudos 
de impacto ambiental. 
Indicador 2008 2009 
Análises, consultas e pareceres emitidos 699 536 
Licenças Prévias emitidas 129 109 
Licenças de Instalação emitidas 54 57 
Licenças de Operação emitidas 57 45 
Atendimento ao Ministério Público e outros 265 645 

Obs:  Responsabilidade da CETESB, a partir de agosto/2009. 
 
Investimentos  - em R$ Milhões  

Indicador 2008 2009 
Infra-Estrutura da CETESB   
- Máquinas e Equipamentos Operacionais 1,3 4,7 
- Obras Civis e Outros 4,9 2,2 
 Total 6,2 6,9 

 
 

Projeto Ambiental Estratégico Esgoto Tratado 

Finalidade: - Proteger os recursos hídricos da carga de esgotos domésticos, assegurando melhor 
qualidade para o uso da água; - Ampliar o serviço de tratamento de esgoto municipal; - Atuar em 
parceria com a Sabesp e serviços autônomos; - Credenciar municípios com problemas ambientais 
mediante Termo de Ajuste de Conduta com a SMA. 
 
Meta: - Solucionar o problema de captação e tratamento de esgoto nos municípios poluidores de 
mananciais de captação de água; - Enquadrar no Programa Água Limpa os municípios, com população 
acima de 50 mil habitantes, operados por serviços autônomos.  
 
Atividade realizada: Aplicando-se o índice estabelecido em 2008 para avaliar o avanço nos sistemas de 
coleta e tratamento de esgoto, o ICTEM – Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População 
Urbana do Município médio do estado passou de 4,5 em dezembro de 2008, para  5,1 em dezembro de 
2009.  ICTEM varia de 0 a 10. 
Projeto Ambiental Estratégico Lixo Mínimo 

Objetivo:  - Eliminar a disposição inadequada de resíduos domiciliares no Estado de São Paulo, 
extinguindo os lixões a céu aberto;  - Aprimorar a gestão de resíduos domiciliares, com a redução do 
seu volume e estímulo à reciclagem. 
 
Atividade:  Em 2009, em razão das ações de controle e de capacitação de gestores municipais, as 
metas de adequação estabelecidas pela Resolução SMA nº 60/2009 foram atingidas. 
Projeto Ambiental Estratégico Respira São Paulo 

Foi instalada uma estação automática de monitoramento da qualidade do ar no município de 
Catanduva. A CETESB recebeu a doação de uma estação móvel com capacidade para monitorar 
compostos orgânicos voláteis (BTEX) na atmosfera.                        
 
Em setembro de 2009, foi disponibilizado no endereço eletrônico da CETESB novo Sistema de 
Informações da Qualidade do Ar – QUALAR. Objetiva elevar o nível de interatividade com os usuários 
(profissionais da área de saúde pública, meteorologistas, pesquisadores, jornalistas e público em geral), 
permitindo consulta de forma simples e direta do banco de dados de monitoramento da qualidade do ar 
da CETESB. O sistema permite exportação da base de dados, visualização de relatórios diversos, 
gráficos comparativos e de evolução, caracterização das estações, entre outros. 
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A Operação Inverno, realizada de junho a setembro de 2009, foi executada com diversos comandos de 
fiscalização da emissão excessiva de fumaça preta pelos veículos a diesel, na capital, interior e litoral, 
sob coordenação da CETESB. 
 
A intensificação da fiscalização resultou na aplicação de 2.725 multas em comandos. Em 2009, 
continuou a implementação do programa de incentivo à manutenção dos veículos, permitindo um 
desconto de 70% do valor da multa recebida pelo veículo durante o período, desde que comprovada a 
manutenção na rede de oficinas credenciadas pela CETESB. 
Projeto Ambiental Estratégico Licenciamento Unificad o 

Objetivo: - unificar os diferentes órgãos estaduais que atuam no licenciamento ambiental;  - tornar o 
serviço mais ágil, rigoroso e transparente. No ano de 2009, foi publicada a Lei Estadual nº 13.542, que 
conferiu novas atribuições de licenciamento à CETESB. 
 
A Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental tem as atribuições de autorizar a supressão de 
vegetações e intervenções em áreas de Preservação Permanente e demais áreas ambientalmente 
protegidas e de emitir alvarás e licenças relativas ao uso e ocupação do solo em áreas de proteção de 
mananciais. 
 
Em 2009 fortaleceu a descentralização dos serviços de licenciamento executados pelas agências 
ambientais.  
 

Realização: inaugurou 19 novas agências ambientais unificadas, totalizando 52 agências unificadas 
no Estado.  

Plano de Ação de Controle das Agências da CETESB 

Em conjunto com o Planejamento Estratégico da CETESB, foram definidas as diretrizes e os 
procedimentos para a implantação do Plano de Ação de Controle para o biênio 2009/2010, tendo por 
base os projetos ambientais estratégicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a correlação 
com a qualidade do meio. 
 
Iniciou-se, no final de abril de 2009, a realização do planejamento estratégico das agências da Diretoria 
de Licenciamento e Gestão Ambiental. O planejamento visa a dotar as agências de uma ferramenta 
para a gestão de cada uma das regiões em que elas atuam:  
 

a)identificação dos principais problemas ambientais; b)diagnóstico das principais dificuldades 
técnicas e operacionais; c)elaboração de estratégias para seu enfrentamento. 

 
Sob essas premissas, em 2009 foi realizado o planejamento de 32 agências. 
Ação conjunta sobre os postos de combustíveis  

A CETESB procedeu à convocação de cerca de 8.500 postos de abastecimento de combustíveis, 
visando ao seu licenciamento ambiental, conforme previsto pela resolução CONAMA nº 273. 
 
Parcela significativa dos postos convocados continuava inadimplente quanto ao licenciamento, apesar 
das ações administrativas executadas pelas agências ambientais.  Ação: desencadearam, no período 
de janeiro a dezembro de 2009, cinco ações conjuntas no Estado de São Paulo para exercer uma 
fiscalização mais rigorosa sobre esses estabelecimentos. 
 

Realização: 10.000 vistorias e aplicação de 500 multas pontuais, 800 multas diárias e 71 interdições. 
Mais de 1.000 postos concluíram seu processo de licenciamento.  
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Casa Civil 

 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

 
 
Número de funcionário  

 
 
 
I – Atividades 
 
 
As atividades desenvolvidas pela Casa Civil em 2009 foram divididas nos seguintes tópicos: 
 
 
1. – Gabinete do Secretário 
 
1.1 - Chefia de Gabinete 
 
- Supervisionou e coordenou as atividades das áreas técnicas - administrativas (Recursos Humanos, 
Administração Infra-Estrutura, Transportes Internos, Comunicações Administrativas, Biblioteca e 
Documentação), e as atividades relacionadas ao Sistema Integrado de Administração Financeira e 
administração geral da Pasta, pertinentes às unidades sob sua subordinação. 
- Acompanhou as atividades de curadoria do acervo artístico-cultural dos Palácios do Governo. 
- Supervisionou e coordenou por meio do Departamento de Infra-Estrutura os serviços de tecnologia da 
informação, atendimento ao público, aprovisionamento e zeladoria dos Palácios e residência do 
Governador, conservação e manutenção dos Palácios e prédios, e das respectivas instalações, 
manutenção e equipamentos, inclusive de informática, e outras atividades auxiliares da Casa Civil e dos 
Palácios do Governo do Estado. 
 
- Grupo de Planejamento Setorial - Nos âmbitos da Casa Civil, que inclui o Fundo de 
Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo – FUSSESP e a 

2008 2009 09/08

Secretaria 1.982                             1.998                             0,8%
   Ativos 1.136                             1.134                             (0,2)%
   Inativos 846                                864                                2,1%

Total da Pasta 1.982                             1.998                             0,8%

R$ mil 

variação
09/08

1-Administração Direta 139.265,6 177.166,9 27,2%

Pessoal 55.084,2 82.532,8 49,8%
   funcionários ativos 37.643,5 54.999,4 46,1%
   inativos e pensionistas 0,2 0,3 14,2%
   obrig. patronal/insuf.financ. 17.440,4 27.533,1 57,9%

Custeio 59.762,7 68.765,7 15,1%
Investimentos 24.418,8 25.868,5 5,9%

Total da Despesa 139.265,6 177.166,9 27,2%

2008 2009
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Casa Militar, coordenou e executou trabalhos de elaboração e formalização do Plano Plurianual 
2008/2011 e das Propostas Orçamentárias 2010, bem como acompanhou e controlou a 
execução do Orçamento vigente, por meio dos Sistemas SIAFEM e SIGEO.  
 
- Departamento de Recursos Humanos – Órgão do Sistema de Administração de Pessoal tem 
por atribuições: planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades inerentes à 
administração de recursos humanos (integrar, avaliar, preparar o servidor para os momentos 
de transferência, dispensa, exoneração e aposentadoria, propor políticas de benefícios sociais 
e outros); controle de recursos humanos; política salarial, seleção e desenvolvimento de 
recursos humanos, legislação de pessoal, cadastro funcional e frequência. 
 
No exercício de 2009, continuou com o fortalecimento do TELECURSO 2000. As suas 
unidades analisaram, elaboraram e expediram diversos documentos e atos relativos à vida 
funcional dos servidores da Pasta e consultas diversas. 
 
Os Programas desenvolvidos pelo Departamento de Recursos Humanos (DRH), por meio do 
Centro de Desenvolvimento de Pessoal (CDP), têm o objetivo de reduzir a prevalência dos 
principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis e, conseqüentemente, 
melhorar a qualidade de vida dos servidores. 
 
Realização: - atividades de desenvolvimento e capacitação de recursos humanos de acordo 
com as necessidades de trabalho dos servidores. - treinamentos, atividade antiestresse e apoio 
aos servidores com vista à realização pessoal e profissional. Atendimentos: 672 nas áreas da 
saúde, trabalho, econômico, familiar e jurídico-social. 
 
Na área da Saúde o CDP, representa a Secretaria junto à Secretaria da Saúde – IAMSPE 
dando continuidade ao Programa PREVENIR IAMSPE. 
 
 

Indicadores - 2009 Quantdade 

 Campanhas 
 

- Prevenção do câncer de próstata 
- Vacinação Anti-Gripe 
- Campanha do agasalho – Peças arrecadadas 

  15 
 803 

1.160 
Programas - Controle do Tabagismo :      Tratamento aos Fumantes  

- Programa de Atendimento aos Alcoólatras 
- Atendimento Psicossocial  
- Tratamento Complementar à Saúde – Terapia Floral  

53 
7 

65 
50 

Capacitação 
FUNDAP 

Programa de Desenvolvimento Gerencial Semipresencial – Módulo 1  
PDG – Educação Continuada/área:  
 
Gestão de Pessoas: Legislação de RH on-line 
                                 Gestão Estratégica de RH  
                                 Direito Administrativo e Técnicas Legislativas  
                                 Melhoria de Processos de Trabalho na área de RH  
 
Gestão de Compras e Contratos:  
Formação de Pregoeiros – Presenciais e Eletrônicos 
Formação de Preços 
 
Palestras e Eventos: 12 inscrições 
Escola Fazendária : Seminário “Planejamento Estratégico em Compras” 
Emplasa: III Ciclo de Palestras – Gestão do Conhecimento e Inovação no 
Setor Público: Palestras:       “O novo nas Relações de Gênero” 
                                              “O Novo na Gestão Pública” 
                                               “O Novo na Saúde: Pacto pela Saúde – 

novas formas de alocação dos recursos” 
                                               “O Novo na Educação” 
                                               “O Novo na Cidade: Cidades em 

Transformação” 
                                               “O Novo na Crise Econômica: as relações 

entre o público e o privado” 
 

5 
 
 

12 
1 

41 
 
 
 

3 
1 
 
 
 
 

2 
2 
2 
 

2 
1 
 

1 
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Capacitação 
FUNDAP 

 
 
Secretaria de Gestão Pública: Seminário de Medidas Desburocratizantes 
 
Telecurso: Parceria - Secretaria da Educação : Telessalas 

Servidores cadastrados                                                                  
-Ensino Fundamental                                                             

-Ensino Médio 

 
 

1 
 

1 
 

20 
20 

 
Centro de Convivência Infantil -CCI  - atendeu em torno de 76 crianças no ano de 2009, filhos de 
servidoras e servidores do Palácio dos Bandeirantes.   
 
Atividades desenvolvidas:  
 
Objetivo: oferecer serviço educativo pedagogicamente planejado e que garanta às crianças 
oportunidades para seu pleno desenvolvimento em vários aspectos (tais como: a cognição, a 
socialização, a sensibilidade estética e afetiva, a motricidade, etc.). 
 
Foram disponibilizados às crianças os seguintes itens: 
1. Brincadeira e atividades lúdicas; 2. Ampliação de seu conhecimento do mundo e de si; 3. Pedagogia 
voltada à formação do pensamento crítico e ao desenvolvimento da criatividade, da imaginação e da 
sensibilidade; 4. Contato e conhecimento da natureza, 5. Atividades ao ar livre e atividades que 
trabalhem a motricidade e o desenvolvimento corporal. 
Áreas do conhecimento: matemática, linguagem, natureza e sociedade, música, artes visuais, 
movimento, formação pessoal e social. 
Foi escolhido o tema “Parques na cidade de São Paulo”, enfocando os aspectos geográficos, como solo, 
fauna e flora, a vida dentro do cosmo do parque, e os aspectos sociativos e estéticos.     
Visitas aos parques: Água Branca, Ibirapuera, Alfredo Volpi, Burle Max e Oscar Americano. Espetáculos: 
duas Peças teatrais e duas exposições, uma no Sesc Pompéia de Arte para Crianças e outra na Oca, 
além de assistiram a  peça “Pequeno Príncipe”. 
Oficina: Educação Ambiental, e Expressão corporal que resultou na apresentação do final de ano. 
Formação dos funcionários: continuidade do curso Encontros com a Arte, e Musicalização Infantil. 
 
Departamento de Administração – DA - Função: planejar, gerenciar, coordenar e executar as 
atividades das áreas de administração financeira e orçamentária e de suprimentos (patrimônio, 
almoxarifado, compras e contratos) e transportes internos. 
 
Em 2009 realizou os trabalhos de caráter administrativo e de natureza burocrática, presentes 
nas atividades de apoio, dentre os quais destacaram: 
 
Área de transportes internos: 
a) locação de veículos: melhorou na prestação de serviços e apresentou economia no consumo de 
combustível e manutenção de frota; b) gestão dos contratos - Serviços: ônibus reservado: 13 linhas. 
Capacidade: 44 lugares; usuários/ mês 510 pessoas, c) gestão e operacionalização do Sistema de 
Administração da Frota; d) gestão e controle dos serviços de fornecimento de combustíveis: por 
intermédio de cartão propicia economia de recursos; e) outros serviços: atendimento a usuários; SOS 
Médico; Lavagem de veículos e Administração da Frota (Mapas de Consumo e Quilometragem, Mapas 
de Abastecimento, Demonstrativo Mensal de Consumo e Seguro Obrigatório. 
Área de suprimentos:      
 a) alimentação do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais, por meio de leitura ótica, facilitando e 
agilizando o levantamento de bens patrimoniais; 
 b) arrolamento de bens, veículos; transferências de bens, chapeamento de bens com código de barra, 
alimentação de dados no SIAFEM;  
c) realização de aquisições: c1) Ofertas de Compras: Dispensa de licitação e Convite, através da Bolsa 
Eletrônica de Compras- BEC; c2) Pregões (abertura, elaboração e entrega de Editais), possibilitando 
redução de despesas;  
d) reajustes contratuais, prorrogações de contratos, elaboração de termos de aditamentos e contratos, e 
publicações no Diário Oficial do Estado (Pubnet); 
e) atualização do Sistema de Gerenciamento de Imóveis – SGI; 
f) cadastramento mensal dos contratos no sistema de serviços terceirizados – CADTERC; 
g) envio de cartuchos e toners vazios utilizados pela Casa Civil e seus anexos para o FUSSESP (em 
caráter de doação); 
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h) emissão de atestado de capacidade técnica para empresas solicitantes; 
i) envio de materiais diversos inservíveis para o FUSSESP; 
j) controle de estoque; 
k) recebimento, conferência, estocagem e distribuição de materiais para a Casa Civil como um todo; 
l) manutenção do Sistema de Reprografia Corporativa, acarretando redução de custos nas aquisições de 
suprimentos de informática, papel e manutenção de equipamentos (impressoras), inclusive com a retirada 
efetiva de 85% das impressoras da Casa Civil e seus anexos. 
Área de finanças e orçamento: 
 
a) elaboração da proposta orçamentária e efetivo controle da execução orçamentária e financeira das 
Unidades de Despesas da Pasta; 
b) análise, conferência, assistência e atendimento de responsáveis por processos de prestações de 
contas de adiantamentos. 
c) relatórios mensais para o Tribunal de Contas indicando os pagamentos das Unidades. 
d) relatório à Secretaria de Finanças Municipal sobre retenção do ISSQN; 
e) elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2010; 
f) gestão dos recursos financeiros da fonte Tesouro da Casa Civil, Casa Militar e FUSSESP. 
 
Departamento de Infra-Estrutura – DIE - Função: planejar, gerenciar, coordenar e executar os 
serviços de tecnologia da informação, atendimento ao público, aprovisionamento e zeladoria 
dos Palácios e da residência do Governador, conservação e manutenção dos Palácios e 
prédios, das respectivas instalações, manutenção de equipamentos, inclusive de informática, e 
outras atividades no âmbito da Casa Civil e dos Palácios do Governo do Estado.  Por meio das 
unidades, realizou e executou as seguintes atividades:  
 
 Obras e manutenção  
 Construção: - Execução da calçada de acesso ao quartel do Palácio Boa Vista; 
                      - Construção de guarita do portão da entrada de funcionários – Palácio Boa Vista; 
 Serviços:       - Instalação de persianas no terraço da ala de quartos – Palácio Boa Vista; 
                       - Colocação de grades em volta do Palácio Boa Vista; 
                      - Pintura do escritório da Administração – Palácio Boa Vista 
  
 Reformas: 1) Reforma e ampliação da Ala Norte do Palácio dos Bandeirantes; 2) Obra de reforma do 
prédio Anexo do Acervo do Palácio dos Bandeirantes; 3) Reforma dos WCs da sala 03 – térreo do Palácio 
dos Bandeirantes; 4) Projeto e acompanhamento para fornecimento e instalação de arquivos deslizantes no 
prédio Anexo do Acervo do Palácio dos Bandeirantes; 5) Execução de layout para acomodação de equipes 
em diversas salas do Palácio dos Bandeirantes. 
 
Tecnologia da Informação  
 - Realização de levantamento da infra-estrutura de Tecnologia da Informação dos Palácios, visando a sua 
modernização. 
- Projeto e implantação de rede com cabeamento estruturado para atender à nova área da Casa Militar. 
- Projeto Assessoria Jurídica do Governo, referente ao estudo de modernização do sistema de controle de 
Pareceres Jurídicos. 
- Gestão: atestar contratos de serviços de tecnologia da informação e gerenciar a infraestrutura de rede 
local da Casa Civil e dos Palácios, interna e externamente. 
 
Apoio a Informática: 1) assistência e suporte técnico em configurações de celulares e modems para 
usuários executivos dos Gabinetes; 2) gestão de controle, distribuição e manutenção dos equipamentos e 
sistemas de informática da Casa Civil; 3) assistência e suporte técnico às áreas usuárias, em sistemas de 
publicações no Diário Oficial (PubNet), contábeis (OCP, DES e Siafísico) e Sistema da Bolsa Eletrônica; 4) 
execução e configuração do projeto de implantação de catracas eletrônicas no restaurante.                  
 
Serviços de Manutenção preventiva e corretiva  
 - Elevadores e plataformas de acessibilidade do Palácio dos Bandeirantes; 
- Sistema de Ar Condicionado Central do Auditório Ulysses Guimarães; 
- Revisão e adequação dos sistemas de para-raios:  Palácio Boa Vista, Horto Florestal e Bandeirantes; 
- Geradores de Emergência dos Palácios do Horto Florestal e Boa Vista. 
 
Gestão e Acompanhamento de contratos  
 - Execução dos Projetos do novo edifício do Arquivo Público do Estado; 
- Projetos de Sistema de Segurança, Controle de Acesso e CFTV do Palácio dos Bandeirantes; 
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- Manutenção de aparelhos de ar condicionado do Palácio dos Bandeirantes; 
- Manutenção de aparelhos de ventilação e exaustão do Palácio dos Bandeirantes; 
- Contrato de Links de Telecomunicações; 
- Gestão das obras de reforma e instalação da Nova Subestação do Palácio dos Bandeirantes;  
- Acompanhamento das obras de implantação de cabeamento estruturado (elétricas, dados e telefonia) da 
área destinada à nova Casa Militar, no Palácio dos Bandeirantes; 
- Manutenção de Grupos Geradores dos Palácios do Horto Florestal e Palácio Boa Vista; 
- Acompanhamento na implantação e garantia dos sistemas de Segurança dos Palácios do Horto Florestal 
e Boa Vista. 
 
Centro de Manutenção  
- Confecção e instalação de toldo para entrada do Prédio do Acervo – área externa; 
- Manutenção e recarga dos extintores de incêndio do Palácio dos Bandeirantes e do Palácio do Horto 
Florestal; 
- Compra de extintores para gerador, nova sala da elétrica e nobreak do Palácio dos Bandeirantes. 
 
Departamento de Gestão da Documentação Técnica e Administrativa - DGDTA  
 
Diretoria do Departamento: 
 
Sistema SPdoc (Protocolo Único) 
- Implantações Casa Militar, Corregedoria Geral da Administração e no Fundo de Solidariedade e 
Desenvolvimento Cultural e Social do Estado de São Paulo, Secretarias de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e da Cultura.   
- Apresentações do sistema: em 14 Órgãos da Administração Direta e Indireta; 39 reuniões de 
planejamento das ações, preparação para a implantação e ajustes das funcionalidades do sistema em 
relação à sua operação; 11 Reuniões para planejamento, preparação e decisão com relação à migração 
de dados de sistemas legados e de integração com outros sistemas já existentes.  Foram realizadas 13 
reuniões para estudo, testes e homologação de 05 novas funcionalidades do sistema.  
- Treinamento: 120 usuários das Secretarias da Cultura e de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência para  o uso do sistema;  300 usuários para o uso das novas funcionalidades do sistema.  
- Administração do Sistema SPdoc:  Diretor do Departamento. 
 
Área de apoio à Subsecretaria de Relacionamento com Municípios - foi efetuada uma nova  alteração no 
fluxo das demandas dos municípios,   fazendo com que a triagem dos documentos tenha um resultado 
mais efetivo, diminuindo as devoluções de documentos.  O prazo médio de respostas das demandas aos 
interessados caiu de 32 para 27 dias.  O prazo médio de retorno de respostas das Secretarias caiu de 18 
para 15 dias. 
 
Núcleo de Apoio Administrativo e Assistência Técnica 
 
- Triagem e distribuição de correspondências do Governador: 11.439. - Documentos de outras 
Secretarias recebidos e encaminhados: 485. - Ofícios, despachos, memorandos, relações e 
informações: 2.941 

 
Equipe de Apoio à Secretária Particular 

 

- Convites recebidos e registrados: 3.412. - Pedidos de audiência: 241.  

 
Equipe de Apoio a Subsecretaria de Relacionamento com Municípios 
 
Documentos (demandas) cadastrados no Portal GRC: 8.764. Demandas encaminhadas para 
Secretarias: 7.835. Demandas reencaminhadas para as Secretarias: 493. Demandas encaminhadas 
para resposta direta: 1.729. Digitalização de documentos: 7.867. Elaboração de cartas respostas: 3.745. 
Expedição de cartas respostas: 2.845.  Ofícios, Despachos e informações: 1.308. Demandas concluídas 
e expedidas: 6.501. Demandas arquivadas: 963. 

 
Centro de Protocolo e Expedição 
 
Protocolo: documentos protocolados, registrados e distribuídos, incluindo os processos autuados: 
24.998 e serviços complementares: 26.315. 
Os serviços de atividades complementares envolvem pesquisa de documentos, atendimentos 
telefônicos, acerto de cadastro de documentos, atendimentos de guichê, recapeamento de processos, 
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acerto de cadastro de usuários e acerto de cadastro de Unidades Administrativas.   
 
Expedição: correspondências recebidas, distribuídas e expedidas: 64.810; malotes recebidos e 
expedidos: 4.735; documentos recebidos e expedidos: 5.139 e apoio ao serviço de motoboy: 2.218. 

 
Centro de Documentação e Arquivo: 
 

Reuniões e outros eventos: - Atualização da legislação estadual – Objetivo: atender a demanda da 
Assessoria Jurídica do Governo – AJG; Complementação de informação na legislação estadual parceria 
entre a Assembléia Legislativa - ALESP e a Casa Civil; Publicação da marginalia da Casa Civil e do 
Boletim “ALERTA LEGISLAÇÂO” e do produto “Nomeação para Cargos de Primeiro Escalão do 
Governo”  no Portal do Governo. 
 - Rede CIAPP - Rede de Informação dos Centros de Informação da Administração Pública Paulista. 
Visita - bibliotecas da Secretaria da Saúde e da Assembléia Legislativa para conhecer o sistema de 
gestão de informação utilizado para controle de informação bibliográfica e legislativa. 
Palestra - “Lançamento e apresentação do novo Portal da Biblioteca do Memorial da América Latina”. 
- “ O Novo da tecnologia: os desafios das novas tecnologias e da cultura digital” -   “O Novo no Governo”  
Pesquisas: 411 (165 usuários externos – de outros órgãos da Administração e 246 usuários internos). 
Das respostas dadas ao cliente, 33 solicitações foram atendidas com informações bibliográficas 
(doutrinas), 367 com informações legislativas (atos de âmbito estadual, municipal e federal) e 11 
solicitações sobre jurisprudência de Tribunais. 
Empréstimo de materiais bibliográficos: 334 
Análise de Documentos: Leitura, análise e seleção de atos normativos publicados nos Diários Oficiais 
resultaram em 12.470 atos do Poder Executivo Estadual, 580 atos do Poder Legislativo estadual e 4.895 
registros de vocabulário controlado. 
Produtos: a) Alerta Legislação: boletim semanal, produzido pela Biblioteca da Casa Civil.  Objetivo: 
divulgar legislação federal, estadual e municipal e as mensagens de veto do Governador. Em 2009 foram 
elaborados  50 boletins e distribuídos para 1.101 clientes, sendo 142 clientes internos (funcionários da 
Casa Civil), 788 procuradores e 171 funcionários de outras secretarias estaduais; b) Resoluções da Casa 
Civil – numeradas, s/nº e conjuntas: Produto em desenvolvimento. Reúne texto integral dos atos que 
integram a legislação inferior ou marginalia da Casa Civil - CC e da Secretaria de Governo e Gestão 
Estratégica. Objetivo: agilizar a busca de informação contida nos atos e resgatar a história dos órgãos 
envolvidos por meio de suas atuações. O produto deverá ser disponibilizado no Portal do Governo. Os 
textos integrais das resoluções estão organizados e digitados de 2001 a 2008. Em 2009 foi analisado e 
selecionado um total de 55 resoluções; c) Legislação do Estado de São Paulo – 2009: Produto que reúne 
as normas jurídicas publicadas em 2009, no DOE. Apresentada a análise quantitativa e qualitativa de 
3.285 atos; d) Mensagens de vetos – 2009: Produto que reúne os vetos publicados no DOE aos projetos 
de lei aprovados pela Assembléia Legislativa. Apresentada a análise quantitativa e qualitativa de 77 
mensagens, sendo 61 vetos totais e 16 vetos parciais; e) Atos de Nomeação: Produto que reúne os atos 
do Governador, contendo nomeações, exonerações, designações, autorizações de afastamentos etc. 
Total de 56 atos foi analisado e selecionado; f) Decretos e Despachos do Governador: Reunião de textos 
integrais dos decretos e despachos do Governador, publicados no DOE: Este produto será 
disponibilizado no Portal do Governo. Os textos integrais estão organizados e digitados, com sumário 
automático, em forma de “link”, a partir de janeiro de 2009. Foram analisados e selecionados: 98 
decretos e 142 despachos; g) Resoluções da SGP: Reunião de textos integrais das Resoluções da 
Secretaria da Gestão Pública, publicados no DOE. O produto será disponibilizado no Portal do Governo. 
Os textos integrais estão organizados e digitados, com sumário automático, em forma de "link", a partir 
de janeiro de 2009.  Foram analisadas e selecionadas: 54 resoluções; h) Resoluções da SRI: Reunião de 
textos integrais das Resoluções da Secretaria das Relações Institucionais, publicados no DOE.  Este 
produto será disponibilizado no Portal do Governo. Foram analisadas e selecionadas  09 resoluções; i) 
Resoluções e Portarias da SF: Reunião de textos integrais das Resoluções e Comunicados da Secretaria 
da Fazenda, publicados no DOE que  será disponibilizado no Portal do Governo. Os textos integrais 
estão organizados e digitados, com sumário automático, em forma de "link", a partir de janeiro de 2009.   
Foram analisadas e selecionadas: 94 resoluções e 150 portarias; J) Histórico das Agências Reguladoras:  
Reunião de todos os textos integrais da ARSESP, publicados no DOE. Este produto será disponibilizado 
no Portal do Governo. Os textos integrais estão organizados e digitados, com sumário automático, em 
forma de "link", a partir de janeiro de 2009.   Foram analisados e selecionados: 141 atos. 
Outros serviços: a) documentos elaborados: 246; b) recebidos e arquivados: 369 documentos;  c) doação 
de materiais bibliográficos para entidades governamentais paulista: 2.500 livros. 
Núcleo de Arquivo :  Registro – entrada de processos: 13.768; Registro de saída de processos: 2.716 e 
arquivamento de processos: 17.685. 
 
 
Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo - AACPG 
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- Desenvolveu ações que visam a promover o acesso ao acervo de obras de arte dos palácios, tanto ao 
público visitante quanto às escolas do Estado e a difusão por meio de ações paralelas (congressos, 
oficinas e palestras), e publicações (folders, catálogos e site), além de divulgação na imprensa. 
 
Eventos : Objetivo: formar públicos que passem a ter o hábito de freqüentar o Palácio como um espaço 
museológico, conhecer o patrimônio cultural público e estar mais próximo da forma com que é 
preservada a história de São Paulo Local: Palácio dos Bandeirantes. Público: 16.313 visitantes. 
Atividades: a) exposições temporárias 14, sendo 7 – Palácio dos Bandeirantes; 4 – Palácio Boa Vista e 3 
– Palácio do Horto; b) exposições fora dos Palácios  3. 

Programa Educativo : Setor de Monitoria: Programa Educativo Caminhos busca promover o exercício 
da cidadania consciente, o reconhecer das heranças culturais e a formação do olhar crítico. Público alvo: 
grupos com necessidades especiais, de diversas etnias, diferentes faixas etárias, nível cultural e 
escolaridade. Oficina de percurso: composto por percursos temáticos, como o passeio pelos jardins ou a 
visita às exposições temporárias. Público Alvo: Professores e alunos. Material didático: produzido pela 
curadoria, foi distribuído gratuitamente.  Recursos tecnológicos foram utilizados, como a lousa interativa. 
O sucesso no programa é atestado pelo interesse das escolas no agendamento.  

Publicações : Dois catálogos: a) “Olhar da Critica – Arte Premiada da ABCA e o Acervo dos Palácios”. 
Tiragem inicial: 1.000 exemplares; b) “Acervo Artístico dos Palácios: Panorama das Coleções”, bilíngüe. 
Tiragem prevista: 3.000 exemplares, dos quais 100 foram entregues. 

Conservação e restauro : Reforma e ampliação das unidades de Conservação e Restauro foram 
realizadas. A Reserva Técnica já foi entregue e, em dezembro de 2009, o Laboratório foi totalmente 
finalizado. Acompanhamentos e laudos de obras emprestadas: 599. Do total, 117 são obras da Coleção 
do Acervo dos Palácios emprestadas a outras instituições e 442 obras selecionadas para as exposições 
realizadas nos Palácios dos Bandeirantes, Horto e Boa Vista. Laudos técnicos e restauros internos: 40 

Expografia:  Objetivo: promover o contato com o patrimônio artístico de uma maneira mais didática e 
interativa. As obras de arte foram restauradas e redistribuídas nos ambientes dos Palácios para que o 
público possa apreciá-las.  Fazem parte das diversas exposições montadas nos dois Palácios.  

Honrarias - Cadastrou e armazenou 600 registros das “Honrarias” do Governador, além da 
administração da Reserva Técnica de Honrarias. Cadastros de livros e multimídia do acervo do 
Governador: 900. 
Catalogação de Biblioteca  – Controle de cadastramento: 240 livros do AACPG. 
Clipping  – Material divulgado na impressa sobre o Acervo dos Palácios do Governo do Estado de SP.  

 
Exposições 
 
- Palácio dos Bandeirantes - foram abertas sete exposições: Retratos e Personagens de um Brasil 
Paulista (de janeiro a março); 1924 – A Revolução Esquecida (de janeiro a abril); A Vida após a Vida (de 
maio a agosto); Valdir Cruz – Fotografias: Sinfonia de um Viajante (de maio a julho); Olhar da Crítica: 
Arte Premiada da ABCA e o Acervo Artístico dos Palácios (de agosto a outubro); O Nome do Brasil (de 
agosto a outubro) e Ampliação do Olhar (de novembro a janeiro de 2010).  
- Palácio Boa Vista - foram abertas quatro exposições: Oratórios – Arte e Devoção (de abril a maio); 
Viagem a Campos – O MAM-SP visita o Palácio Boa Vista (de junho a setembro);  Tarsila em Família (de 
agosto a janeiro de 2010) e Campos do Lobato (de outubro a janeiro de 2010).  
- Palácio do Horto - foram abertas três exposições: Anjos e Santos: Arte Sacra nas Coleções dos 
Palácios (de março a agosto); Arte Francesa na História dos Palácios (de agosto a dezembro) e Natal no 
Horto (de dezembro a janeiro de 2010). 
- Exposições fora dos palácios: José Claudio da Silva – 100 telas, 60 dias e Um Diário de Viagem, 
realizada no Museu Afro Brasil, de 20 de novembro de 2009 a 20 de fevereiro de 2010.  França / Brasil - 
Intercâmbio de Ideais: influências e confluências da arte e cultura francesas na arte brasileira, realizada 
no Memorial da América Latina, de 09 de novembro a 09 de dezembro de 2009. 
 
Política de Empréstimos 
        
Objetivo - difundir as obras das coleções dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo. 
Total de 117 obras participou em exposições de diferentes instituições nacionais e 
internacionais, como: Fundacion Juan March e Fundacion CaixaGalicia (Espanha), Museu de 
Arte Latino-Americano de Buenos Aires – MALBA (Argentina), Pinacoteca do Estado (SP), 
Memorial da América Latina (SP), Museu Afro Brasil (SP), Centro Cultural Banco do Brasil (SP 
e RJ), Museu Oscar Niemeyer – MON (PR) e Palácios das Artes (MG). 
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A curadoria do Acervo solicitou para suas exposições 212 obras de diferentes instituições, 
como Museu Histórico Nacional – MHN (RJ), Museu de Arqueologia e Etnologia – MAE/USP, 
Museu Paulista/USP, SESC/SP, Museu de Arte Moderna – MAM/SP, Itaú Cultural, de coleções 
particulares e galerias de arte. 
 
Publicações 
 
Catálogos: 1)Olhar da Crítica – Arte Premiada da ABCA e o Acervo dos Palácios. Tiragem inicial: 1.000 
exemplares;  
2)Acervo Artístico dos Palácios: Panorama das Coleções, bilíngüe. Tiragem prevista: 3.000 exemplares.  
 
Impressão de folders: sobre 14 exposições - III Encontro Brasileiro de Palácios, Casas-Museus e Casas 
Históricas, Fórum Arte e Crítica: Trajetórias e Perspectivas, e flyer informativo sobre as visitas aos 
Palácios. Bilíngües: 6. Total:  46.800 impressões. 
 
Clipping e Imprensa 
 
- Levantamento da pesquisa, recuperação e cadastro das matérias divulgadas pela mídia, tais como: 
jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, revista Veja São Paulo, entrevistas na TV e rádios: 
Cultura, Globo, Eldorado e Globo News. 
- Elaboradas e organizadas matérias relacionadas à coleção do Acervo dos Palácios e aos eventos 
organizados pela Curadoria do Acervo, divulgadas na imprensa (jornais, revistas, jornais de bairro, 
Internet, provedores, rádio e televisão) no ano de 2009. 
- Atualização semanal de divulgação da Assessoria de Imprensa, ou seja, registro de todo material como 
releases, imagens divulgadas e folders. 
 
Documentário 
 
Projeto sobre o Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo foi iniciado em 2009 para 
entrega em 2010. Trata-se de documentário de 20 minutos, cujo objetivo é documentar em 
imagem audiovisual a importância da coleção dos Palácios do Governo do Estado de São 
Paulo: Bandeirantes, Boa Vista e Horto Florestal. 
 
Programa Educativo  

 
Em 2009 o Programa Educativo Cultural Caminhos deu continuidade ao propósito de atrair e 
formar a fidelidade do visitante, buscando atender o público, segundo sua especificidade, e 
ampliar a oferta de atendimento especial.  
 
Os principais projetos de percurso são: 
 
Conhecendo o Palácio; 
Conhecendo nosso Patrimônio – visita às exposições temporárias; 
Recordar é Viver – visita voltada ao público de 3ª idade; 
Bandeirantes da Inclusão – visita voltada ao público portador de deficiências físicas, mentais, intelectuais 
e de mobilidade reduzida; 
Visita Funcional – visita voltada aos funcionários dos palácios; 
Arte e Natureza no Palácio dos Bandeirantes – visita ao jardim e diálogo com o acervo permanente;  
A Escola visita o Palácio – visita voltada ao público escolar. 
Parcerias: instituições educativas, ONGS. 
 
As ações educativas foram mantidas e ampliadas através das parcerias:  
 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE – Atendimento: 6.197 alunos de escolas públicas 
estaduais da capital e Grande São Paulo, sendo 3.411 alunos no Palácio dos Bandeirantes e 2.786 no 
Palácio do Horto. 
Secretaria Municipal da Educação – Projeto Recreio nas Férias – Atendimento - Férias de Verão: 947 
alunos.  Férias de Inverno: 686 alunos. 
- Programa Educativo-Cultural Caminhos  a)Palácio Boa Vista - localizado na estância turística, realiza 
na capela concertos de música erudita e público de turistas diferenciado possibilita aos visitantes novas 
leituras e aproximações com as obras. b) 16.313 visitantes no Palácio dos Bandeirantes, 9.445 no 
Palácio do Horto e 32.782 no Palácio Boa Vista. 
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1.2 - Assessoria Jurídica do Governo 
 
Compete: I) assessorar o Governador e o Secretário-Chefe da Casa Civil em assuntos 
jurídicos. II) responder a consultas formuladas pelo Governador, pelo Secretário-Chefe da 
Casa Civil, por órgãos integrantes da estrutura da Casa Civil e pelo Chefe da Casa Militar. III) 
manifestar em processos e expedientes versando matéria jurídica, que envolvam exercício de 
competência decisória do Governador, do Secretário-Chefe da Casa Civil ou do Chefe da Casa 
Militar. IV) elaborar minutas de instrumentos jurídicos em geral, nos processos e expedientes 
em que seja instada a opinar especialmente dos despachos das autoridades elencadas no 
inciso II. 
 
A AJG no exercício de 2009 realizou: 
Processos examinados: 1.500 autos de processos e expedientes administrativos 
Pareceres exarados: 1.275 pareceres jurídicos 
 
1.3 - Assessoria Técnica do Governo - ATG 
 
Pronunciou-se em 8.674 processos e expedientes, abrangendo matérias diversas e realizou 
tarefas de preparação de decretos, despachos, apostilas e resoluções.  Realizou análise das 
minutas de decretos encaminhadas à assinatura do Senhor Governador, transmitidas pelas 
diversas áreas do Estado, elaborou minutas de decretos de variados assuntos em torno de 
1.238 documentos. Manifestou sobre a alteração de estruturas administrativas, prestação de 
orientação e colaboração técnicas aos órgãos e entidades estaduais interessados. Foram 
preparados para assinatura do Governador e editados decretos, destacando-se alguns a 
seguir: 
 
Casa Civil - Reorganização: Unidade do Arquivo Público do Estado, Subsecretaria de Gestão Estratégica 
do Governo e Corregedoria  Geral da Administração. Foi transferida para o Curador do Acervo-Artístico 
Cultural dos Palácios do Governo a responsabilidade pelos trabalhos de catalogação e divulgação do 
acervo-Artístico da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo. 
Casa Militar do Gabinete do Governador – Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - Instituído o Prêmio 
Cidadão Voluntário de Defesa Civil do Estado de São Paulo e autorizada, por intermédio da CEDEC, a 
promover o auxílio necessário aos desabrigados dos Estados do Norte e Nordeste do País. 
Secretaria de Economia e Planejamento - Criada, diretamente subordinada ao Titular da Pasta, a Unidade 
de Gerenciamento do Programa de Recuperação Sócio-Ambiental da Serra do Mar e Sistema de 
Mosaicos da Mata Atlântica – UGP – Serra do Mar. 
Secretaria da Cultura - Foram criados, como equipamentos culturais das áreas de Preservação do 
Patrimônio Museológico e de Difusão Cultural, o Museu Afro Brasil-Estado de São Paulo e a São Paulo 
Companhia de Dança. 
Secretaria de Desenvolvimento - Recebeu o Espaço Memória do Carandiru. Criação:  03(três) Faculdades 
de Tecnologia – Barueri; Osasco e Diadema; e  22 (vinte e duas) Escolas Técnicas Estaduais, no interior 
e capital. 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Centro de Orientação e Encaminhamento para Pessoas com Necessidades Especiais e respectivas 
Famílias foi transferido da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania - Criação e organização da Coordenação de Políticas 
para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo e a Coordenação de Políticas para a População 
Negra e Indígena. Transferência da Secretaria de Relações Institucionais dos Conselhos de: Participação 
e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Povos Indígenas e o Comitê Intersetorial de Assuntos 
Indígenas. Foi instituído o Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 
Secretaria de Relações Institucionais - Extinção do Grupo Gestor do Espaço Memória do Carandiru e foi 
criado e organizado o Grupo de Comunicação e Eventos. 
Secretaria dos Transportes Metropolitanos 
Criação: Unidades de Coordenação do Programa de Investimentos nos Transportes Metropolitanos de 
São Paulo – ICPITM e da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões – UCCMCP. 
 Secretaria de Segurança Pública 
Criação e Organização: Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. 
Reclassificação:  Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher do Município de Ribeirão Preto;  
Extinção: Cadeia Pública de Limeira; 
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Transferência: Corregedoria Geral da Polícia Civil para o Gabinete do Secretário da Pasta. 
Regulamentação da Lei Complementar nº 1.036, de 11 de janeiro de 2008, que instituiu o Sistema de 
Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
Secretaria da Administração Penitenciária 
Reorganização: Penitenciária Franco da Rocha III. 
Criação e Organização: Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania; Centro de Ações de 
Segurança Hospitalar e unidades de portaria e inclusão nos estabelecimentos penais. 
Extinção: Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. 
Transferência: Núcleo de Observação Criminológica de Centro Hospitalar do Sistema Previdenciário para 
o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Prof. André Teixeira Lima” de Franco da Rocha. 
Alteração de Denominação e Organização: Centro de Detenção Provisória “Agente de Segurança 
Penitenciária Joaquim Fonseca Lopes” de Parelheiros foi alterado para Penitenciária “Agente de 
Segurança Penitenciária Joaquim Fonseca Lopes. 
Secretaria de Educação 
Criação: Diversas Unidades Escolares das Diretorias de Ensino das Coordenadorias de Ensino do Interior 
e nas Diretorias de Ensino Capital e da Grande São Paulo das Coordenadorias de Ensino da Região 
Metropolitana da Grande São Paulo. 
Criação: Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, destinada aos 
integrantes do Quadro de Magistério. 
Autorização: Secretaria de Educação representar o Estado na celebração de convênios com instituições 
sem fins lucrativos, atuantes em educação especial. Objetivo: promover o atendimento ao educandos com 
graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns de ensino 
regular. 
Alteração de Denominação: Centros Estaduais de Educação Supletiva passaram a denominar-se Centros 
Estaduais de Educação de Jovens e Adultos. 
Secretaria da Saúde: 
Criação: Integrou as seguintes entidades na estrutura da Coordenadoria de Serviços de Saúde:  

Hospital Estadual de São José do Rio Preto, Hospital Regional de Presidente Prudente, Instituto de 
Reabilitação “Lucy Montoro”, Pólo de Atenção Intensiva em Saúde Mental da Baixada Santista, Centro 
Hospitalar do Sistema Penitenciário, Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de 
Saúde – CEADIS, Serviços Estaduais  de Diagnóstico por Imagem I, II e III  e Ambulatórios Médicos de 
Especialidades – AME’s de Andradina, Jales, Araçatuba, Presidente Prudente, Casa Branca, Itapevi, 
Atibaia, Ituverava, Mogi Guaçú, Jundiaí, Salto, Limeira, Psiquiatria, Jardim dos Prados, Interlagos, 
Franca e Itu. 
 
-Criado e organizado o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia – IPGG “José Ermínio de Moraes”. 

 
- Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde -  Criação: Centro de Difusão 
Científica – CDC. Extinção:  Centro de Preservação da Memória da Saúde Pública, Coordenadoria de 
Controle de Doenças. Houve a transferência do Laboratório I de Araçatuba do Departamento Regional de 
Saúde de Araçatuba para o Instituto Adolfo Lutz. 
- Coordenadoria de Recursos Humanos - Foi criado e organizado: Centro de Formação de Recursos 
Humanos para o Sistema Único de Saúde – SUS/SP de Araraquara. 
- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Foi criado e organizado 
o Instituto de Medicina Física e Reabilitação – IMREA. 
O Decreto n° 54.410, de 2 de junho de 2009, regulam entou dispositivos da Lei n° 11.199, de 2 de julho de 
2002, que proíbe a discriminação aos portadores do vírus HIV ou às pessoas com AIDS.  
Reorganização: Coordenaria de Controle de Doenças  
Integração: Na estrutura básica da Secretaria da Saúde: Instituto de Saúde, Coordenadoria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde.  
Edição do Decreto n° 55.052, de 17 de novembro de 20 09, foi regulamentada a Lei n° 12.060, de 26 de 
setembro de 2005, que dispõe sobre a substituição por ações de saúde mental do procedimento de 
internação hospitalar psiquiátrica no Sistema Único de Saúde do Estado. 
Secretaria da Fazenda: 
Extinção da Bolsa Oficial de Café e Mercadorias de Santos.  
Secretaria do Meio Ambiente: 
Reorganização da Pasta 
Criação: Unidade de Gestão Local, integrante da estrutura organizacional voltada à implantação do 
Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê – Programa Manancial. - Conselho 
Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA foi regulamentado. 
Reorganização do Instituto de Botânica 
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Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho; 
Criação e Organização da Coordenação de Políticas de Inserção no Mercado de Trabalho. 
 Procuradoria Geral do Estado:  
Organização: Escola  Superior da PGE  junto ao Centro de Estudos. 
 
A ATG realizou:  
 

a) análise das minutas de decretos encaminhadas para a assinatura do Governador, transmitidas pelas 
diversas áreas do Estado; e, elaboração de minutas de decretos de variados assuntos, que giraram em 
torno de 1.238 documentos. 
 
 b) assessoria técnica e apoio administrativo na área referente às viagens ao exterior de servidores para 
estudo e participação em congressos, certames culturais, técnicos ou científicos e provas de 
competições desportivas. 
 
 c) apoio administrativo e operacional à Secretaria de Comunicação. 
 
Centro de Expediente - expediu 1.360 ofícios de encaminhamento para outros órgãos e 
entidades. 
 
Centro de Atos Oficiais - examinou expedientes de doação de material excedente e transmitiu à 
Imprensa Oficial do Estado, para publicação: 1.238 decretos numerados, 5.080 despachos, 287 
apostilas e 3.121 resoluções. 
 
1.4 -  Assessoria Técnico-Legislativa 
 
À ATL compete o assessoramento jurídico do exercício das funções legislativas outorgadas 
constitucionalmente ao Governador do Estado e o acompanhamento de todas as proposições 
legislativas. Principais atividades realizadas em 2009 foram: 
 

- análise jurídica e instrução de 1.544 projetos de lei ordinária e 49 projetos de lei complementar. Total: 
1.589 projetos. 
- analisou 619 Autógrafos expedidos pela Mesa da Assembléia Legislativa.  
- com base em estudos promovidos pelas Secretarias de Estado e suas entidades vinculadas, a ATL 
analisou e elaborou 191 Mensagens Governamentais e 55 projetos de lei, que foram transmitidos à 
Assembléia Legislativa, dos quais 38 foram aprovados e convertidos em lei e 17  se encontram em 
tramitação.  
- examinou a documentação que as Secretarias de Estado e suas entidades vinculadas ofereceram 
como resposta a 502 Requerimentos de Informações apresentados por Parlamentares. 

 
Projetos de Lei de Iniciativa do Poder Executivo Co nvertidos em Lei - (Protocolados em 
2009) 
 
PLC Nº 1/2009 – Lei Complementar Nº 1.096, de 24/9/09 
Alterou os artigos 241 e 242 da Lei Nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, que disciplinam as proibições e 
os deveres a que estão submetidos os servidores públicos civis do Estado. 
PL Nº 1/2009 – Lei Nº 13.798, de 9/11/09 
Instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC. 
PL Nº 2/2009 – Lei Nº 13.556, de 9/6/09 
Instituiu o Programa “Bolsa Talento Esportivo”, destinado aos praticantes do desporto escolar e de 
rendimento em modalidades Olímpicas e Paraolímpicas, individuais e coletivas. 
PL Nº 3/2009 – Lei Nº 13.535, de 30/4/09 
Autorizou o Poder Executivo a prestar contragarantias à União em operações de crédito externas com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e com o Japan International Cooperation Agency – 
JICA. 
PL Nº 70/2009 – Lei Nº 13.485, de 3/4/09 
Revalorizou os pisos salariais mensais dos trabalhadores, instituídos pela Lei nº 12.640, de 11 de julho 
de 2007, alterada pela Lei nº 12.967, de 29 de abril de 2008. 
PL Nº 163/2009 – Lei Nº 13.776, de 21/10/09 
Autorizou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP a desapropriar 
imóvel pertencente ao Município de São Paulo, para instalar a Estação Elevatória de Água do Setor de 
Abastecimento de Sapopemba, integrante do Sistema de Abastecimento de Água – SAA. 
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PLC Nº 7/2009 – Lei Complementar Nº 1.087, de 4/4/09 
Alterou a Lei Complementar nº 1086, de 18 de fevereiro de 2009, que instituiu Bonificação por 
Resultados - BR, no âmbito do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 
PL Nº 236/2009 – Lei Nº 13.549, de 26/5/09 
Extinguiu a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 
PL nº 263/2009 – Lei Nº 13.784, de 23/10/09 
Veto Parcial A-Nº 154, de 23/10/09 
Alterou a Lei nº 93, de 27 de dezembro de 1972, que criou o Fundo de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – FUNCET. 
PL nº 299/2009 – Lei Nº 13.578, de 8/7/09 
Dispôs sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010 (LDO). 
PLC nº 19/2009 – Lei Complementar Nº 1.093, de 16/7/09 
Dispôs sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição 
Estadual. 
PLC nº 20/2009 – Lei Complementar Nº 1.094, de 16/7/09 
Dispôs sobre a instituição de duas novas jornadas de trabalho docente (Jornada Integral e Jornada 
Reduzida) para os integrantes do Quadro. 
PL nº 309/2009 – Lei Nº 13.683, de 10/9/09 
Criou cargos no Quadro da Secretaria da Saúde. 
PLC nº 25/2009 – Lei Complementar Nº 1.098, de  4/11/09 
Criou na Defensoria Pública do Estado 100 cargos de Defensor Público Substituto. 
PLC nº 29/09 - Lei Complementar Nº 1.097, de 27/10/09 
Instituiu o sistema de promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da 
Educação. 
PL nº 696/2009  - Lei Nº 13.815, de 17/11/09 
Autorizou o Poder Executivo a realizar operações de crédito com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Caixa 
Econômica Federal - CEF. 
PL nº 891/2009 – Lei Nº 13.916, de  22/12/09 
Orçou a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2010. 
PLC nº 36/2009 – Lei Complementar Nº 1.102, de 14/12/09 
Criou funções-atividade no Quadro de Pessoal do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual – IAMSPE, instituídas pela Lei complementar nº 674, de 8 de abril de 1992. 
PL nº 960/2009 – LeI Nº 13.917, de  22/12/09 
Alterou o artigo 9º da Lei nº 13.286, de 18 de dezembro de 2008, que autorizou o Poder Executivo a 
alienar, ao Banco do Brasil S.A., ações de propriedade do Estado, representativas do capital social do 
Banco Nossa Caixa S.A. 
PL nº 1137/2009 – Lei Nº 13.918, de  22/12/09 
Instituiu a comunicação eletrônica entre a Secretaria da Fazenda e o sujeito passivo dos tributos 
estaduais, alterou a Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, que instituiu o ICMS. 
PL nº 1138/2009 - Lei Nº 13.919, de  22/12/09 
Criou cargos na Secretaria da Administração Penitenciária. 
 
Projetos de Lei de Iniciativa do Poder Executivo - (Encaminhados a Assembléia Legislativa 
em 2009  e em Tramitação) 
 
PL nº 306/2009 - Estabeleceu normas para a eventual realização de jogos das Olimpíadas de 2016 no 
território do Estado de São Paulo. 
PL nº 442/2009 - Dispôs sobre as penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de atos 
discriminatórios em razão de raça ou cor. 
PLC nº 35/2009 - Criou o Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de 
Transporte do Estado de São Paulo – QP-ARTESP e dá providências correlatas. 
PL nº 892/2009 - Alterou a Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997, que dispôs sobre a Política Estadual 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 
PL nº 946/2009 - Alterou a Lei nº 7.964, de 16 de julho de 1992, para o fim de disciplinar o Fundo de 
Expansão do Agronegócio Paulista - O Banco do Agronegócio Familiar (FEAP-BANAGRO). 
PL nº 1187/2009 - Dispôs sobre o Programa Ambiental de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso 
no Estado de São Paulo – IM/SP. 
PL nº 1285/2009 - Autorizou o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, voltada à viabilização de despesas de 
capital constantes dos orçamentos anuais, mediante prestação de garantias. 
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PLC nº 43/2009 - Dispôs sobre o reajuste dos benefícios da aposentadoria e pensão por morte concedida 
nos termos do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal. 
PLC nº 45/2009 - Criou o Quadro de Pessoal do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - 
IPEM - SP instituiu o Plano de Carreiras, de Empregos Públicos e Sistema Retribuitório específico para os 
seus integrantes. 
PL nº 1322/2009 - Declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não 
Oficializadas da Justiça do Estado. 
 
Projetos de Lei de Iniciativa do Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas 
 
Lei nº 13.726, de 13/9/2009 - Atribuiu competência aos juízes titulares de entrância final para oficiar no 
Tribunal de Justiça. 
Lei nº 13.869, de 9/12/2009 - Criou 10 cargos de Médico e 18 de Enfermeiro no Subquadro de Cargos 
Quadro do Tribunal de Justiça. 
Lei nº 13.870, de 14/12/2009 - Criou 890 cargos de Assistente Jurídico no Subquadro de Cargos Públicos 
do Quadro do Tribunal de Justiça. 
Lei Complementar nº 1.088, de 16/4/2009 - Dispôs sobre a transformação de 26 cargos de Juiz de Direito 
Auxiliar das Comarcas do Interior em Juiz de Direito Auxiliar da Comarca da Capital. 
Lei Complementar nº 1.089, de 16/4/2009 - Deu nova redação ao item LXVII do artigo 4º da Lei 
Complementar nº 980, de 2005, que dispôs sobre a reclassificação das Comarcas do Estado de S. Paulo. 
Lei Complementar nº 1.090, de 20/5/2009 - Dispôs sobre a extinção do Foro Distrital de Vicente de 
Carvalho, passando suas Varas a integrar a Comarca de Guarujá. 
Lei Complementar nº 1.100, de 14/12/2009 - Dispôs sobre o enquadramento de 272 cargos de Escrevente 
Técnico Judiciário, criados pela Lei Complementar nº 991, de 29 de março de 2006. 
Lei nº 13.794, de 4/11/2009 - Criou 900 cargos de Assistente Jurídico, no Subquadro de Cargos Públicos 
do Quadro do Ministério Público do Estado. 
Lei Complementar nº 1.092, de 3/6/2009 - Criou cargos no Quadro da Secretaria do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo.  
 
 
1.5. Unidade de Assessoramento em Política Salarial  das Entidades Descentralizadas – 
APSE 

 
1. Atividades Desenvolvidas em  2009 
- Assessoria à Presidência da Comissão de Política Salarial – CPS nos assuntos submetidos à 
apreciação daquele colegiado. Realização: 132 Notas Técnicas e 194 Minutas de Decisão elaboradas, 
72 Deliberações e 75 despachos diversos expedidos; 
- Análise dos pleitos submetidos à apreciação da Comissão de Política Salarial. Realização: 87 
Processos analisados; 
- Estudo e proposição de parâmetros salariais a serem observados pelas Fundações e Empresas do 
Estado nas negociações salariais das respectivas datas base, assim como sua divulgação às entidades. 
Realização: Fixação e divulgação dos parâmetros para 2010 – 59 Ofícios expedidos; 
- Acompanhamento técnico sistemático das informações disponibilizadas pelas entidades no Sistema de 
Informações Fundações e Empresas, a fim de subsidiar as decisões da CPS. Realização: 87 análises 
específicas; 
- Acompanhamento dos Índices Econômicos (IPC-Fipe, INPC-IBGE, ICV-Dieese), para referenciar as 
negociações salariais. Realização: 36 acompanhamentos; 
- Acompanhamento da tramitação de Dissídios Coletivos instaurados junto à Justiça Trabalhista, 
referentes às entidades da administração indireta estadual. Realização: 12 Dissídios Coletivos 
acompanhados - cerca de 650 consultas; 
- Orientação técnica às 35 entidades pertencentes à Administração Indireta do Estado, na formulação e 
encaminhamento dos pleitos a serem submetidos à CPS; 
- Estudos para edição e/ou alterações de decretos e outras normas legais reguladoras de assuntos 
referentes à política salarial da administração indireta; 
Interface com os órgãos de acompanhamento do Estado e os Dirigentes das Empresas e Fundações; 
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- Coordenar, acompanhar e manter atualizado o Sistema de Informações Fundações e Empresas – 
SINFE, mediante execução das seguintes atividades específicas: 
 

- Análise mensal das informações disponibilizadas pelas 35 entidades da Administração Indireta, para 
verificação de sua coerência e pertinência. Realização: 959 formulários analisados; 
 
- Prestação de atendimento aos 482 usuários do SINFE em relação às questões técnicas e 
operacionais formuladas. Realização: cerca de 900 atendimentos; 
 
- Produção de relatórios via SINFE e relatórios gerenciais específicos com vistas ao assessoramento 
da Comissão de Política Salarial. Realização: 703 relatórios por meio do sistema e 138 relatórios 
gerenciais; 
 
- Inclusão no SINFE das deliberações tomadas pela CPS, assim como dos documentos a elas 
referentes, devidamente digitalizados, para consulta dos usuários. Realização: 72 deliberações; 
 
- Acompanhamento do cumprimento dos prazos de disponibilização de informações pelas entidades, 
adotando medidas pertinentes na hipótese de não serem cumpridos. Realização: cerca de 20 
mensagens de cobrança enviadas; 
 
- Produção de normas técnicas específicas sobre o sistema, a serem observadas pelos usuários do 
sistema. Realização: 07 orientações específicas enviadas; 
 
- Manutenção e atualização do cadastro de usuários do sistema junto à Administração Central da 
Rede Executiva. Realização: 111 adequações cadastrais efetuadas; 
 
-Orientação e suporte aos usuários do sistema (Órgãos estaduais responsáveis pelo 
acompanhamento das entidades no que se refere às informações disponibilizadas pelas entidades e 
às questões relacionadas ao funcionamento do sistema). Realização: cerca de 60 atendimentos; 
 
- Proposição, com base nos erros e falhas detectados, de ajustes necessários ao adequado 
funcionamento do SINFE e respectivas checagens, acompanhando seu desenvolvimento e 
implantação pela PRODESP. Realização: 350 ajustes e correções solicitados. 

 

 
 
2. Projetos Desenvolvidos em  2009: 
 
- Apresentação de proposta de alteração da estrutura organizacional, incluindo reposicionamento do 
nível hierárquico da unidade e adequação de sua denominação. Decreto nº 54.310/09, que altera o 
Decreto nº 51.991/09,  estabelece a estrutura organizacional da Casa Civil. 
- Levantamento e elaboração de Quadros para acompanhamento da remuneração das Diretorias e dos 
Conselhos de Administração e Fiscal das Empresas e Fundações estaduais; 
- Aprimoramento do sistema: Criação, quando da geração de Relatórios do sistema, de mensagens 
específicas para entidades Novas e Inativas no SINFE, para melhor compreensão das informações 
demonstradas nas Planilhas e nos Gráficos. 
 
 
1.6 -  Escritório do Governo do Estado de São Paulo  em Brasília – EGESP 
 
 
Em 2009, as atividades desenvolvidas pelo Escritório do Governo do Estado de São Paulo em 
Brasília – EGESP foram pautadas para atender o previsto no Decreto no. 51.991/07, que 
reorganiza a Casa Civil do Estado de São Paulo, e podem ser resumidas em: 

 
1. Acompanhamento Legislativo no Congresso Nacional; 
2. Elaboração de Notas Técnicas e Estudos; 
3. Levantamento de informações sobre os Convênios do Governo do Estado de São 

Paulo com a União e suas entidades; 
4. Participação das atividades do Fórum Nacional de Representantes Estaduais – 

FONARE. 
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1 - Acompanhamento Legislativo no Congresso Naciona l 
 
A equipe do EGESP acompanhou no Congresso, nas diversas Comissões e no Plenário, da 
Câmara e do Senado, o andamento dos Projetos Legislativos que possam ter influência 
financeira ou mesmo política no Estado de São Paulo. Participaram de Audiências Públicas, 
Comissões Parlamentares de Inquéritos – CPIs e das Reuniões Ordinárias, dialogando com os 
deputados e assessores técnicos, alertando a equipe do executivo paulista para possíveis 
modificações e emendas aos projetos. 
 
O EGESP contou com o apoio técnico da Fundação do Desenvolvimento Administrativo – 
FUNDAP, vinculada à Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo, para avaliação 
dos impactos financeiros e/ou políticos dos projetos em tramitação no Congresso. A FUNDAP 
organizou uma rede de colaboradores – Rede Alfa – articulada com as secretarias setoriais do 
Estado (assessores parlamentares e grupos técnicos), equipe do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento – CEBRAP e especialistas externos, quando necessário. 
 
Mais de 300 projetos fazem parte de lista atualizada semanalmente pela equipe do EGESP, 
que prioriza temas e projetos de maior relevância e impacto financeiro. 
 
2. Elaboração de Notas Técnicas e Estudos 
 
Em 2009, foram elaboradas notas técnicas com informações e estudos sobre os seguintes 
temas: 
- Considerações sobre Programas de Transferência de Renda; 
- Programa Bolsa-Família: Principais Características; 
- A Política de Reajuste dos Benefícios da Previdência Social e Considerações sobre 3 Projetos do 
Senador Paulo Paim (PT/RS); 
- Tópicos sobre a Situação Fiscal Brasileira; 
- Trajetória de Crescimento do PIB Comparada: Brasil, Índia, China, América Latina e Mundo (1980-
2010); 
- Emprego e Inclusão Social - Oportunidades e Desafios da Geração de Empregos no Brasil; 
- Evolução da Quantidade de Servidores do Poder Executivo Federal e do Governo de São Paulo, 
segundo a Situação de Vínculo (1997-2009). 
 
A equipe do EGESP participou do Ciclo de Seminários “Políticas Públicas em Debate”, 
organizado pela FUNDAP, que tratou em 2009 de temas como Educação, Saúde, Previdência 
e Assistência Social e Reforma do Estado, entre outros. 
 
3. Levantamento de informações sobre os Convênios d o Governo do Estado de São 
Paulo com a União e suas entidades 
- Estreitamento do nível de cooperação entre o EGESP e as Secretarias de Planejamento e da Fazenda; 
- Follow-up de solicitações de autorização para empréstimos externos do Governo do Estado junto à 
União e Congresso, com ações voltadas à entrega e retirada de documentação junto à Procuradoria do 
Tesouro Nacional e participação em reunião entre o Grupo de Captação de Recursos, da Secretaria da 
Fazenda do Estado e o Ministério da Fazenda; 
- Obtenção junto à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, e encaminhamento 
de relatórios da execução orçamentária do OGU de 2009 e de restos a pagar; 
- Acompanhamento de reuniões da bancada relativamente ao orçamento federal para 2010 e reuniões 
da Comissão Mista de Orçamento. 
 
4. Participação das atividades do Fórum Nacional de  Representantes Estaduais - 
FONARE 
 
Um representante do EGESP participa regularmente das reuniões do Fórum Nacional dos 
Representantes Estaduais, que agrega as 27 representações estaduais, visando à troca de 
informações e ações conjuntas. 
 
O Estado de São Paulo participou da “Festa dos Estados”, realizada em Brasília nos dias 20, 
21 e 22 de novembro de 2009, com um estande idealizado pela SP Turis e pela Secretaria de 
Esporte, Lazer e Turismo do Estado com o intuito de divulgar o turismo em São Paulo. 



 349 

1.7 - Ouvidoria 
 
Utiliza o Sistema de Ouvidorias, que facilita a comunicação entre os Ouvidores de todo o 
Estado de São Paulo. Muitas demandas recebidas são pertinentes aos outros órgãos que são 
direcionadas conforme a competência. 
     
 

Tipo de manifestação Quantidade 
Denúncia 114 
Elogio 56 
Expressão Livre 50 
Reclamação 515 
Solicitação de Informação 374 
Sugestão 181 
Total  1.290 

 
Manifestações recebidas durante o ano de 2009:  
 
Órgãos Públicos 
Reclamações postadas por usuário, advogado, ex-presidente da Junta Comercial – JC, com cópia a 
autoridades e ouvidorias, alegando atraso no atendimento dos processos submetidos à JC.  

As demandas foram registradas e enviadas à Junta Comercial. 
  Balsa 

Reclamações sobre a balsa Santos/Guarujá versaram sobre: falta de higiene e de manutenção das 
embarcações; embarcações em desuso; excesso de passageiros; imprevisão no tempo de travessia e 
de embarque; apropriação do valor da tarifa, impossibilitando o passageiro de usar outro transporte; 
transtorno no embarque de bicicletas, motos, carros, passageiros e animais; falta de segurança nas 
instalações da rampa de acesso a balsa; inacessibilidade as cabines de pagamento nos dias de chuva 
pelo acúmulo de água parada; desrespeito dos funcionários para com os usuários, e, ao final, má 
qualidade do serviço prestado pela concessionária. 
As mensagens foram direcionadas a DERSA.     

   Lei Antifumo 
Mensagens da capital e municípios de: Votuporanga, Santos, São José dos Campos, Marília, 
Guarulhos, Ribeirão Preto, Vinhedo, Osasco, Santo André, Campinas, Guaratinguetá, Penápolis, Recife-
PE, condomínios residenciais e comerciais, solicitaram informação sobre a aplicabilidade, fiscalização, 
penalidades, divulgação, tratamento de saúde, face à vigência da lei antifumo.  
Temas como o combate ao consumo de bebidas alcoólicas e a fiscalização de comércio ilegal de 
cigarros, foram abordados nos relatos.  
A demanda foi atendida com base na legislação aplicável e indicada a consulta ao site: 
www.leiantifumo.sp.gov.br, Secretaria de Estado da Saúde, PROCON, Centro de Vigilância Sanitária e 
ao Centro de Referência do Álcool, Tabaco e outras Drogas - CRATOD.    
Eleições 2010 
Mensagens de políticos, da capital e municípios, de outros Estados, em apoio à candidatura do 
Governador à Presidência foram anotadas.  
Eleitores contrários à lei antifumo protestaram o voto no Governador para Presidente   
Os relatos foram submetidos à apreciação do Secretário-Chefe da Casa Civil.      

  Vitimas de Contaminação por Benzeno 
Munícipes de São Sebastião reclamaram da distribuição de cestas básicas pelo Centro Comunitário da 
Prefeitura Municipal. 
Informaram que a distribuição é feita com atraso, que os mantimentos são divididos entre os 
necessitados e por muitas vezes as cestas não chegaram aos destinatários. 
As famílias necessitadas, na maioria, moradores do bairro Itatinga, com população de 17.500 
habitantes, vítimas de contaminação por Benzeno usado pela Petrobrás.  
Os moradores do bairro denunciaram a falta de medicamento e o descaso das autoridades em tratar 
das vítimas da contaminação pelo benzeno que, além dos males causados a saúde, registram casos de 
crianças e animais (gatos) nascidos com má formação genética.     
A demanda foi enviada à Secretaria de Relacionamento com Municípios e Secretaria de Estado da 
Saúde.  
Projeto de Lei de Denominação 
Inúmeros pedidos de aprovação do Projeto de Lei que denomina a Estação Jardim São Paulo para 
Estação Airton Senna.  
Anotados e foram direcionados a Assessoria Especial do Governador para Assuntos Parlamentares. 
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Carteira de Previdência dos Advogados 
Pensionistas, Aposentados e Advogados contribuintes da Carteira de Previdência dos Advogados 
administrada pelo IPESP contestaram a extinção da entidade. 
Aos usuários foi remetido o pronunciamento do Governo com o intuito de esclarecer os pontos 
importantes e dirimir dúvidas a partir da apresentação do PL 236/2009 à Assembléia Legislativa, 
contendo a situação atual da Carteira, a proposta do Governo, Motivos da apresentação do PL e 
mentiras e verdades sobre a Carteira dos Advogados e a Lei 13.549/2009. 
Piso Salarial Paulista 
Aposentados e Pensionistas do INSS, Empregadores Domésticos e Servidores Públicos reclamaram 
dos pisos salariais vigentes no Estado, pois recebem salário mínimo nacional, têm reajustes abaixo da 
inflação ou não têm reposição salarial há anos, e são obrigados a pagar empregados e acompanhantes 
(no caso de idosos) de acordo com a Lei Estadual.  
 Reivindicaram equiparação para não aumentar o déficit nas contas das famílias.  
Entre os empregados domésticos a queixa é de que o mínimo paulista é insano, vez que, provoca 
desemprego na categoria e facilita a informalidade, pois, os patrões não querem suportar os encargos 
do trabalho registrado em carteira.  
Os esclarecimentos cabíveis foram prestados pela Secretaria de Gestão Pública.  
Precatório 
Pedidos de pagamento de precatórios alimentícios foram atendidos pela Procuradoria Geral do Estado.  

   Presídio 
Munícipes de Porto Feliz consideraram regresso a instalação de presídio na localidade.  
Relataram que a cidade precisa de investimento em instituições de ensino, de serviços autônomos como 
SESI, SENAI e SESC, destaca a importância do SELO VERDE, pelo esgoto tratado, reivindicaram a 
decretação de instância turística e NÃO ao Presídio por razões de a cidade se tornar palco de motins, 
rebeliões e trazer insegurança a população.  
As mensagens foram direcionadas à Secretaria de Administração Penitenciária e a Subsecretaria de 
Relacionamento com Municípios.      
Projeto de Lei Areia Limpa 
Inúmeros pedidos de sanção ao Projeto de Lei que determina a CETESB realizar análise da areia de 
praias litorâneas, de rios e represas do Estado de São Paulo foram atendidos pela Assessoria Especial 
do Governador para Assuntos Parlamentares.  

Aut     Autoridade Policial  
Denúncia de irregularidade, arbitrariedade e inércia cometida por membros da Delegacia de Campo 
Limpo Paulista que em inquérito policial mantém aprendido veículo de usuária que vendia salame 
confundido com droga foi recebida e enviada à Corregedoria da Administração para a devida apuração. 
Escola Estadual SBC 
Consta mais de 40 reclamações de usuário que pede a solução para o problema do barulho dos alunos 
que frequentam a quadra de esportes de escola pública estadual de São Bernardo do Campo.  
Adiciona à queixa o estacionamento de peruas escolares em rua residencial congestionando o trânsito.    
As mensagens foram encaminhadas à Secretaria da Educação.    
Outros Temas 
Afastamento, licença, remoção de servidores públicos, pedidos de aposentadoria, emissão de certidão 
de tempo de serviço, fornecimento de medicamentos, inclusão de portadores de necessidades 
especiais, regularização de imóveis, cessão de bem público foram atendidos e remetidos aos órgãos 
competentes.  

 
2. Cerimonial 
 
- Organização de eventos especiais de grande porte  - Atividades  
Elaboração do convite; Determinação do “mailing”; Elaboração de etiquetas; Expedição dos convites; 
Viagens e reuniões precursoras; Elaboração do programa/roteiro; Preparação de ficha de citação; 
Montagem da recepção. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Eventos de destaque: 01 evento de grande porte  
 

Comemoração do Ano Paulino 
 
 Organização de eventos políticos – total de 421 eventos 
Organização e acompanhamento das cerimônias internas e externas das quais participam o Governador 
e o Vice-Governador, promovidas ou não pelo Governo do Estado. 

 
Organização de eventos internacionais– Atividades: 
Recepção no aeroporto; Montagem de cortejo e escolta; Elaboração do programa do visitante e de sua 
esposa. 
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Escolha dos presentes; Contratação de intérpretes; Determinação do mailing; Envio dos convites; 
Confirmação das presenças; Montagens das mesas;  Recepção aos convidados; Acompanhamento aos 
visitantes. 

 
Organização de almoços, jantares e coquetéis (15) – Atividades: 
Elaboração do convite; Determinação do “mailing”; Elaboração de etiquetas; Expedição dos convites; 
Viagens e reuniões precursoras; Elaboração do programa/roteiro; Preparação de ficha de citação; 
Montagem da recepção. 

 
Eventos – 34, sendo: 
Visitas Oficiais – 11; Visitas de Cortesia – 13; Visitas de Trabalho – 10 
 
Total Geral – 471 eventos 
 
Interface 

- Governo de Toyama e o Governo Metropolitano de Tóquio, Japão, para a seleção e envio de bolsistas 

- Conselho de Honrarias e Mérito para a concessão de Condecorações:  
    -  Ordem do Ipiranga; 
    - Mérito Esportivo aos Atletas e Pára-Atletas dos Jogos Olímpicos de Pequim 

                        
Outras atividades: 
 Informações para subsidiar atividades da agenda do Governador; Correspondência Oficial; Atendimento 
aos Consulados; Colaboração, com a Assessoria Internacional, na organização das viagens 
Internacionais do Governador; Organização de viagem de eventos da Presidente do Fundo de 
Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo, agendamento de  audiências 
estrangeiras com o Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado;  

 
3. Corregedoria Geral da Administração - CGA 
 
 

O ano 2009 foi marcante na CGA, órgão de Governo. Pela primeira vez desde sua criação, 
ainda na década de 1950, as atividades da Corregedoria Geral foram sistematizadas e 
consolidadas em Decreto Estadual, o qual não só reforçou o papel desta instituição como 
ampliou suas funções e prerrogativas. 
 
O marco institucional da Corregedoria foi noticiado de forma bastante positiva pela grande 
mídia, que apelidou este novo formato organizacional do órgão de “Super Corregedoria”.  
 
I – Consolidação Institucional 
 
A reorganização da Corregedoria Geral da Administração, iniciada em 2007, foi consolidada 
com a publicação do Decreto Nº 54.424, de 8 de junho de 2009. Finalidade: preservar e 
promover os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e 
publicidade dos atos de gestão, bem como da probidade dos agentes públicos estaduais. 
 
Na moderna concepção de controle adotada pelo Decreto nº 54.424/09, as atribuições da 
Corregedoria-Geral consideram a adoção de medidas preventivas e a orientação dos agentes 
públicos. Esta atuação pode ser verificada no exercício das seguintes atividades:  
 

- Acompanhamento das contratações e terceirizações, divulgando informações sobre o assunto como 
instrumento de gestão; - Monitoramento da utilização do pregão eletrônico; - Acompanhamento dos 
convênios firmados com entidades da sociedade civil; - Inspeções preventivas, com técnicas de 
inteligência, visando ao combate de práticas lesivas ao patrimônio público; - Coordenação de projetos, 
visando à integração de sistemas de informações para fins de controle. 
          
 O novo marco legal da Corregedoria Geral estimula a descentralização do controle interno e a 
cooperação com outras instituições que interagem no trabalho de evitar danos ao erário por 
conduta irregular de servidores, fornecedores, terceirizados, etc. O Decreto 54.359, de 20 de 
maio de 2009, criou a Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração, que 
passou a reforçar a parceria da Corregedoria com a Polícia Civil.  
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II - Corregedorias Setoriais 
 
Em 27 de agosto de 2009 foram criadas Corregedorias Setoriais nas Secretarias de Estado de 
Educação e da Saúde pelo artigo 32, do Decreto nº 54.424, de 08 de junho de 2009, e 
implantadas por Resolução publicada em 28 de agosto de 2009.  

 

Corregedoria Setorial da Educação - Local: sala 32-Térreo da Sede fone 3218-8893. Realização: - 
Assumiu a instrução de 31 procedimentos correcionais (expedientes e processos); - Realizou 18 
diligências em escolas e vem atendendo e processando várias denúncias ou representações.   
Corregedoria Setorial Saúde - Local 5º andar da Sede fone 3066-8890. Realização: 09 procedimentos 
correcionais formais; - Realizou oficialmente 16 inspeções por meio de diligências a hospitais e 
Departamentos Regionais de Saúde.  
As equipes das Corregedorias Setoriais inspecionam as unidades vinculadas a Saúde e Educação para 
verificar regularidade de obras, limpeza, conservação, freqüência e absenteísmo de servidores, 
segurança e procedimentos administrativos em geral. 
 
 
III- Atuação Correcional  
 
Pelo segundo ano consecutivo, foi feito um esforço para diminuir o estoque de processos 
correcionais em andamento. Para que o órgão não fique sobrecarregado com acúmulo 
progressivo de apurações inconclusivas, procurou-se dar celeridade na tramitação de 
processos, de tal forma que o número de processos novos instaurados fique próximo ao 
número de processos concluídos. Resultado: - processos em tramitação diminuíram 6%.  - 
Procedimentos apuratórios protocolados: 114. - Instaurados 151 novos processos correcionais 
e concluídos 185. Foram realizadas 227 diligências que abrangeram inspeções in loco 
realizadas em todas as regiões administrativas do Estado. 
 
 
IV- Reestruturação Organizacional - Desenho Organizacional da CGA 
 

 
Com as novas atribuições previstas no Decreto nº 54.424/09, construiu-se desenho 
organizacional representado na ilustração acima.  
 
 
V - Integração das Unidades Processantes Permanente s  
 
Em 2009 concretizou-se um projeto que estava latente desde 1995: a integração física e 
processual de todas as Unidades Processantes Permanentes (UPPs), que estavam instaladas 
de forma dispersa nas diferentes Secretarias de Estado. 
 

A unificação das UPPs passou a funcionar como uma espécie de Tribunal Disciplinar e permite 
que os Processos Administrativos Disciplinares sejam distribuídos igualitariamente dentre os 
Procuradores de Estado da nova Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares, instalada em 
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29 de setembro de 2009 junto ao Gabinete do Procurador Geral. Esta concentração dos 
esforços de processamento disciplinar em um mesmo órgão gera o aumento de produtividade 
e a diminuição do tempo de tramitação dos processos administrativos.  
 
A Corregedoria Geral da Administração foi protagonista do processo desde a edição da 
Resolução Conjunta CC/PGE/SGP nº 01/2007, sendo que parte das UPPs e seus respectivos 
cartórios e salas de audiência estiveram instalados na CGA até fevereiro de 2009, enquanto se 
formulava o desenho final dado pelo Decreto 54.050, de 20 de fevereiro de 2009, que concluiu 
o processo de unificação. 

 
VI – Monitoramento de Licitações e Indenizações. 
 
Pregão Eletrônico 
 
A Corregedoria implantou um sistema eletrônico que monitora anualmente mais de 25.000 
licitações realizadas por aproximadamente 900 Unidades Gestoras Executoras (UGEs). 
 
O meio impresso foi substituído pelo meio eletrônico, contribuindo para a celeridade e 
eficiência dos processos licitatórios do Estado de São Paulo. A integração do sistema de 
monitoramento de licitações ao PUBNET (sistema de publicação de editais gerenciadas pela 
Imprensa Oficial do Estado e utilizado por todas as UGEs) permite que a Corregedoria receba, 
analise e emita parecer sobre uma justificativa para a não realização de pregão eletrônico em 
menos de 48 horas. 
 

 Fonte: www.imesp.com.br/e-negociospublicos 
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Inversão de fases 
 
A Corregedoria Geral da Administração passou a acompanhar as licitações em andamento no 
Governo do Estado no tocante à inversão de fases (verificar preços antes da qualificação do 
licitante). Pelo sistema de monitoramento implantado pela Corregedoria, aproximadamente 
90% dos processos licitatórios já adotaram o modelo de inversão de fases. 
 
A metodologia aplicada neste monitoramento replica o modelo adotado no caso dos pregões, 
portanto depende dos dados disponíveis no PUBNET. Como não há obrigatoriedade de 
publicação em Diário Oficial de licitações na modalidade convite, está em estudo uma forma 
alternativa para seu controle efetivo. 
 

 

 
 
 



 355 

Pagamentos Indenizatórios 
 
A CGA começou a monitorar os pagamentos de despesas sem cobertura contratual ou 
decorrente de contratos posteriormente declarados inválidos. A CGA, em parceria com a 
Contadoria Geral do Estado da Secretaria da Fazenda, está desenvolvendo mecanismos para 
aprimorar o controle e eficiência deste tipo de gasto público. Entre as ações está a criação de 
item de despesa específico para atendimento do Decreto 53.334/08 e a contínua orientação de 
gestores responsáveis pelos pagamentos. O formulário eletrônico para comunicação de 
pagamentos indenizatórios disponibilizado no sítio da CGA será acrescido de dados 
sincronizados com o Diário Oficial e SIAFEM ao longo dos próximos meses.                     
 
VII - Atividades do núcleo de Inteligência e Combat e à Corrupção 
 
Em 2009, foram desenvolvidos vários trabalhos de inteligência, cruzamento de dados, 
levantamentos de informações sobre agentes públicos, etc. Das operações desenvolvidas em 
2009, destacaram-se as seguintes: 
 
Operações Atestado III 
 
Por três oportunidades, em parceria com a Polícia Civil, a Corregedoria concebeu operações 
para coibir a emissão de atestados médicos falsos e sua comercialização, inclusive para 
funcionários públicos. Com esta e outras medidas correcionais, a CGA contribuiu com a 
redução drástica dos índices de absenteísmo no Estado. 
 
Operação Medula  
 
Desarticulação de quadrilha atuante no roubo e desvio de medicamentos de alto custo 
distribuídos pela rede pública de saúde. A Operação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto 
com a Corregedoria Geral da Administração e a Secretaria Estadual da Saúde. Seis pessoas 
foram presas. 
 
VIII - Evolução Patrimonial de Dirigentes  
 
O Decreto nº 54.264, de 23 de abril de 2009, dispõe sobre a apresentação da declaração 
pública de bens das autoridades ou dos dirigentes abrangidos pelo artigo 3º, incisos II a IV, do 
Decreto nº 41.865, de 16 de junho de 1997, e determina seu encaminhamento ao Presidente 
da Corregedoria Geral da Administração. 

 
Resolução CC-15, de 4-5-2009 - Aprova o formulário para apresentação da declaração pública de bens e 
valores das autoridades e dirigentes da administração direta e indireta do Poder Executivo, e dá 
providências correlatas 
 
Para possibilitar a recepção, análise, tabulação e processamento das informações, foi criado 
um sistema informatizado pela PRODESP que permitiu o envio, diretamente pela autoridade 
pública, de seus dados patrimoniais pela Internet. 
 
Criou-se um banco de dados de dirigentes públicos com informações coletadas nos órgãos de 
recursos humanos do governo e, a partir daí, encaminhou-se para cada um desses dirigentes 
uma senha específica para que eles pudessem, via web, preencher um formulário 
disponibilizado no site da CGA. Constituiu-se um grupo na Corregedoria para dar suporte 
telefônico a centenas de autoridades.  

 
Em 9 de outubro de 2009, foi publicado no Diário Oficial, o patrimônio dos agentes políticos, 
que ficou transparente para a coletividade. 
 
IX – Auditoria Eletrônica. 
 
Em 2009, foram intensificados os trabalhos de prevenção de desvios. Foi constituído um 
Departamento específico para o desenvolvimento de sistemas eletrônicos que permitam o 
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monitoramente e auditoria de atos de gestão de forma simultânea e à distância. Dentre os 
trabalhos que estão na pauta deste novo Departamento, destacaram-se os seguintes: 
 
Interoperabilidade de Sistemas de Informação 
 
A Fundação Prefeito Faria Lima foi contratada para colaborar no desenvolvimento de um 
modelo de interoperabilidade de sistemas dispersos de gestão. O trabalho começou por 
inventariar os sistemas e por identificar pontos de integração. Um modelo para a integração 
dos sistemas eletrônicos de informação do Estado foi criado.   
 
A metodologia de integração de sistemas permite a interoperabilidade dos instrumentos 
eletrônicos de gestão, de várias secretarias, por meio de uma camada integradora capaz de 
permitir o acesso as fontes distintas de dados por meio de uma única interface, como mostra o 
diagrama a seguir: 
 

 
 
Sistema Integrado para Gerenciamento de Convênios e  Cadastro Positivo de Entidades  
 
A Corregedoria Geral da Administração desenvolveu em parceria com a PRODESP um sistema 
para gerenciar convênios firmados entre o Governo do Estado de São Paulo e entidades não 
governamentais sem fins lucrativos. 
 
Para assegurar consistência e funcionalidade do sistema desenvolvido, uma etapa denominada 
“Piloto” testou a metodologia de trabalho, as funcionalidades do sistema e suas aplicabilidades 
práticas.  
 
A adesão e a colaboração de 12 entidades convidadas a participar desta etapa resultaram na 
construção de um sistema que ordenará a gestão de convênios no Estado. 
 
Portal do Gestor Público 
  
Em função das várias iniciativas tomadas pela Corregedoria Geral no sentido de integrar 
sistemas de informações para fins de controle, foi realizado seminário no dia 26 de novembro 
de 2009 no Palácio Bandeirante, que reuniu centenas de técnicos de TI do Governo e das 
Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo. 
 
No Seminário foram apresentadas as palestras de autoridades nos assuntos de integração, 
tanto do Governo Federal, como do Governo Estadual, Municípios e iniciativa Privada, além de 
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prefeitos e parlamentares, que compareceram para conhecer a proposta de integração de 
sistemas desenvolvida pela Corregedoria em parceria com o CEPAM.  
 
Neste Seminário foi apresentada a proposta de criação de um Portal dedicado ao Gestor 
Público. Trata-se de um único sítio onde o gestor pode executar todos os atos administrativos 
de sua alçada de forma padronizada, controlada, moderna, prática e muitas vezes automática. 

 

X – Monitoramento de Terceirizações. 
 
Contratos Terceirizados 
 
O sistema que é gerenciado pela CGA permite o monitoramento de aproximadamente 10.000 
contratos de terceirização, que totalizam 14,6 bilhões, de forma a apontar, preventivamente, 
anomalias que são corrigidas pela Corregedoria antes que as mesmas possam gerar qualquer 
prejuízo ao erário. 
 
Economia com adequação contratual (em R$)  
Serviços Valor  R$ 
Serviços diversos 1.051.863,73 
Serviços de transporte mediante locação de veículos 1.606.800,00 
Serviços de impressão e reprografia corporativa 2.400.000,00 
Total 5.058.663,73 
  
Prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa* 7.500.000,00 
*Projeção para 60 meses 

 
A Corregedoria mantém um departamento de monitoramento e os corregedores responsáveis 
realizaram intervenções junto aos gestores públicos para auxiliá-los na renegociação de 
contratos, visando à diminuição de seus valores. Resultado: estimativa de economia de R$ 
5.058.663,73 em 2009.  
 
XI – Revisão do Cadastro Único de Materiais e Serviços – CADMAT 
 
Em 17 de fevereiro de 2009, a Corregedoria Geral da Administração apresentou ao Comitê de 
Qualidade da Gestão Pública - CQGP os resultados dos trabalhos desenvolvidos para estudar 
o comportamento dos gastos públicos com suprimentos. Estes estudos foram desenvolvidos 
pela Corregedoria Geral por determinação de resolução do Secretário Chefe da Casa Civil de 
agosto de 2008.  

 
Ao apresentar o estudo sobre a proposta para Política de Suprimentos do Estado de São 
Paulo, a Corregedoria apontou a necessidade de sanear o SIAFÍSICO. Por orientação do 
CQGP, passou a trabalhar em conjunto com a Secretaria da Fazenda para contratar empresa 
especializada para reestudo dos itens do CADMAT. 

 
No início de dezembro de 2009, a empresa contratada iniciou o trabalho de profilaxia do 
SIAFÍSICO. A Resolução CC-55, de 9 de dezembro de 2009,  instituiu Grupo de Trabalho para 
análise, aprovação e implantação do Projeto de Saneamento e Padronização do Cadastro 
Único de Materiais e  Serviços – CADMAT, com a participação da Corregedoria Geral. 
 
XII – Grupo de Operações Especiais e Departamento de Controle do Absenteísmo 
 
Em 2009 foi estruturado um grupo de apoio a operações de alta complexidade dentro da 
Corregedoria Geral formado em parceria com a Secretaria da Casa Militar. Trata-se  de  Núcleo 
que conta com a presença de oficiais e policiais egressos da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, que dão apoio em diligências, além de se responsabilizarem pelo levantamento de 
dados em campo. Dentre as várias operações que foram possíveis com o apoio do OE/CGA, 
destacaram-se os seguintes trabalhos: a)Secretaria da Saúde em unidades de Santo André. 
b)vistorias em entidades conveniadas na Secretaria de Esportes. c)parcerias em trabalhos de 
investigação com a Corregedoria da PM, dentre vários outros.  
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Controle de Absenteísmo - o trabalho foi intensificado com a descentralização da CGA via 
Corregedorias Setoriais. Em conjunto com o Núcleo de Operações Especiais, os corregedores 
responsáveis pelo controle de freqüência dos funcionários públicos vêm monitorando a 
concessão de licenças médicas para reprimir anomalias ou irregularidades. 
 
XIII – Departamento de Inspeção de Obras 
  
Em agosto de 2009, foi criada na CGA uma equipe correcional para desenvolver um trabalho 
específico de inspeção de obras realizadas com recursos financeiros do poder público 
estadual. 
 
O enfoque do trabalho é a prevenção de desvios em obras em andamento. Por meio de 
diligências e vistorias, busca-se analisar a compatibilidade entre os cronogramas físico e 
financeiro da obra, evitando irregularidades como antecipação na medição e pagamentos 
indevidos. Além da verificação da execução dos contratos e aditamentos, objetiva buscar a 
padronização dos procedimentos adotados pelas Secretarias de Estado quanto ao repasse de 
verbas públicas para execução de obras e aos convênios firmados com Prefeituras. 
 
Entre o período de agosto a dezembro de 2009, foram feitas 28 diligências, total de 22 obras.  

 
Não obstante tratar-se de um procedimento preventivo, no caso de irregularidades 
consumadas são tomadas medidas visando à responsabilização disciplinar dos servidores e ao 
ressarcimento ao erário.  
 
XIV – Prestação de Contas (uso dos cartões) 
 
O Departamento de Prestação de Contas da CGA realiza a fiscalização da concessão de 
diárias, dos adiantamentos com cartão de pagamento de despesas, dos adiantamentos com 
verba de representação e a avaliação de prestação de contas referentes a convênios firmados 
com entidades sem fins lucrativos. 
 
As atividades correcionais relativas: 1)Diárias e aos adiantamentos com cartão de pagamento 
de despesas e com verba de representação - são feitas pelo critério de amostragem, 
abrangendo todas as regiões administrativas do Estado.  São realizadas diligências para 
requisitar “in loco” os processos de prestação de contas, que posteriormente são analisados na 
sede da Corregedoria. Após a análise que abrange a verificação das disposições normativas, 
são feitas recomendações às unidades inspecionadas mediante orientação e divulgação dos 
procedimentos corretos a serem adotados e, quando o caso, imposição de responsabilidade e 
ressarcimento ao erário. 

 
2)Prestação de contas de convênios - no ano de 2009, foram feitos trabalhos pilotos junto à 
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. A 
partir de irregularidades constatadas em procedimentos correcionais instaurados junto a estas 
Secretarias, constatou-se a necessidade de implantação de um sistema integrado de gestão e 
controle de convênios com entidades. O sistema terá as seguintes principais finalidades:  
 

Cadastramento da entidade, vistoria e confirmação dos dados cadastrados, avaliação dos documentos 
informados pela entidade, divulgação do resultado da vistoria e análise dos documentos, criação de 
registro estadual da entidade e acompanhamento da execução do convênio e dos recursos repassados 
pelo Estado. 

 
Utilização de cartões – CGA participou da revisão dos procedimentos utilizados para realização 
de despesas de adiantamentos. Desde a edição da Resolução CQGP – nº 1 de 12/02/08, ficou 
proibido o saque de numerário por meio do Cartão de Pagamento de Despesas. A CGA passou 
a fiscalizar o cumprimento da regra e a evolução nos gastos e emissões de cartões.  
 
4. Unidade do Arquivo Público 
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Objetivo: Subordinado à Casa Civil, o Arquivo Público recebe maior respaldo em suas ações 
junto aos demais órgãos públicos, no esforço de garantir a preservação das fontes 
documentais essenciais para a memória paulista e os direitos do cidadão. 
 
Ação: A reestruturação da Unidade do Arquivo Público, promovida por meio do decreto nº 
54.276, de 27 de abril de 2009, possibilitou dotar a instituição de nova estrutura organizacional, 
adequada aos projetos de readequação e recuperação do Arquivo Público, desenvolvidos 
desde sua transferência para a Casa Civil, em julho de 2007. A estrutura ampliada permite 
atender às novas demandas técnicas da moderna arquivística, além de conferir novas 
atribuições, especialmente na área de atuação do Departamento de Gestão do Sistema de 
Arquivos do Estado de São Paulo. 
 
Realização em 2009 
Projeto de construção do Edifício Anexo e reforma dos atuais blocos. Investimento: R$ 66.870.130,12.   
Conclusão: previsão para dezembro de 2010. 
 
Benefício:-  Instalações necessárias ao cumprimento das atribuições legais. - Ampliação das áreas de 
depósito dos atuais 10 km lineares de documentação para 100 km lineares. - Atendimento das 
demandas de recolhimento documental da administração pública, hoje paralisado pela indisponibilidade 
de espaço. - Documentação pública receberá tratamento, organização e disponibilização à sociedade, 
ampliando a qualidade da gestão pública, a transparência administrativa do Estado e a preservação dos 
direitos do cidadão. 
 
Resultados: - Documentos disponíveis em formato digital passam a ser acessados na Internet. – 
Facilidade na pesquisa e acesso à informação. - Blocos temáticos, facilitando o acesso ao acervo, estão  
em destaque na página institucional, auxiliando estudantes e professores em seus interesses 
específicos. 
 
Divulgação: O Núcleo de Comunicação atua com o objetivo de tornar o Arquivo Público do 
Estado mais conhecido pelo cidadão. Nesse sentido, foram criados em 2009:   1)Informativo do 
Arquivo Público do Estado de São Paulo, publicação on-line e bimensal que  está em sua 6ª 
edição, e  2)Sala de Imprensa, espaço no  site dedicado especialmente aos jornalistas.  
 
 1)Núcleo de Comunicação apurou a publicação de 43 matérias em jornais ou revistas, 11 
reportagens em rádio ou televisão e 34 menções em agências de notícias on-line, resultados 
obtidos na divulgação de 20 releases à imprensa e no atendimento de 82 jornalistas ao longo 
de 2009.  No site foi publicado um total de 42 notícias. 
 
A instituição conta com um mailing com 9.054 contatos, ferramenta fundamental para a 
divulgação das atividades para um público amplo, que inclui pesquisadores, jornalistas, 
arquivos públicos municipais e estaduais e instituições de memória, ensino e pesquisa. 
 
Departamento de Preservação e Difusão da Memória  - estabelece e implementa políticas de 
preservação e difusão dos documentos permanentes sob guarda do Arquivo Público do Estado.  
 
 Atividades contínuas  
Atendimento ao público: ações de conservação, microfilmagem, digitalização, tratamento arquivístico, difusão 
eletrônica, descrição de documentos, processamento técnico de livros e periódicos, emissão de certidões e 
documentos comprobatórios. Atendimento a professores e estudantes: via ação educativa, realização de 
estágios em arquivologia e de consultorias a órgãos da administração direta.  

 
Projetos e Parcerias 
 
Ao longo de 2009 foram estabelecidas novas parcerias técnicas e encaminhados projetos 
visando ao tratamento de segmentos do acervo permanente da instituição. Destacaram-se os 
seguintes: 
 
Memórias Reveladas –  Arquivo Público do Estado foi uma das 14 instituições contempladas com 
recursos na primeira fase do projeto. Foram concedidos R$ 426.000,00, por meio da Associação Cultural 
do Arquivo Nacional, para tratar parte do Fundo Deops/SP. Esta fase do projeto iniciou-se em novembro 
de 2008 e foi finalizada em julho de 2009.  
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Resultado:  Digitação e indexação de 340.000 fichas remissivas do Arquivo Geral, 180.845 fichas de 
Prontuários, 12.138 de Ordem Social -  digitalizadas - e a higienização e acondicionamento de 11.217 
fichas da mesma série. Microfilmadas 420.000 páginas de documentos. Higienizados e re-
acondicionados:  álbuns com 2.716  fotografias dos prontuários. 

 
Presença do Imigrante na Memória Nacional –  Os registros do banco de dados com os nomes dos 
imigrantes estão associados à cerca de 45.000 imagens de documentos. A partir deste projeto, foi 
construída a idéia de produzir uma página sobre imigração para integrar o novo sítio eletrônico do 
Arquivo.  
 
Memórias Paulistanas (1822 – 1919) –  Em junho foi firmado um termo de parceria com a Associação de 
Amigos do Arquivo para viabilizar as atividades de organização, preservação, microfilmagem e 
digitalização de toda a sub-série Ofícios Diversos da cidade de São Paulo do período 1822-1919, em um 
total de 117 caixas de documentos.  O conjunto documental foi organizado, sendo elaborado resumo de 
cada documento e foram os documentos indexados, higienizados, microfilmados e digitalizados. O 
resultado digital – banco de dados associado às imagens – está disponível no sítio eletrônico, na página 
“Viver em São Paulo”.  
 
Parceria com a Cinemateca Brasileira – Em 2009 teve continuidade, pelo segundo ano, a parceria com a 
Cinemateca Brasileira. O trabalho resultou no depósito dos microfilmes de primeira geração na área 
climatizada da Cinemateca, na telecinagem de filmes e produção da mostra de filmes sobre anistia, que 
ocorreu paralelamente ao evento “30 anos na Luta pela Anistia”. Da parte do Arquivo foram produzidas 
embalagens para o Centro de Documentação da Cinemateca, micro filmado 80.000 páginas de roteiros 
da TV Tupi e digitalizados 46.000 fotogramas do mesmo conjunto documental.  
 
Parceria com a Pinacoteca do Estado -  Participa do Conselho Consultivo do Memorial da Resistência, 
que é gerido pela Pinacoteca do Estado. A exposição permanente do Memorial é, em sua maior parte, 
constituída por documentos do Fundo Deops/SP. As exposições realizadas no Memorial – “Anistia: 1964 - 
?” e “Marighella” contaram com a participação do Arquivo Público do Estado, na forma de pesquisa e 
reprodução de documentos. O seminário internacional “30 anos na luta pela anistia” foi realizado em maio 
no auditório do Memorial da Resistência, onde  foi lançado o livro sobre o evento.    
 
Parceria com a Bunkyo -  A parceria com a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa – Bunkyo resultou 
nas ações:  1)higienização e duplicação de 339 rolos de microfilmes do acervo do Bunkyo, com material 
fornecido por eles. 2)lançamento do livro “Kasato-Maru: uma viagem na história da imigração japonesa”.  
 
Parceria com o Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro -  A primeira atividade  foi o tratamento técnico do jornal 
“La Difesa” (1923-1934), que integra o acervo daquela instituição. A equipe do Departamento estabilizou o 
suporte, higienizou as folhas, criou novas embalagens, micr filmou e digitalizou a coleção. O resultado 
digital foi publicado na nova página eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 
Ações de Organização e Preservação -  ações de conservação, microfilmagem, digitalização, produção de 
embalagens e encadernações.  
Guia do Acervo Permanente -  Foi finalizado e incluído na página eletrônica da instituição. O instrumento 
contém a descrição de 269 conjuntos documentais entre fundos públicos e privados, grupos, séries e 
coleções. O trabalho foi realizado dentro dos parâmetros da Norma Brasileira de Descrição Arquivística 
(NOBRADE) e da Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (ISAD-G). 
 
Fundos Última Hora e Diários Associados - Foi dada seqüência ao tratamento dos acervos iconográficos 
dos Fundos Última Hora e Diários Associados. Foram inseridos em banco de dados os registros 
referentes a 6.112 unidades documentais e descrições de 7.849 itens do Fundo Última Hora. O contrato 
com a empresa Massapê resultou na higienização, acondicionamento e digitalização de 66.000 negativos 
em acetato do jornal Última Hora. Os dossiês fotográficos do Fundo Diários Associados foram 
acondicionados em 2.112 caixas arquivo em poliondas.  
 
Documentação do Departamento de Comunicação Social da Polícia Civil (DCS) - A documentação foi 
tratada e organizada durante o ano de 2009. O trabalho foi iniciado com um diagnóstico do acervo, no 
qual se verificou que a documentação é composta por 52.875 fichas e 1.220 pastas. Nesse processo, foi 
possível decodificar a organização arquivística utilizada pelo DCS, baseada em códigos alfa-numéricos 
muito semelhantes aos do extinto DEOPS/SP. Em seguida, realizou-se a higienização, a desmetalização, 
o interfolhamento com papel neutro, a troca da embalagem primária original por uma nova em papel 
alcalino e o acondicionamento final nas pastas em poliondas. 
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Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo – IHGSP - O acervo documental e a hemeroteca 
foram transferidos, em 2008, e por ordem judicial, para a custódia do Arquivo Público do Estado. No final 
de 2008 iniciou-se o diagnóstico do estado de conservação e organização do acervo. Em 2009 foi 
inventariada a documentação iconográfica e sonora (147 unidades documentais) e cartográfica (341 
mapas). Estabeleceu-se o quadro de arranjo do Fundo Alfredo Mesquita, que foi integralmente 
organizado, com o tratamento técnico de 53 caixas com cerca de 42.000 folhas. Os documentos do 
Fundo Partido Democrático, com cerca de 20.000 folhas, foram higienizados e digitalizados e as 432 
cartas da coleção Revolução de 1924. Organizou-se a hemeroteca do IHGSP e foram desenvolvidas 
embalagens sob medida para acondicionar o acervo de jornais e revistas.  
 

Projeto resgate das fontes de Santos  - Teve início em 2008 e foi encerrado em maio de 2009. Em 
parceria com a Fundação Arquivo e Memória de Santos foi realizada seleção de documentos e 
tratamento técnico de documentos referentes a Santos, Cubatão, São Vicente, São Sebastião e Ubatuba. 
O segmento selecionado, composto por 52 caixas-arquivo e 20 volumes de documentos encadernados, 
passou por organização arquivística, ordenação cronológica, definição de fundos e séries, identificação 
de tipologias, conservação preventiva e microfilmagem.  
 

Projeto Preservação e Difusão dos Maços da População (1765-1850) - Em parceria com a Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, foi iniciado em abril e encerrado em outubro. A equipe do Departamento 
efetuou a estabilização do suporte e preparação para a digitalização dos documentos, ação realizada por 
pessoal contratado pela Imprensa Oficial. A qualidade das imagens resultantes foi avaliada pela equipe 
do Departamento. O resultado do projeto está sendo publicado gradativamente na página “Viver em São 
Paulo” que integra o sítio eletrônico do Arquivo. Até o momento foram incluídas 12.000 imagens, sendo 
prevista a publicação total até abril de 2010.  
 

Recolhimento do Acervo do Instituto Geográfico e Cartográfico - Entre os dias 8 e 19 de maio foi 
realizada a preparação e o recolhimento de um segmento do acervo do Instituto Geográfico e 
Cartográfico da Secretaria de Economia e Planejamento. Foram recolhidos ao Arquivo 1.186 diapositivos 
em vidro, 1.044 fotografias, 700 negativos em vidro, 2.978 mapas e 245 metros lineares de 
documentação textual, além de um volume composto por cinco caixas-arquivo de negativos flexíveis – 
este último não podendo ser contabilizado em função de seu avançado grau de deterioração.  Até o 
momento foi realizado o quadro de arranjo do conjunto Comissão Geográfica e Geológica, o inventário da 
documentação iconográfica e cartográfica  - sendo contabilizados 582 esboços e cartas topográficas - e a 
higienização e digitalização de 436 fotografias. Do acervo do Instituto Geográfico e Geológico foram 
higienizadas as 954 fotos e inventariadas as 1.900 peças que constituem a documentação cartográfica.  
 

Inventários e testamentos - No conjunto documental “Inventários e Testamentos” foram realizados a 
identificação dos processos e classificação dos documentos provenientes dos seguintes grupos: Tribunal 
de Justiça, Juízos de Direito Eclesiástico, Municipal, Ordinário, dos Órfãos e Ausentes – Ramos Ausente, 
Paz e Provedoria dos Cativos. A atividade de reorganização deste segmento do acervo levou à abertura 
de 26 caixas arquivo.  
 

Documentação do Centro de Memória do Banco Nossa Caixa - A direção do Departamento auxiliou a 
Coordenadoria do Arquivo na discussão com a presidência do Banco Nossa Caixa quanto ao 
recolhimento da documentação do Centro de Memória. Devido à compra da instituição financeira pelo 
Banco do Brasil, foi ajustado que a documentação será recolhida ao Arquivo. O acervo é constituído por 
documentos encadernados, correspondências, atas, circulares, fotografias, jornais, folhetos e cartazes. 
Em novembro, a equipe do Departamento preparou todo o material para a mudança, aguardando a 
definição pelo Banco do Brasil da data do recolhimento.  
Ações de Difusão  - Divulgação dos Acervos  
 Foram realizados em 2009 diversos eventos e atividades de ação educativa. Livros e a revista “Histórica” 
foram editados. Página eletrônica do Arquivo foi reestruturada. Em agosto, foram introduzidas algumas 
novidades no site do Arquivo no que concerne à quantidade de imagens digitais. A partir daí iniciou-se 
um projeto de modificação radical do site, que resultou no novo portal, com muitas mudanças e grande 
conteúdo digitalizado, além de 3 sites temáticos integrados ao site institucional.   
Atendimento do Público  
O atendimento ao público no salão de consultas resultou na presença de 5.006 consulentes entre janeiro 
e novembro, mantendo a média do ano anterior. Até novembro foram atendidas 90 solicitações de 
certidões produzidas a partir da paleografia de registros de terras. A consulta ao acervo iconográfico foi 
efetuada por 82 pesquisadores, que consultaram 413 pastas de fotografias e 310 mapas. Foram  
atendidos cerca de 300 pedidos de reprodução de documentos do Fundo DEOPS/SP e Instituto Médico 
Legal para fins jurídicos. Grande parte destes pedidos veio do Ministério Público Federal – Procuradoria 
Regional da República na 3ª Região. O total de visitantes recebidos em visitas monitoradas, oficinas e 
outros eventos – entre janeiro e novembro - foram de 1.133 pessoas. Entre janeiro e novembro, a página 
do Arquivo registrou 124.402 acessos e a revista Histórica 122.803 acessos.  
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Seminários, exposições, oficinas e estágios  
No primeiro semestre foi realizado um estágio para os alunos de Prática de Ensino e Estágio 
Supervisionado em História da PUC-SP, voltado à discussão do uso de reprodução de documentos em 
sala de aula. Na mesma linha de atuação, mas com o caráter de oficina, foram realizados por seis 
sábados consecutivos encontros com estudantes de graduação dos cursos de História da Unisantana, 
Unifieo, Unicastelo e FMU. 
 
Núcleo de Ação Educativa produziu duas exposições virtuais — “30 anos da Lei de Anistia” e “Imigração 
no Estado de São Paulo: 1880 a 1920” – e elaborou  sobre a Revolução de 1924, que será publicada em 
junho de 2010. Coube ao Arquivo Público a organização da exposição “1924 – A Revolução Esquecida”, 
inaugurada em 25 de janeiro no Palácio dos Bandeirantes, com o patrocínio da Sabesp e a colaboração 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
Realização: quatro oficinas de paleografia. Participação: 64 presentes. Foi promovida uma oficina de 
conservação de papel com 13 pessoas. Em agosto o Professor Vitor  Fonseca, do Curso de Arquivologia 
na Universidade Federal Fluminense e do Arquivo Nacional ministrou um curso sobre a Norma Brasileira 
de Descrição Arquivística (NOBRADE) com a presença de 74 participantes.   
 
Entre 11 e 15 de maio ocorreu o Seminário Internacional “A luta pela anistia: 30 anos”, no auditório da 
Estação Pinacoteca. O evento teve como conferencista o Dr. Pedro Nikken, ex-presidente da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e mais 38 palestrantes em 9 mesas redondas. Participação: 582 
pessoas. Realização: Arquivo, Associação de Amigos do Arquivo e Pinacoteca do Estado, responsável 
pelo Memorial da Resistência. O seminário contou com o apoio da Comissão de Anistia do Ministério da 
Justiça, Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República 3ª Região, Fórum Permanente 
de Ex-Presos de SP, Associação Nacional dos Procuradores da República, Imprensa Oficial SP, 
Fundação Editora UNESP, Cinemateca Brasileira, CEDEM/UNESP, CEDIC/PUCSP, AEL/UNICAMP e 
Centro de Pesquisas Vergueiro.  
 
Em agosto inaugurou a exposição “A luta pela anistia: 1964 a ?”. Parceria: Memorial da Resistência.  
Atividades editoriais  
Até novembro foram publicadas cinco edições digitais da Revista Histórica. E a sexta edição do ano está 
em fase de finalização junto ao Centro de Processamento de Informações Digitais. A revista foi indexada 
nas bases nacionais Livres e Sumário.Org e na base latino-americana Latindex. O pedido de indexação 
junto ao Crossref, base internacional de periódicos, está em processo de avaliação. 
  
Em 2009 foram lançados dois livros editados pelo Arquivo: “Kasato-Maru: uma viagem na história da 
imigração japonesa” e “A luta pela anistia”.  Parceria: Imprensa Oficial. 
Estão sendo preparadas cinco obras que serão publicadas no primeiro semestre de 2010, com o apoio da 
Imprensa Oficial, são elas: “História do Estado de São Paulo”. Parceria: Editora Unesp; “Os cortiços de 
Santa Ifigênia: sanitarismo e urbanização em São Paulo (1893)”; “Arquivo em Imagens 6 – Popular 
populismo”;  “Memória Histórica da Capitania de São Paulo” e “Viagem pela cartografia do território 
paulista: da exploração dos rios às imagens dos satélites”.  Parceria: IGC.  
 
Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP 
 
Exerce as atribuições legais do Arquivo  Público do Estado , na condição de órgão central do sistema.  
 
  Principais realizações em 2009:  
 
 Projetos  
Projeto InterPARES – International Research on Permanent Authentic Records in Electronic System. O 
Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo participa das atividades de 
projeto internacional de pesquisa que objetiva desenvolver conhecimentos teórico-metodológicos para a 
preservação a longo prazo de documentos arquivísticos digitais autênticos. É integrado por uma equipe 
de professores e pesquisadores da Europa, Ásia, África e Américas, de diferentes disciplinas como 
Ciência e Tecnologia da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito e História, e coordenado pela 
University of British Columbia, do Canadá. 
 
Censo dos recursos humanos do Sistema de Arquivos - subsidiar e aprimorar as atividades de 
planejamento de cursos e treinamentos. Aplicou questionários a 2.145 funcionários estaduais que atuam 
na área de gestão documental. Os dados obtidos foram: 1.513 são concursados; 1.145 possuem nível 
superior e 946 possuem nível secundário; 1.953 nunca participaram de cursos oferecidos pelo DG-
SAESP; 1.952 nunca participaram de eventos na área arquivística (cursos, seminários, palestras 
Encontros) ; 1.559 têm interesse em participar sem custos, de cursos na área de gestão documental. 
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Reestruturação do Departamento de Gestão do SAESP - Foram realizados estudos e elaborada proposta 
de uma nova estrutura para o Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de SP, 
oficializada pelo Decreto nº 54.276 de 27/04/2009, que promoveu alterações em suas atribuições com a 
criação: 1. Centro de Assistência aos Municípios; 2. Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais; 3. 
Núcleo de Monitoria e Fiscalização, vinculado ao Centro de Gestão Documental; 4. Arquivo 
Administrativo, com a atribuição de assegurar acesso pleno às informações públicas, mediante serviço 
centralizado de atendimento ao público em geral. 
Parcerias  
Parceria com o Ministério Público do Estado: O Termo de Cooperação Técnica, assinado pela primeira 
vez no ano de 2000, foi renovado e ampliado em 23/11/2009. O ajuste prevê a conjugação de esforços 
visando à gestão, acesso e preservação de documentos públicos estaduais, e a integração do Ministério 
Público ao Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Publicado no DOE de 10/12/2009, Seção I, p.3. 
Parceria com as Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo: Elaboração de 11 Planos de 
Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos: Gestão Pública (oficializada pela Resolução 
SGP-11, de 02/04/2009, DOE Executivo I, de 02/04/2009); Transportes; Transportes Metropolitanos; 
Emprego e Relações do Trabalho; Fazenda; Habitação; Segurança Pública; Agricultura e Abastecimento; 
FUSSESP; Casa Civil; CEPAM.   
Treinamento  
Implantação da Política de Gestão Documental no IAMSPE, para 200 funcionários da Autarquia (01/12). 
Avaliação documental 
Publicação de 107 Editais de Ciência de Eliminação de Documentos no DOE, autorizando a eliminação 
de 13.834 caixas e 2.775,53 m/l ou 138,776 toneladas de documentos.  
Normas Técnicas  
Foi elaborada e oficializada a Instrução Normativa APE/SAESP-1, de 10-3-2009 (publicada no DOE de 
18/03/2009), que estabelece diretrizes e define procedimentos para a gestão, preservação e acesso 
contínuo aos documentos arquivísticos digitais da Administração Pública Estadual Direta e Indireta. 
Programa de assistência técnica aos Municípios Pauli stas  
Durante 2009, foram realizadas 312 orientações técnicas para 151 municípios paulistas. Foi promovido o 
VIII Encontro Paulista sobre Gestão Documental Pública por uma política municipal de arquivos em São 
José do Rio Preto (19/07), e o IX Encontro em Casa Branca (19/10). Participação: promotores de Justiça 
e especialistas na área arquivística. Municípios: 119.  Total:  329 agentes públicos municipais. 
Organização de evento arquivístico  
II Seminário Gestão Documental e Tecnologias da Informação: Desafios e Tendências (23/03) 
participaram 240 agentes públicos, representantes das Comissões de Avaliação de Documentos de 
Arquivo, GSTICs, GETIC, Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas. 
Divulgação da política estadual de arquivos (apresentação de palestras) 
• XII Encontro de Dirigentes Municipais de Cultura (São Paulo/março); 
• II Simpósio Baiano de Arquivologia (Salvador/ julho); 
• Fórum de Documentos arquivísticos digitais: autenticidade e certificação (UNICAMP/setembro); 

Seminário Legalidade e Autenticidade de Documentos em Meio Digital (USP/ setembro); 
• V Encontro de Arquivos Municipais (Salvador/ outubro);  
• Semana Inaugural do Arquivo Público e Histórico da Cidade de São Carlos (São Carlos/outubro);  
• VIII Congresso de Arquivologia do Mercosul (Montevideo-Uruguai/ novembro); 
• V Seminário do Programa de Gestão Documental do Estado do Espírito Santo (Vitória/dezembro).  
 Participação em eventos  
•  III Encontro de Base de Dados sobre Informações Arquivísticas (Rio de Janeiro/março) 
• Seminário Internacional do Projeto InterPARES (Rio de Janeiro/setembro) 
• 2° Seminário “Ouvidoria e Qualidade” (PRODESP/outubro) 
• V Encontro plenário do TEAM Brasil do Projeto InterPARES (Rio de Janeiro/novembro) 
Atendimentos técnicos  
• Órgãos do Sistema: 248 assessorias técnicas, 182 atendimentos (e-mail/fone), 54 reuniões de 

trabalho, 4 visitas técnicas e 8 pareceres técnicos. 
Outros Atendimentos  

• E-mails enviados: 528. E-mails recebidos: 1.097. Acessos à pagina:  SAESP, 59.683; Assistência 
aos Municípios, 8.234; Publicações Técnicas, 4.579. 

Centro de Arquivo Administrativo  
Tratamento documental 
 

• Identificação e organização, 1.715 caixas; identificação de 2.009 livros; higienização de 234 caixas; 
avaliação de 240 caixas; remanejamento, 1.259 caixas; montagem, 1.225 caixas. 

• Atendimento: 118 
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• Empréstimo/devolução: 355 documentos, 329 caixas, 14 maços. 
• Organização de banco de dados (Cartórios): 1.600 caixas. 
• Atualização de registros topográficos: 17.540 caixas. 
 
 
5. Colegiado 
 
5.1 -  Comitê de Qualidade da Gestão Pública 
Regido pelo Decreto n° 51.870/07, é um órgão delibe rativo, normativo, de assessoramento e 
de representação nos assuntos de qualidade da gestão pública. 
 
5.2 - Conselho de Estadual de Honrarias e Mérito 
. 
 Participação Prioritária: atendimento direto ao Governo do Estado de São Paulo junto à 
concessão e agraciamento da Ordem do Ipiranga (em seus cinco graus) e a Medalha dos 
Bandeirantes. 
 
Condecorações - Oficialização 
O Conselho estudou, analisou e aprovou, sugerindo a oficialização das seguintes condecorações: 
a) 1º Centenário do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior “General Júlio Marcondes Salgado” – Decreto 
nº 54.100, de 12/03/2009 
b) Prêmio Cidadão Voluntário de Defesa Civil – Decreto nº 54.202, de 03/04/2009 
c) Prêmio Josué de Castro de Combate à Fome e a Desnutrição – Decreto nº 54.203, de 03/04/2009 
d) Cadete PM Ruytemberg  Rocha – O Cadete Constitucionalista – Decreto nº 54.629, de 03/08/2009 
e) Medalha Mérito da Diretoria de Pessoal Polícia Militar SP – Decreto nº 54.909, de 13/10/2009 
 
O Conselho cumpriu com as obrigações, atendendo as diferentes solicitações de registro de Diplomas, 
conforme determina a legislação em vigor, com destaque as seguintes:  
 
 

a) Sociedade Veteranos de 32 – MMDC / São Paulo  / São José do Rio Preto 
b) Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e Sorocaba 
c) Sociedade Amigos do Centro de Formação de Oficiais da Reserva de São Paulo 
d) Associação de Amigos do 2º Batalhão de Polícia do Exército 
e) Associação Comercial de São Paulo 
f) Rotary Clube São Paulo Norte 
g) Clube Esperia 
 

Acompanhamento e Assistência Técnica – aos seguintes órgãos governamentais: a) Academia de Polícia 
Militar de Barro Branco e b) Comando de Policiamento de Interior Um. 
Prestação de Serviços:  atendimento à solicitação da Academia de Polícia Militar de Barro Branco - 
análise e sugestões referentes às condecorações relacionadas ao Núcleo Cadete Ruytemberg Rocha e 
ao Comando de Policiamento do Interior, além de um relativo às comemorações do primeiro centenário 
do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a este subordinado. 
 
Atendimentos/consultas e outras: para diversas instituições, órgãos do governo, prefeituras municipais do 
Estado e de outras Unidades da Federação. 
 
 
6.  Subsecretarias 
 
6.1 – Subsecretaria de Gestão Estratégica do Governo  

 
As estruturas, as atribuições e as competências foram alteradas pelo Decreto nº 54.310, de 6 
de maio de 2009, que reorganizou suas atividades.  
 
Entre as principais atribuições estão o acompanhamento sistemático das obras e ações 
desenvolvidas pelo governo e a produção de relatórios de apoio ao governador, bem como 
levantamentos de caráter estratégico de interesse deste e do secretário-chefe da Casa Civil. 
 
Principal atribuição: preparação de briefings com informações de âmbito regional para auxiliar o 
governador em viagens ao interior do estado e audiências.  
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Os trabalhos servem para subsidiar outras áreas do governo, como a Secretaria de 
Comunicação e a Assessoria de Imprensa do Governador, por meio do fornecimento de 
informações de âmbito regional, com foco nos 644 municípios do interior paulista. Realiza a 
preparação do material para entrevistas que o governador concede a veículos de imprensa do 
interior do estado. Produção: 90 relatórios de viagem. 
 
No ano de 2009, a Subsecretaria realizou apoio a ações de comunicação do governo do 
estado, incluindo a definição de conteúdos de informativos distribuídos mensalmente nos 52 
mais populosos municípios do estado, além de checagem e revisão das informações. 
Produção: cinco edições. Total:  260 informativos. 
 
Cadastro de Obras e Ações do Governo (COAG) - banco de dados que reúne todas as 
realizações do governo de São Paulo empreendidas desde 1996, organizadas por município e 
regiões de governo. Em 2009, foram atualizadas, bimestralmente, as fichas informativas de 644 
municípios paulistas, exclusive a capital. Pelo sistema, é possível verificar quais obras e ações 
de cada secretaria ou órgão estão em andamento no município e, de forma agregada, na 
respectiva região e estágio atual. 
 
Estão interligados on-line 1.190 usuários, sendo 899 deles “alimentadores” indicados pelas 
secretarias. O COAG totaliza 315.806 registros de obras/ações desenvolvidas ou em 
desenvolvimento pelas secretarias e órgãos de governo desde 1996. Do total, 88.882 referem-
se aos três primeiros anos da gestão atual. Investimento aproximado:  R$ 56 bilhões. 
 
6.2 - Subsecretaria de Assuntos Parlamentares 
 
Finalidade: organizar e criar mecanismos que facilitem a interlocução entre o Executivo e o 
Legislativo. 
 
Otimização de resultados: - conta com a colaboração das secretarias estaduais, principalmente 
por meio de suas assessorias parlamentares. Integra a Assessoria Especial do Governador 
para Assuntos Legislativos e a Subsecretaria de Relacionamento com os Municípios. 
 
Principais ações 
-Coordenou reunião na Assembléia Legislativa com as assessorias dos parlamentares, para 
esclarecimento dos procedimentos a serem observados durante os trabalhos. 
- Articulou reunião em cada Secretaria Estadual e 02(duas) reuniões de caráter geral na Casa Civil. 
-Implantou Sistema de Demandas Parlamentares, aperfeiçoando a metodologia de acolhimento, 
encaminhamento e gerenciamento dos pleitos dos parlamentares implantados no exercício anterior. 
- Acompanhou junto ao Legislativo a tramitação de matérias de interesse do Governo do Estado. 
- Promoveu reuniões das bancadas dos diversos partidos políticos na Assembléia Legislativa. 
- Manteve relacionamento com o Líder e Vice-Líderes da base do Governo, e os partidos da oposição. 
- Foram encaminhados às Secretarias de Estado 4.528 pleitos, todos protocolados e processados por 
meio de 16 Secretarias, beneficiando 627 municípios. 
- Por meio de seus parlamentares, todos os partidos que integram a Assembléia Legislativa 
encaminharam ao Governo do Estado solicitações que resultaram em pleno atendimento. 
 
 
6.3 -  Subsecretaria de Relacionamento com Municípios 
 
Finalidade: promover a interlocução com os Municípios. 
 
Principais ações 
- Grupo de Relacionamento com os Cidadãos e Terceiro Setor - receber, tratar e responder as demandas 
de cidadãos e entidades do terceiro setor (cartas, e-mails, telefonemas ou pessoalmente), dirigidas ao 
Governador do Estado.  
-Unidade de Suporte às Demandas dos Municípios - acompanhar, analisar, avaliar, registrar e 
encaminhar as demandas dos municípios, orientando as ações da Casa Civil e dos demais órgãos e 
entidades estaduais. 
 
 
Atividades Desenvolvidas:  
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No exercício de 2009 foram: 
- Assinados 671 convênios via SEP (Secretaria de Economia e Planejamento), atendendo 528 
municípios. Total: R$ 128,5 milhões. 
Audiências realizadas:  3.190  audiências pelo Subsecretário de Relacionamento com Municípios (2.268 
com Prefeitos, 200 com deputados, 722 com vice-prefeitos, vereadores, assessores  e sociedade civil). 
Eventos realizados:  07 (sete) eventos para assinatura de convênios (via SEP) na Casa Civil. 
Reuniões realizadas: 

- 15 reuniões com Associação, Consórcios e Conselhos de Municípios com a presença de 377 
municípios. 
Viagens: 36 viagens programadas do Secretário-Chefe da Casa Civil para inaugurações, congressos e 
eventos nos municípios com a participação de 412 prefeitos municipais. 
- Apoio ao “Briefing” de viagem do Governador e à Imprensa da Casa Civil, com fornecimento de 
informações sobre demandas, liberações e questões polêmicas. 
- Sistema de Cadastramento de liberações das Secretarias de Estado para os Municípios (CDAM) 
efetivou 5.710 cadastramentos. Liberações:  R$ 2.2 bilhões. 
Em 2009 houve atendimento especial a obras pontuais para municípios com população acima de 80 mil 
habitantes. Total:  24 demandas. Investimento:  R$ 30 milhões. 
Correspondências: 
Cartas -  recebidas em 2009:  9.564; respondidas:  6.501; esperando consulta externa das secretarias de 
estado:  2.100 
 
Obs: das 5.070 demandas recebidas em 2008, 3.446 foram respondidas em 2008 e 800 em 2009. 
 
7 -  Assessoria Especial para Assuntos Internacionais 
 
Em 2009 elaborou pesquisas e produziu informativos para todas as atividades internacionais 
do Governador. Coordenou o contato com Embaixadas, Consulados e Representações 
Diplomáticas e autoridades estrangeiras. A Assessoria faz a interface com organismos 
internacionais e universidades.  
 
Acompanhou o Governador e demais autoridades do Governo do Estado de São Paulo em 
audiências internacionais. 

 

Evolução das audiências internacionais
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Audiências Internacionais:  60 
Viagens Internacionais: 14 

          Acordos de Cooperação Internacional firmados pelo Governo do Estado de São Paulo: 3
  
A Unidade de Apoio ao Assessoramento em Assuntos Internacionais tem a função de apoiar  o 
Assessor Especial do Governador para Assuntos Internacionais, nas seguintes atribuições: I) 
analisar a evolução política internacional e eventos mais significativos e a evolução econômica 
de países e grupos regionais relevantes; II) obter informações junto ao Ministério das Relações 
Exteriores sobre relações bilaterais e negociações multilaterais em curso; III) preparar 
subsídios para palestras e apresentações internacionais a serem proferidas pelo Governador 
do Estado e pelo Vice-Governador; IV) contribuir na preparação de programas de visitas de 
autoridades e delegações estrangeiras ao Estado de São Paulo; V) assessorar o Governador 
do Estado e o Vice-Governador na recepção de delegações estrangeiras; VI) promover a 
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interlocução entre os órgãos do Governo do Estado de São Paulo e os seus homólogos 
estrangeiros por intermédio da Embaixada do Brasil no respectivo país; VII) organizar 
programas de visitas do Governador do Estado e do Vice-Governador ao exterior; VIII) sugerir, 
em coordenação com as respectivas áreas substantivas, programas de atividades 
internacionais do Estado de São Paulo, inclusive para atração de investimentos e promoção 
das exportações; IX) contribuir para a organização das atividades internacionais do Estado de 
São Paulo no exterior em coordenação com as respectivas áreas substantivas; X) colaborar na 
organização de seminários internacionais em São Paulo que tenham a participação do 
Governo Estadual; XI - iniciar interlocução com organismos multilaterais para negociar 
programas de cooperação em função dos interesses definidos pela respectiva área 
substantiva; XII) receber diplomatas e delegações estrangeiras. 
 
 
 
II - Entidade Vinculada 
 
 
 
1- Fundo Social de Solidariedade  e Desenvolvimento Social e Cultural  do 
Estado de São Paulo – FUSSESP 
 

 
FUSSESP apóia, mediante a doação de bens e/ ou recursos financeiros e prestação de 
assessoria técnica, a implantação de projetos que visam a proporcionar capacitação à 
população carente, objetivando ampliar as oportunidades de trabalho e criar condições para o 
aumento de renda das pessoas. Parcerias são formadas com os Fundos Sociais de 
Solidariedade Municipais, sociedade civil e iniciativa privada. 
 
FUSSESP conta com programas direcionados a diversos segmentos da sociedade, como 
idosos, crianças, desenvolvendo ainda ações como a Campanha do Agasalho. A seguir as 
ações desenvolvidas pelo FUSSESP: 

 
 
1.1 Casa da Solidariedade Unidades I e II  
 
Desde agosto de 2007, as Casas da Solidariedade são administradas pelo Instituto Criança 
Cidadã - ICC, por convênio firmado com a FUSSESP. 
 
A Casa de Solidariedade I, no bairro de Campos Elíseos, e a Casa de Solidariedade II, no 
Parque D. Pedro II, foram criadas para atender crianças e adolescentes em situação de risco 
social, mediante um programa que possa resgatar a autoestima, identificar e desenvolver suas 
habilidades, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania por meio de convívio produtivo e 
sadio, em que as diferenças individuais são respeitadas. 
 
As atividades são desenvolvidas com as crianças e adolescentes, no regime contínuo e 
intermitente: 
 

Saúde e Educação: alimentação e educação alimentar, educação em hábitos de higiene. 
Arte Educação: arte circense, capoeira, dança, educação física, música (Projeto Guri), teatro e artes 
plásticas. 
Apoio Familiar: integração da família às atividades das Casas, como forma de desenvolver e/ou ampliar 
o vínculo Casa x Família, a partir da organização de um Grupo de Apoio Familiar. 
Orientação Profissional: Cursos de Informática Nível I, II e III, Caligrafia, Confeitaria Básica, 
Telemarketing, Almoxarifado, Atendimento ao Cliente no Balcão e Processos Administrativos, Workshop 
de empresas. 
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Crianças atendidas Regime 2009 

Contínuo 264  Casa da Solidariedade Unidade I – Campos Elíseos 
 

Intermitente 43 

Contínuo 264     Casa da Solidariedade Unidade II – Parque D. Pedro II 

Intermitente 42 

Total 613 

 
 

1.2 Programa de Atendimento ao Idoso Espaço Convivê ncia  
 
Objetivos: propiciar novas formas de participação de convívio social; valorizar e estimular a 
prática de atividade física como fator de saúde e bem estar e resgatar a auto-estima.  
 
O FUSSESP, por meio do Espaço Convivência, em parceria com a Secretaria de Estado da 
Cultura, oferece cursos e oficinas culturais. Atendimentos: 612 idosos.  
 
No Interior do Estado, o Fussesp atua com o JORI - Jogos Regionais do Idoso, realizado em 
parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e apoio do município anfitrião. Os 
classificados no JORI ficam para as finais. 
 
No exercício de 2009 participaram no JORI: 
Participação:  326 municípios do interior e 74 entidades da Capital. Total: 15.750 atletas.  
 
JORI final – Participação: 190 municípios. Total: 2.000 atletas. 

 
1.3  Capacitação de Agentes Multiplicadores   
 
A capacitação de agentes multiplicadores na Capital é desenvolvida junto aos líderes 
comunitários e entidades sociais cadastradas na FUSSESP. Visa à capacitação da população 
carente para geração de trabalho e renda. Objetivo: expandir os conhecimentos adquiridos e 
ampliar as oportunidades de trabalho, criando condições para o aumento da renda. 
 
No exercício de 2009, foram ministrados os seguintes cursos: 

Curso Pessoas Capacitadas 
 Técnicas de Bordado em Linha 67 
 Técnicas de Bordado em Pedraria Avançado 68 
 Técnicas de Bordado  em Pedraria iniciante 50 
 Técnicas de Patchwork Quilt 68 
 Confecção e Forração de Caixas em Tecido 64 
 Confecção de Bonecas em Tecido Avançado 46 
 Confecção de Bonecas em Tecido Iniciante 50 
 Confecção de Bolsas em Tecido 71 
 Costura (almofada, enxoval de bebê e avental) 67 
 Customização 69 
 Informática 75 

Total 695 
 
Pelo Decreto Estadual nº 54.995, de 06 de novembro de 2009, a FUSSESP recebeu autorização 
para celebrar convênios com as entidades sociais. Objetivo: transferência de recursos 
financeiros para realização de cursos descentralizados. A princípio são as seguintes entidades 
beneficiadas: 
 

Arrastão Movimento de Promoção Humana, Associação Educacional e Beneficente, Associação de 
Assistência à Criança Transplantada do Coração – CTC, Creche Imaculada Coração de Maria do Jardim 
Princesa, Lar Infantil Allan Kardec e Fundação Comunidade da Graça. Cada entidade receberá recursos. 
Valor:  R$ 15.000,00. Finalidade: aquisição de material permanente. 
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1.4 - Programa de Geração de Emprego e Renda – Apoi o aos Fundos Sociais de 
Solidariedade Municipais  

 
Programa de Geração de Emprego e Renda busca apoiar, por meio de repasse de recursos 
financeiros e/ou doação de mercadorias e prestação de assessoria técnica, a implantação de 
projetos. Os projetos atendem prioridades sociais levantadas pelas comunidades, que têm o 
conhecimento das realidades regionais. 

 
Nos termos do Decreto Estadual nº 51.951, 02 de Julho de 2007, prorrogado pelo Decreto 
Estadual nº 52.763, de 28 de fevereiro de 2008, que aprovou nova relação de municípios e 
prorrogado pelo Decreto Estadual n.º 53.814, de 12 de dezembro de 2008, em função da 
restrição do período eleitoral, 192 municípios assinaram convênios em 2009 e receberam o 
recurso financeiro. Valor: R$ 2.688.000,00 (sendo que, dos 192 convênios assinados, 29 são de 
2007 e 163 são de 2008). 

 
Conforme previsto no PPA 2007/2011, para o exercício de 2009 foram contemplados mais 210 
municípios, por meio do Decreto Estadual nº 54.996, de 06 de novembro de 2009, que autoriza a 
FUSSESP a celebrar convênios com os Municípios, por intermédio de seus Fundos Municipais, 
objetivando a implantação de projetos sociais voltados à geração de renda. 

 
1.5 - Campanha do Agasalho.  

 
No ano de 2009, a Campanha do Agasalho objetivou incentivar a Ecologia pela RECICLAGEM, 
não deixando de lado a SOLIDARIEDADE INCLUSIVA, pela qual se oferece matéria prima (lã) 
para a aprendizagem de confecção de gorros, meias, mantas e outros. Foi a campanha do 
ajudar-se ajudando. 
 
Resultados de 2009 -   
Arrecadação: 23.145.000 peças para doação. 

 
1.6 - Programa “LENÇOL AMIGO”  

 
Programa instituído pelo Decreto Estadual nº 55.105, de 1º de dezembro de 2009, visa, por 
intermédio do FUSSESP, em favor dos Fundos Sociais de Solidariedade dos Municípios, à 
doação de jogos de roupa de cama, destinados a uso em leitos do Sistema Único de Saúde – 
SUS nos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, pelo prazo de 6 (seis) meses. 
  
O Programa prevê o atendimento aos hospitais sediados nos 279 Municípios, credenciados junto 
à Secretaria de Estado de Saúde e com registro de atendimento/produção nos anos de 2008 e 
2009. Serão destinados pares de jogos de lençóis, compostos de 1 fronha, 1 forro e 2 lençóis, 
todos com o logotipo FUSSESP, para cobrir 28.336 leitos. O FUSSESP desencadeou o processo 
licitatório para a aquisição dos jogos de lençóis. 
 
 
1.7 - Pedalando e Aprendendo  
 
O Programa é uma iniciativa do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural 
do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e SENAI. 
 
O programa consiste em dois eixos: 
 

a- Pedalando – Sensibilização de empresários, da sociedade civil organizada e de 
pessoas físicas para obtenção, mediante doação, de quantidade expressiva de 
bicicletas novas e capacetes, para repasse aos alunos com idade de 11 a 14 anos, da 
rede pública de ensino que residem até 02 km de distância da escola, com frequência 
escolar e desempenho progressivo. 

 
b- Aprendendo – Os alunos matriculados na rede pública de ensino, com idade mínima de 

16 anos, que possuem renda familiar de até 02 (dois) salários mínimos, serão 
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contemplados com Curso de Montagem, Manutenção e Reparos em Bicicletas, 
duração de 100 horas com Certificado SENAI, com a finalidade de criar oportunidades 
para o exercício sustentado de atividades geradoras de trabalho e renda. 

 
Realizações de 2009: 
 

a)Eixo Pedalando 
Qtde  recebida (em doação) Qtde  doada Material 

2009 2009 
Bicicleta 432 1.120 

Capacete 1.000 1.120 
 

 
b)Eixo Aprendendo: 

Capacitação: contemplou 19 municípios. 
1ª Turma  - Andradina, Bertioga, Guará, Itaquaquecetuba, Osvaldo Cruz, Praia Grande,  Santa Fé do 
Sul, São José do Rio Preto, Tupã, Capital / Sapopemba e Leste 3. 
 
2ª Turma - Barretos, Caraguatatuba, Guararapes, Ilha Solteira, Itu, Jaboticabal, Peruíbe, Pirassununga, 
Valinhos, Capital / Vila Prudente Leste 4. 
- Matriculados:  240 alunos . Término do curso:  18/12/2009. 
 
1.8 -  Verde é Vida em Espaços Urbanos  
 

Objetivo: Projeto destinado a recuperar e restaurar parques localizados nas áreas urbanas da 
Cidade de São Paulo. O projeto teve início no Parque da Água Branca e possibilitará a 
preservação de um patrimônio histórico destinado ao lazer da população e ao convívio social; a 
utilização do espaço público já existente para a exposição de produtos artesanais e promoção de 
alimentos orgânicos. 
 
Atividades Realizadas: Em 2009 deu-se sequência às ações que vinham sendo iniciadas: 
 

- Rede nova de esgoto em 2/3 do parque. Coleta de esgoto de vários prédios;  
- Recuperação de dezoito bancos com substituição da madeira por pinos tratados, fornecido pelo 
Instituto Florestal e realizado pela estação de Itapetininga.  
- Retiradas das caixas para a reciclagem do lixo das portarias, por acumularem excesso, muitas vezes, 
de lixo orgânico e entulho. 
- Dia de Conscientização Ambiental e de Combate a Dengue, com a comunidade local e alunos da 
Faculdade Flamingo e pessoal da Frente de Trabalho do FUSSESP; 
- Obras do Lago Negro, resolvendo a infiltração pelo prédio do instituto de Pesca; 
- Restauro no prédio 61, e implantação do laboratório de Qualidade de Água dos Centros de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Recursos Hídricos; 
- Ínício da obra: a)prédio 63 para instalação de banheiro público infantil e adulto. b) prédio 13, para 
implantação da praça de alimentação no parque na área de eventos;  
- Construção de nova caixa d’água central para a futura instalação de quiosques de alimentação; 
- Sequência nas ações referentes à captação da rede de esgoto; 
- Instalação da Praça de Exercícios do Idoso – próximo aos tanques. 

 
 

1.9 -  Alimentação para a Saúde  
 
Objetivo - avaliar, em crianças de 07 a 14 anos que frequentam as Casas de Solidariedade I e II, 
os efeitos da intervenção nutricional, baseado nos conceitos do Programa Alimente-se Bem 
(SESI-SP). 
 

• A Fundação SEADE foi contratada para realizar a análise estatística do projeto.  
 

O relatório da FUSSESP, com 29 páginas, concluiu que: 
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“Os resultados apresentados permitem concluir que o Projeto “Alimentação para a Saúde” 
correspondeu às expectativas, revelando-se um programa de nutrição adequado com ação 
educativa nutricional eficiente, com boa aceitação pelas crianças e de custo efetivo adequado. O 
Projeto também mostrou uma tendência concreta de melhora do estado nutricional das crianças, 
particularmente naquelas com excesso de peso, sem comprometer o seu crescimento.” 
“A mudança de hábito alimentar ocorreu no que tange à alimentação consumida localmente na 
Casa II, independentemente das dificuldades encontradas no envolvimento dos familiares no 
Projeto”. 

 
Em dezembro de 2009 foi preparada a minuta de Protocolo de Intenções entre o Estado e o 
Município, envolvendo as Secretarias Agricultura e Abastecimento, Secretarias Estaduais e 
Municipais da Educação e Saúde para a aprovação do termo para a realização do Programa 
Alimentação Consciente em 2010. 
 
 
1.10 –  Programa Visão do Futuro  
 
Esse Programa é destinado à prevenção e recuperação da saúde ocular dos alunos matriculados 
no 1º ano/1ª série do ensino fundamental da rede pública de ensino no Estado de São Paulo. O 
programa foi instituído pelo Decreto nº 54.284, de 29 de abril de 2009. No Estado de São Paulo, 
o Programa é coordenado pelo Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do 
Estado de São Paulo em parceria com as Secretárias Estaduais de Educação e Saúde. 
 
Execução do Programa 

Fase 1- Teste de acuidade Visual nas Unidades Escolares 
Treinar professores das redes públicas de ensino estadual e municipal para a realização do Teste de 
Acuidade Visual (triagem) nos alunos. 
 
Fase 2 – Mutirão 
Encaminhamento dos alunos triados pelos professores para consultas oftalmológicas. 
 
Fase 3 – Confecção e Entrega dos Óculos – Central do Programa 
Articulação com a sociedade civil para a confecção dos óculos (armações e lentes) 
 
Fase 4 - Avaliação do Programa 
Análise dos resultados das Fases 1,2,3, pela Coordenação e Parceiros do Programa. 
 
Implantação do Piloto na Cidade de São Paulo 
Convênio: assinatura do termo 29 de abril de 2009.  Objetivo: implantar o Programa Visão do Futuro, 
instituído pelo Decreto nº 54.284, de 29 de abril de 2009.  
Secretarias envolvidas na execução do Programa na Cid ade de São Paulo: 
FUSSESP - Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo 
Secretarias Estaduais da Educação e Saúde 
Secretarias Municipais da Educação, Saúde e Assistência e Desenvolvimento Social 
ACONSP – Associação das Consulesas de São Paulo 
Execução do Programa Visão do Futuro na Cidade de São Paulo 
Fase 1 
Treinamento: 4.800 professores da rede pública de ensino municipal e estadual. Finalidade: aplicação do 
Teste de Acuidade Visual – TAV.  
Realização: Teste de Acuidade Visual (triagem) nos 134.141 alunos da 1ª série/1ºano do ensino 
fundamental da rede pública de ensino (censo escolar maio/2009). Período: 24 a 30 de maio de 2009. 
Fase 2 
Atendimento: 13.919 alunos em 9 mutirões. Período: 16 de maio a 19 de setembro de 2009. 
Locais: Santa Casa - Centro e Hospital São Luiz Gonzaga – Jaçanã; UNIFESP - Hospital de Ermelino 
Matarazzo- e FFMUSP- Hospital das Clínicas. 
Fase 3 
Doação de óculo – Entidade: Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural. Beneficiários: 
5.415 alunos da 1ª série/1ºano do ensino fundamental da rede pública de ensino. Período: 24 de 
setembro a 09 de dezembro de 2009. 
Fase 4 
Em execução: análise dos resultados das Fases 1, 2 e 3 pela coordenação e parceiros do Programa. 
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Programa no Interior:  
Interessado: Ourinhos foi o primeiro município a enviar ofício solicitando adesão ao programa. 
 
 

1.11 – Praça de Exercícios do Idoso  
 
Objetivo: prevenir quedas e auxiliar na recuperação de algumas fraturas mais freqüentes. 
 
Objetivo geral: - Proporcionar fácil acesso a um local onde os idosos possam praticar exercícios 
específicos que tenham efeito redutor significativo na incidência de quedas. - Servir para ampliar a 
convivência social. 
Objetivos específicos do convênio:  

• Melhorar o equilíbrio e a marcha; 
• Fortalecer a musculatura próxima dos membros inferiores; 
• Melhorar a amplitude articular; 
• Aumentar a flexibilidade muscular. 

 
 
Pelo Decreto Estadual n° 54.961, de 27 de outubro d e 2009, o FUSSESP ficou autorizado a 
transferir recursos financeiros a 641 municípios do Estado de São Paulo para a aquisição de 
material para implantação da “Praça de Exercícios do Idoso”. 
 
 
1.12 - Portal do FUSSESP  
 
Em outubro de 2009 foi lançado o Portal do Fussesp para: 

 
- Divulgar todas as ações e ser um veículo de informação para todos os Fundos Sociais Municipais, 
facilitando a execução das ações sociais.  
- Divulgar as ações dos Fundos Municipais para que todos os municípios tomem conhecimento das 
realizações nas regiões vizinhas.  
- Facilitar a articulação dos projetos desenvolvidos pelo FUSSESP no âmbito da capital – como piloto, e 
após estendidos ao Interior, por intermédio dos Fundos Municipais.  
 
1.13 – Núcleo de Atendimento a Entidades - NAE  
 
Objetivo: preparar as entidades sociais e associações para desenvolver trabalhos de caráter 
promocional socioeducativo junto às comunidades, visando à melhoria da qualidade de vida da 
população alvo.  
 
Ao NAE compete desenvolver ações com o apoio dos órgãos do Governo, sociedade civil e 
iniciativa privada para repassar as doações recebidas às Organizações Não Governamentais, 
devidamente cadastradas, e aos Municípios. Estão cadastradas no FUSSESP 1.800 entidades – 
sendo que seis delas passam a ter convênio – com vistas ao desenvolvimento do Programa de 
Descentralização do Agente Multiplicador. 
As entidades sociais recebem doações apresentando sua inscrição no Conselho Municipal de 
Assistência Social – COMAS. O FUSSESP, por intermédio do NAE, doa roupas, tecidos, 
calçados, cadeiras de roda e brinquedos. 
 
Atendimentos do NAE em 2009 foram: 
 

Entidades: 1.395.  Beneficiadas: 132.222 pessoas 
 
Fundos Sociais Municipais:  90.344 pessoas beneficiadas.  
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Secretaria de Economia e Planejamento 
 

 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

* inclui  obrigação patronal/insuficiência financeira  a partir de set/2007.                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

variação
09/08

Administração Direta 667.581,0 700.049,0 4,9%
Pessoal 13.096,5 25.654,1 95,9%
   funcionários ativos 8.507,8 17.227,8 102,5%
   inativos 0,2 0,4 93,7%
obrig. patronal/insuf.financ.* 4.588,5 8.425,9 83,6%

Custeio 58.197,7 65.870,5 13,2%

Investimentos 596.286,8 608.524,4 2,1%
2- Entidades Vinculadas 145.701,2 135.265,9 (7,2)%

 Cepam 29.934,4 38.767,9 29,5%
  pessoal 20.151,9 20.671,1 2,6%
  custeio 9.250,7 16.486,8 78,2%
  investimento 322,4 1.334,2 313,9%
  sentenças judiciais 209,4 275,8 31,7%
 Seade 39.136,8 41.930,5 7,1%
  pessoal 29.063,8 29.376,8 1,1%
  custeio 9.153,5 9.952,2 8,7%
  investimento 454,4 1.585,0 248,8%
  sentenças judiciais 465,2 1.016,5 118,5%
 Agem 2.409,4 1.900,4 (21,1)%
  pessoal* 1.237,8 1.086,5 (12,2)%
  custeio 1.134,6 750,5 (33,9)%
  investimento 37,0 63,4 71,4%
 AgemCamp 7.309,6 6.584,1 (9,9)%
  pessoal 936,1 946,9 1,2%
  custeio 4.442,1 5.618,0 26,5%
  investimento 1.931,4 19,1 (99,0)%
 Emplasa 66.911,0 46.082,9 (31,1)%
  pessoal 14.114,6 17.771,7 25,9%
  custeio 10.195,7 13.415,1 31,6%
  investimento 42.600,7 14.859,9 (65,1)%
  sentenças judiciais 36,2

Total da Despesa (1+2) 813.282,2 835.314,8 2,7%

2008 2009
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Número de funcionários 

 
 
 
 

 
I - Atividades 

 
 

 
A função essencial da Secretaria de Economia e Planejamento – SEP - é organizar e administrar o sistema 
de planejamento setorial-regional do Estado, promovendo a articulação dos diversos órgãos do Governo na 
formulação de políticas públicas de desenvolvimento econômico e social.  
 
Para cumprir esta função, a SEP é responsável, conforme determina a Constituição do Estado, pela 
coordenação e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), do Plano Plurianual (PPA) e pela 
elaboração e acompanhamento do Orçamento do Estado.  
 
A SEP articula e coordena as atividades relacionadas à implantação e divulgação do Programa Estadual de 
Parcerias Público-Privadas (PPP’s). Objetivo: promover investimentos em áreas fundamentais e melhorar a 
qualidade dos serviços públicos prestados. Dada a importância do processo de desestatização na política de 
planejamento do Estado, a SEP responde pela secretaria executiva do Programa Estadual de Desestatização 
(PED). É responsável pelo planejamento regional e metropolitano, por meio das agências AgemCamp – 
Agência Metropolitana de Campinas e Agem – Agência Metropolitana da Baixada Santista, e pela celebração 
de convênios com os municípios e pelos entendimentos junto a órgãos, agências governamentais e demais 
entidades financeiras para obter financiamentos, com o objetivo de suplementar os recursos necessários a 
fim de atender ao programa de Governo do Estado.  
 
1 – Coordenadoria de Orçamento - CO 
 
A Coordenadoria de Orçamento atua como a unidade executiva da SEP, que centraliza as atividades 
relativas ao Sistema Orçamentário Estadual e os assuntos relacionados à gestão orçamentário-financeira da 
administração paulista. A Coordenadoria interage com as outras unidades componentes do Sistema de 
Planejamento, no âmbito interno da SEP e, externamente, com todos os órgãos dos Poderes do Estado. 
 
Atua no planejamento orçamentário dos instrumentos de gestão da administração pública: o plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária anual. 
 

2008 2009 09/08
Secretaria 543                                572                                5,3%
   Ativos 328                                347                                5,8%
   Inativos 215                                225                                4,7%
Cepam 274                                263                                (4,0)%
   Ativos 274                                263                                (4,0)%
Seade 374                                340                                (9,1)%
   Ativos 374                                340                                (9,1)%
Agem 15                                  24                                  60,0%
   Ativos 15                                  24                                  60,0%
AgemCamp 11                                  14                                  27,3%
   Ativos 11                                  14                                  27,3%
Emplasa 132                                155                                17,4%
   Ativos 132                                155                                17,4%
CPOS 224 255                                13,8%
   Ativos 224 255 13,8%

Total da Pasta 1.562                             1.623                             3,9%
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As atividades associadas ao exercício dessas funções compreendem, entre outras, o desenvolvimento de 
metodologias e estudos técnicos; normatização e orientação dos processos de trabalho; proposições de 
alocação de recursos; acompanhamento, controle e avaliação dos aspectos formais, quantitativos e 
qualitativos das tarefas inerentes às várias fases do processo orçamentário. 
 
Compete à Coordenadoria de Orçamento: - acompanhar e sugerir providências, no que se refere aos 
aspectos orçamentários, para o cumprimento das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal; - cumprir 
os dispositivos instituídos pela mesma Lei Complementar, interagindo com a Secretaria da Fazenda na 
definição e no acompanhamento de Metas Fiscais e na elaboração de relatórios de gestão fiscal. 
 
Para efetivar suas atribuições, a Coordenadoria empreende contínuos esforços para o aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão orçamentária, mediante a introdução de novas práticas e procedimentos, na busca 
da modernização dos processos de trabalho e respectivos resultados. 
 
Alguns dos principais eventos ocorridos em 2009 foram: 
 
1.1 Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

- Encaminhou o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010 - LDO 2010 à Assembléia 
Legislativa, em 30 de abril de 2009. Foi publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo na forma do Projeto de Lei nº 
299/2009; 
 
- Acompanhou o processo de apreciação legislativa e analisou o impacto orçamentário das 1.935 emendas e das 
subemendas apresentadas pelo Parlamento. A LDO 2010 foi aprovada em 25 de junho, sob a Lei nº 13.578, de 2009, 
publicada no Diário Oficial de 9 de julho de 2009. 
 
Várias outras atividades associadas ao processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias foram 
desenvolvidas pela Coordenadoria de Orçamento, destacando-se: 
 

 Estabelecimento dos procedimentos para o trabalho a ser desenvolvido pela equipe técnica da SEP e pelos 
órgãos setoriais, para revisão dos programas e ações do Plano Plurianual 2008-2011, com vistas à fixação de 
prioridades e metas para 2010, objeto de anexo específico do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

 
 Definição e divulgação da metodologia a ser adotada, elaboração de cronograma, roteiros técnicos e manuais 

de orientação para a atualização dos programas e ações no Sistema EPA - Estrutura de Programas e Ações; 
 

 Acompanhamento e análise das propostas setoriais e definição das estruturas programáticas dos órgãos para 
2010; 

 
 Elaboração do “Anexo de Prioridades e Metas”; 

 
 Articulação com a Secretaria da Fazenda, visando a possíveis modificações a serem propostas no texto do 

Projeto de LDO – 2010; 
 

 Análise e elaboração, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, do “Anexo de Metas Fiscais”; 
 

 Interação com a Procuradoria Geral do Estado para a elaboração do “Anexo de Riscos Fiscais”; 
 

 Elaboração do texto do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010 e da Lei aprovada, acompanhada 
dos respectivos Anexos de Prioridades e Metas, Metas Fiscais e de Riscos Fiscais. 

 
 
1.2. Elaboração do Orçamento Anual 
 
- Encaminhou a Proposta Orçamentária do Estado para 2010 à Assembléia Legislativa em 30 de setembro de 2009, 
originando o Projeto de Lei nº 891/09. 
 
- Acompanhou e analisou as 11.833 emendas legislativas, as subemendas propostas ao Projeto de Lei nº 891/09, 
subsidiando os trabalhos no âmbito da Secretaria de Economia e Planejamento. 
 
As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Orçamento no processo de elaboração da Proposta 
Orçamentária do Estado para o exercício de 2010 envolveram: 
 

 Avaliação crítica dos procedimentos adotados durante a elaboração da proposta orçamentária de 2009, 
objetivando seu aperfeiçoamento técnico e adequação à nova estrutura para o ano 2010; 
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 Elaboração e divulgação do “Caderno do Orçamento do Estado 2005/2009”, constituído de relatórios técnicos 

com informações sobre a evolução das receitas e despesas do Estado em vários níveis de agregação; 
 

 Elaboração do “Caderno Evolução das Despesas – 2000 a 2009”, contendo dados sobre a administração 
direta, autarquias, fundações, empresas e fundos, segundo as respectivas fontes de recursos; 
 

 “Conversão da Série Histórica” – Conciliação das despesas realizadas no período  2006/2008, com o perfil dos 
gastos previstos para 2009; 
 

 Realização de análises para estimativa de fechamento das despesas de custeio para 2009 e definição dos 
Valores Referenciais de Custeio para 2010; 
 

 Publicação da Portaria CO nº 2, de 17 de junho de 2009, que dispõe sobre procedimentos referentes à coleta 
de dados junto às Autarquias, inclusive Universidades, Fundações e Empresas Dependentes, referentes às despesas 
com ações trabalhistas; 
 

 Divulgação aos órgãos dos Poderes do Estado, dos Valores Referenciais de Custeio (VRC) para a elaboração 
das respectivas Propostas Orçamentárias Setoriais para 2010; 
 

 Disponibilização na Internet do Sistema POS - Proposta Orçamentária Setorial 2010, com tabelas de apoio 
atualizadas com os programas e respectivas ações orçamentárias; 
 

 Disponibilização na Internet/Intranet do Sistema SOE - Sistema Orçamentário das Empresas, para a 
apresentação das propostas orçamentárias para 2010, das empresas estatais não dependentes; 
 

 Coordenação e acompanhamento, junto aos órgãos da administração estadual, dos trabalhos de elaboração 
das propostas setoriais para o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimentos 
das Empresas Estatais para 2010; 
 

 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; 
 

 Previsão das despesas e encargos de caráter obrigatório, tais como: pessoal, serviço da dívida, vinculações 
constitucionais, para inclusão na proposta orçamentária de 2010; 
 

 Elaboração da Mensagem do Governador à Assembléia Legislativa, encaminhando o Anteprojeto de Lei que 
orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2010; 
 

 Definição da forma de apresentação gráfica do orçamento estadual, tornando-o visualmente mais acessível à 
consulta. As mudanças já incorporadas preservam a normatização própria do conteúdo legal da peça orçamentária e os 
novos recursos visuais acrescentam melhorias propiciadas pelas ferramentas “Business Intelligence” e “Business 
Object”. 
 
 
1. 3. Acompanhamento da Execução Orçamentária 
 
As normas de execução do orçamento estadual são definidas com a Secretaria da Fazenda. O instrumento 
utilizado é o decreto anual, que fixa normas para a execução orçamentária e financeira de cada exercício. As 
regras do exercício de 2009 foram estabelecidas pelo Decreto nº 53.938, de 6 de janeiro de 2009. A 
normatização dos dispositivos do decreto foi efetuada por meio da Portaria Conjunta CAF-CEDC-CO-CPA nº 
1, de 9 de janeiro de 2009, dispondo sobre procedimentos específicos a serem observados na execução 
orçamentária e financeira do exercício de 2009. 
 
As ações relacionadas à execução do orçamento de 2009, implementadas pela Coordenadoria de 
Orçamento, compreenderam:  
 

 Avaliação técnica das implicações de reformas administrativas ocorridas em 2009, sobre a classificação 
institucional do Orçamento, resultando na edição de Decretos e Instruções, que estabeleceram as novas estruturas 
institucionais dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Unidades de Despesa; 
 

 Análises técnicas dos pedidos de alterações orçamentárias e formalização das alterações aprovadas, nos 
termos do Decreto nº 53.938, de 2009; 
 

 Acompanhamento orçamentário-financeiro das empresas estatais; 
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 Análise das implicações orçamentárias nos processos de contratação pela Administração Pública Estadual, na 
forma do Decreto nº 41.165/96; 
 

 Elaboração mensal do Relatório de Execução Orçamentária, com informações gerenciais sobre a execução 
orçamentária para uso, pela administração superior, como instrumento analítico e decisório durante o processo 
orçamentário; 
 

 Compatibilização no Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras - Siafísico dos Cadastros de 
Materiais e Serviços do Estado, com a correspondente classificação da despesa por natureza; 
 

 Revisão e estudos para atualização do Sistema de Alteração Orçamentária 2009 (SAO/2009); 
 

 Estudos para a revisão de salários da administração direta e indireta do Estado; 
 

 Estudos dos principais itens de custeio. Objetivo: racionalizar as despesas administrativas do Estado; 
 

  Estudos referentes a despesas de utilidade pública. Objetivo: aprimorar o controle e a forma de contratação; 
 

 Análise dos processos de contratação de pessoal, a fim de subsidiar o Governador do Estado em suas 
decisões; 
 

 Participação em grupos de trabalho, envolvendo diversas entidades estaduais; consultoria em assuntos 
inerentes às empresas estatais; negociações com instituições financeiras (BIRD-Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento, BID-Banco Interamericano de Desenvolvimento, BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), para obtenção de financiamento em empreendimentos prioritários do Governo Estadual; 
 

 Apoio ao Secretário da Pasta – membro da Comissão de Política Salarial, nos assuntos pertinentes à política 
salarial das empresas e fundações; 
 

 Atendimento de consultas acerca das diferentes formas de classificação da despesa, estrutura programática, 
produtos e unidades de medida de ações orçamentárias; elaboração e execução orçamentária, aspectos legais do 
orçamento, funcionamento e utilização de aplicativos do Sistema Orçamentário, aspectos de quantificação física e 
financeira; 
 

 Remodelagem do Relatório de Execução Orçamentária (REO), utilizando a ferramenta “Business Intelligence”. 

 
1. 4. Participação da Coordenadoria de Orçamento em outras Atividades  
 
Agregação de melhorias ao Sistema EPA - Estrutura de Programas e Ações, que subsidia o Plano Plurianual- PPA, a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA. Faz interação com o SAO - Sistema de 
Alterações Orçamentárias, SOE - Sistema Orçamentário das Empresas, Simpa - Sistema de Monitoramento de 
Programas e Ações do Plano Plurianual e Siafem/SP - Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e 
Municípios - São Paulo. 
Elaboração de pareceres técnicos, relativos aos aspectos orçamentários das demandas oriundas da Assessoria Técnico 
Legislativa - ATL e da Assessoria Técnica do Governo -  ATG. 
 
2 . Coordenadoria de Planejamento e Avaliação - CPA 
 
A Coordenadoria de Planejamento e Avaliação – CPA atua na coordenação da elaboração e gestão dos 
Planos Plurianuais – PPA’s, no gerenciamento e monitoramento intensivo dos programas, ações, metas e 
indicadores, na instrumentalização de ferramentas de apoio ao planejamento metropolitano e territorial e na 
organização cartográfica e territorial do Estado. 
 
Responde pela articulação das atividades relacionadas à montagem e à execução do Programa de 
Investimentos do Estado - PDI, que inclui projetos estratégicos de infra-estrutura e de desenvolvimento 
social.  
 
2.1  Coordenação das Atividades de Planejamento e Avaliação em 2009 
 
Plano Plurianual – acompanhamento e monitoramento de Programas e Ações do PPA pelo Sistema de 
Monitoramento dos Programas e Ações do PPA – Simpa.  
 
Diretoria de Planejamento e Avaliação - DPA  
 
- Proporciona atendimento a todos os usuários do Simpa e realiza a análise da qualidade das informações registradas. 
Objetiva melhorar os subsídios à gestão dos programas. 
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- Efetua, durante o processo de elaboração do Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a análise das alterações 
da estrutura programática e metas propostas para 2010 e das alterações programáticas, por ocasião da elaboração da 
Proposta Orçamentária para 2010.  
 
Sistema de Acompanhamento de Investimentos – SAI – realização de treinamento e atendimento ao usuário 
do sistema; supervisão do cadastramento de investimentos, recuperação dos dados do SAI para subsidiar 
acompanhamento do PPA e análises de investimentos. 
 
Sistema de Informações Gerenciais do Monitoramento do PPA - SIGPPA - desenvolvimento e implantação, 
em conjunto com a Diretoria de Tecnologia da Informação, do SIGPPA – aplicativo para apresentação 
gerencial dos resultados do Monitoramento do PPA. 
 
Sala da Situação – montagem de um ambiente físico (sala 147 – 1º andar do Palácio dos Bandeirantes), 
construído para concentrar informações estratégicas e estar à disposição dos dirigentes do Governo de 
Estado.  
 
Painel SP - sistema em desenvolvimento pela SEP/ CPA. Parceria: Fundação Seade. Trata de banco de 
dados informatizado que tem as informações básicas das condições sócio-econômicas e a atuação 
institucional do Estado. O sistema foi concebido para realizar o processamento permanente de avaliação e 
manutenção do seu conteúdo e constituirá em uma importante ferramenta para o planejamento e avaliação 
das políticas públicas do Governo do Estado. A primeira etapa de implantação do projeto está concluída com 
o desenvolvimento de 271 indicadores agrupados em 11 temas, compostos de: Assistência Social, Cultura, 
Educação, Emprego, Ensino Superior, Habitação, Justiça e Segurança, Meio Ambiente e Saneamento, 
Saúde, Transportes. 
 
Principais projetos em desenvolvimento  
 

 Integração e Adequação de Sistemas de Informação – Objetivo: integrar as rotinas e programas disponíveis na 
SEP (Simpa, Siafem, SIGEO-Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária, SAI e outros). 
 

 Painel de Indicadores – Objetivo: introduzir melhorias na elaboração e monitoramento dos programas e ações, 
permitindo a avaliação dos avanços nas políticas públicas no médio e longo prazo por meio de indicadores de 
desempenho, resultados e efetividade – em construção com apoio da Seade e FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas. 
 
Plataformas logísticas – trata-se do esforço conjunto da SEP, envolvendo a Secretaria dos Transportes, para 
dar início ao processo de implantação de Plataformas Logísticas - PL no Estado, a partir dos primeiros 
estudos, enfocando localização e possibilidades de estruturação de duas primeiras plataformas: PL de São 
José dos Campos e PL de Cotia. 
 
Monitoramento do Rodoanel Trecho Sul – participação nas atividades em desenvolvimento pelo Grupo 
Técnico constituído a partir do Decreto nº 53.533, de 09/10/2008 e da Resolução SEP nº 007, de 21/11/2008, 
dispondo sobre a criação de  Grupo de Trabalho – GT para a construção do Sistema de Monitoramento para 
o Trecho Sul do Rodoanel.  
 
Políticas Públicas voltadas à População Idosa – Articulação com 18 Secretarias de Estado. 
 
GT Paulista da Copa 2014 – a SEP, que coordena as ações do Grupo de Trabalho - GT Paulista da Copa 
2014, no âmbito do Estado e do Município de São Paulo, tem conduzido as reuniões com as Secretarias 
envolvidas, com o apoio da CPA, para garantia dos compromissos e cronogramas assumidos com a FIFA 
para este evento.  
 
Projetos Estratégicos de Mobilidade Urbana – reúnem 19 projetos estruturantes direcionados à melhoria da 
mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo e voltados ao suporte à Copa da FIFA das 
Confederações, em 2013 e do Mundo, em 2014. A cidade de São Paulo é candidata à cidade-sede da 
abertura da Copa em 2014. A CPA tem como função articular os agentes envolvidos e acompanhar a 
implantação desses projetos, como participante do núcleo de infra-estrutura do Comitê Executivo do GT 
Paulista da Copa 2014. Destaque: 
 
Projeto da Linha 17 Ouro – com 22 km, trata-se de objeto de negociação e aprovação.  – Financiamento: R$ 1.082 
milhões do PAC da mobilidade. 



 

 
 

380

2. 2  Unidade de PPP 
 
A Unidade de PPP está vinculada ao gabinete do Secretário. Contribui para a montagem da carteira de 
projetos que compõe o Programa de Investimentos que considera os recursos orçamentários, obtidos com 
recursos de financiamento (agências nacionais e multinacionais de financiamento) e de Parcerias Público-
Privadas – PPP’s, (nas modalidades de concessão patrocinada e administrativa), bem como a desoneração 
total de recursos fiscais, por meio dos projetos de concessões comuns.  
 
É por meio dos Programas Estadual de PPP’s e de Concessões que o Estado incrementa investimentos do 
setor privado em áreas fundamentais da infra-estrutura. Objetivo: melhorar a qualidade dos serviços públicos 
prestados. 
 
Carteira de Projetos de PPP - Parcerias Público Privadas e Concessões 
 
Projetos Contratados  
 

 Secretaria dos Transportes - 2ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias – 05 Lotes: concessão 
comum para exploração e gestão operacional de cinco trechos rodoviários. Extensão: 1.760 km. Investimento: R$ 8 
bilhões.  Prazo de concessão: 30 anos. Licitação: concluída em outubro de 2008. 
Projetos em Licitação 
 

 Secretaria dos Transportes Metropolitanos - Trens da Linha 8 – Diamante da CPTM. O projeto é uma 
concessão administrativa para a manutenção e modernização do material rodante.  Investimentos: R$ 993 milhões. A 
sessão pública de abertura de propostas foi realizada em 27.11.2009. 
 

 Secretaria dos Transportes Metropolitanos - Sistema Único de Arrecadação Centralizada. Concessão 
administrativa: prazo de 30 anos. Finalidade: gerenciamento da arrecadação das tarifas públicas dos serviços de 
transportes de passageiros (municipal e metropolitano) por meio de cartões inteligentes (smart card). Investimento: R$ 
522 milhões. Edital publicado: novembro de 2009, com abertura de propostas prevista para o primeiro trimestre de 2010. 
 

 Secretaria dos Transportes – Rodoanel Trechos Sul e Leste: Projeto de Concessão Comum para 
Exploração e Gestão Operacional dos trechos Sul e Leste do Rodoanel, por um período de 35 anos.  
 

 Secretaria dos Transportes Metropolitanos - Trem de Guarulhos/Expresso Aeroporto (Linha 13 - Jade da 
CPTM).  Extensão: 20,8 km. O Expresso Aeroporto será uma ligação expressa conectando a estação da Luz ao 
Aeroporto de Cumbica. O projeto é uma concessão onerosa. A estimativa de investimento total (público + privado): R$ 
2,1 bilhões. Edital publicado em junho de 2009. Licitação suspensa para reanálise do projeto. 
Projetos em estudo 
 
 Aeroportos, SIM da Baixada, Projetos de Operação de Sistema Produtor de Água, Operação do Sistema de Tratamento 
de Esgotos, Rodovia Tamoios, Porto de São Sebastião e Ferroanel. 
  
 
3 . Coordenadoria de Administração - CA 
 
A Coordenadoria de Administração é composta por 4 diretorias referentes às diversas áreas da sua 
competência:  Finanças e Contratos (responsável pelas compras e contratações: aquisições de materiais, 
prestação de serviços, locação de bens móveis e imóveis e alienação de imóveis), Apoio Logístico 
(responsável pelas atividades de administração predial dos próprios da secretaria), Recursos Humanos e 
Tecnologia da Informação. 
 
Além das atividades de rotina envolvendo os problemas específicos das diferentes áreas, destacaram-se, em 
2009, as seguintes ações: 
 

 Área de Finanças e Contratos -  administra os processos especiais como o Projeto Parque Belém. O 
contrato foi assinado para a realização de obras em dezembro/09. Valor aproximado: R$ 30 milhões. 
 

 Área de Recursos Humanos - realização de concurso público para admissão de 174 analistas de 
planejamento, orçamento e finanças. Objetiva reforçar o quadro de técnicos da SEP. 
 

 Área de Tecnologia de Informação - trabalhos realizados foram: - Melhoria da infra-estrutura de 
hardware, software de banco de dados, desenvolvimento de sistemas e na instrumentação da SEP para análise de 
informações para tomada de decisão. - Questão da mobilidade de acesso ao correio eletrônico, segurança da 
informação e continuidade das operações da SEP, que dependem de recursos de tecnologia da informação.  - Evolução 
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na solução de Business Intelligence por meio da expansão de informações gerenciais da Elaboração, Execução e 
Receita para projeção da Proposta e Lei Orçamentária em novo formato. - Expansão da utilização de Business 
Intelligence, com aquisição de novas licenças para instalação na CPA, CO, CA e Assessoria Econômica no Palácio. - 
Elaboração de projeto e acompanhamento da execução de infra-estrutura, efetuada pela Prodesp, no edifício localizado 
na Alameda Santos, para instalar parte da SEP. - Suporte técnico aos usuários da SEP. A Diretoria de Tecnologia da 
Informação atendeu 5.208 chamados técnicos relacionados ao uso dos sistemas da SEP, correio eletrônico, 
equipamentos, impressoras, internet, etc. 
 
4 . Unidade de Financiamentos 
 
Entre as atribuições da SEP, estão os entendimentos junto a órgãos/entidades governamentais e organismos 
e agências governamentais e demais entidades financeiras, visando a concretizar operações de crédito para 
suplementar os recursos necessários para atender o programa de investimentos do Governo do Estado. A 
Unidade de Financiamentos participa dos seguintes processos: 
 

1 - Priorização dos projetos e contatos preliminares junto a potenciais instituições financiadoras, bem como em conjunto 
com a Secretaria da Fazenda e demais órgãos /entidades do governo estadual e federal. - Participação nos processos 
de aprovação e contratação das operações e posterior acompanhamento da execução contratual, em relação ao 
planejamento inicial.  

2 - Negociação e contratação de empréstimos não reembolsáveis (a fundo perdido) destinados ao desenvolvimento de 
estudos de interesse dos órgãos e entidades do Estado. - Contatos junto a organismos internacionais e agências 
multilaterais internacionais e instituições financeiras do país. Objetivo: obter manifestação de interesse no financiamento 
a entidades privadas proponentes em processos de concessões de interesse do Estado. 

3 - Realização de dois encontros técnicos em São Paulo sobre: a) transportes, destinado aos representantes do Banco 
Mundial sediados em seis países do sul da Ásia; b) procedimentos licitatórios (Procurement Study) do Estado. 

 
O Governo Federal autorizou a captação de novos recursos ao Estado de São Paulo (PAF 2007, 2008 e 
2009) no montante aproximado de R$ 11,6 bilhões. O programa de investimentos está estimado em R$ 17 
bilhões, representado por 19 projetos nas seguintes áreas: 
 
- Transportes Metropolitanos (Metrô/CPTM) -    Recuperação de estradas vicinais e obras rodoviárias (DER); - 
Desenvolvimento rural sustentável (SAA/SMA-Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Secretaria do Meio 
Ambiente);  
- Recuperação sócioambiental da Serra do Mar (CDHU-Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo /SMA Secretaria do Meio Ambiente);  
- Controle de cheias do Tietê e macrodrenagem (DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica); 
 - Implementação de unidades prisionais (SAP - Secretaria da Administração Penitenciária);   
- Ampliação da oferta de água (SSE- Secretaria de Saneamento e Energia);  
- Nota-fiscal eletrônica e Profisco (SF-Secretaria da Fazenda).  
 
Desse limite, os projetos do Metrô representam 50% (R$ 5,8 bilhões), CPTM 21% (R$ 2,4 bilhões) e DER 13% (R$ 1,5 
bilhão).  
As operações de crédito abrangidas pelos novos limites foram autorizadas pelas leis 12.689/2007, 13.270/2008 e 
13.815/2009. Do montante autorizado já foram contratados R$ 5.492 milhões, sendo: 
 

Banco Mundial: R$ 1.752 milhões. Banco Interamericano de Desenvolvimento: R$ 785 milhões.  R$ 1.361 milhões do 
JBIC/Japan Bank for International Cooperation-Sumitomo: R$ 1.361 milhões.  BNDES/Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social: R$ 1.594 milhões. 

  
 
Quanto aos demais projetos, prosseguem as negociações para a concretização dos financiamentos. 
 

5. Atendimento Regional 
 
A Secretaria de Economia e Planejamento possui, no Plano Plurianual de Investimentos 2008-2011, 
programas relacionados ao desenvolvimento regional, por meio dos quais viabiliza ações, programas, 
projetos e estudos, visando ao desenvolvimento regional. Os Programas da Secretaria alcançam os 645 
municípios paulistas e, por meio de convênios, já atendeu 628 municípios em mais de cinco mil convênios e 
instrumentos de liberação de crédito celebrados desde 2007, num total superior a R$ 1,2 bilhão empenhado.  
Em 2009, foram celebrados dois mil convênios e instrumentos de liberação de crédito com os municípios 
paulistas:  
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Valor empenhado: mais de R$ 430 milhões. Destacaram-se: 1)Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de 
Estâncias – DADE - atendeu projetos das 67 Estâncias Paulistas. 2) Fundo Metropolitano de Financiamento e 
Investimentos – Fumefi - atendeu projetos relativos às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana de 
São Paulo, com prioridade para os 11 municípios com os menores indicadores sócio-econômicos. 
 
Os programas relacionados ao fomento do desenvolvimento regional permitiram em 2009, em todo o estado, 
beneficiar com infra-estrutura urbana mais de 450 Km de vias públicas, além de edificações e passeios 
públicos, incluindo a construção de centros de convenções, reforma e restauro de edifícios históricos e 
teatros municipais, calçadões e terminais rodoviários, entre outras demandas das prefeituras. Por meio 
desses programas, as prefeituras puderam adquirir máquinas e equipamentos e executar obras de 
saneamento básico, canalização de córregos, galerias de águas pluviais e iluminação pública, entre tantas 
outras realizações. 
 
Em parceria com a Fundação Prefeito Faria Lima - Cepam e a Companhia Paulista de Obras e Serviços – 
CPOS, a Secretaria, por meio de seus Escritórios Regionais, realizou duas rodadas de treinamento de seus 
agentes regionais com os 645 municípios, para capacitar as equipes quanto aos processos de formalização e 
de prestação de contas dos convênios, segundo o que rege a Lei Federal nº 8.666/93.  
 

 Cepam e CPOS – Em parceria, os Escritórios Regionais realizaram duas rodadas de treinamento de seus 
agentes regionais, envolvendo os 645 municípios, visando a capacitar estas equipes para os processos de formalização 
e de prestação de contas dos convênios, segundo o que rege a Lei Federal nº 8.666.  

 Seade e Emplasa  – Para dar suporte aos trabalhos técnicos da pasta e às consultas públicas, foi realizada a 
pesquisa das Informações sobre as Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo, com o apoio da Fundação Seade. 
Vem realizando o Estudo da Morfologia e Hierarquia da Rede Urbana Paulista e da Atual Regionalização do Estado de 
São Paulo. Parceria:  Fundação Seade e a Emplasa. 

 A SEP manteve atuação ativa nos Conselhos de Desenvolvimento e nas Câmaras Técnicas das Regiões 
Metropolitanas de Campinas e da Baixada Santista. No Grupo de Trabalho, para propor alternativas de aproveitamento 
dos recursos hídricos da Macrometrópole de São Paulo e no Planejamento Ambiental Estratégico das atividades 
Portuária, Industriais, Navais e Offshore no Litoral Paulista (Pino). 
 
6. Conselho do Patrimônio Imobiliário – CPI 
 
Atribuição: - formular e orientar a execução da Política Patrimonial do Estado; - estabelecer princípios, 
diretrizes e normas para gestão do patrimônio imobiliário; - buscar a racionalização da utilização dos espaços 
e preservação das construções e dos terrenos; -  dar destinação adequada aos próprios estaduais; - 
promover a integração com as políticas globais e setoriais de governo.  
 
CPI - Administra um universo de 27.000 imóveis, entre próprios e de terceiros, e adota métodos de 
planejamento e gestão voltados a imprimir maior eficiência, racionalidade e transparência à administração do 
Patrimônio Imobiliário do Estado. 
 
O CPI analisou em 2009 diversos pleitos, envolvendo aproximadamente 1.400 imóveis, com juízo de 
conveniência, necessidade e oportunidade frente ao interesse público a atingir, que resultaram em 
recomendações ao Governador do Estado, quanto à tomada de decisão referente a compras, alienações, 
permutas e cessões de qualquer natureza, no que diz respeito aos imóveis pertencentes ou de interesse da 
administração direta e indireta. 
 
Destacaram-se, em 2009, as seguintes atividades: 
 

 Participação nos trabalhos relacionados com a licitação de próprios estaduais, que resultaram na venda de 
cinco imóveis, totalizando R$ 7.400.000,00; 
 

 Desenvolvimento de procedimentos para disponibilizar  a  alienação onerosa de 92  imóveis; 
 

 Análise dos processos de alienação onerosa de imóveis pertencentes a empresas sob o controle acionário do 
Estado de São Paulo, notadamente o Metrô, Dersa/Desenvolvimento Rodoviário S.A., Sabesp/Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, EMAE/Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., dentre outras; 
 

 Abertura de 120 processos com vistas ao desenvolvimento dos procedimentos pertinentes à alienação onerosa 
de imóveis pertencentes ao Estado; 
 

 Elaboração das agendas, documentação, convocação e participação nas sessões do Conselho do Patrimônio 
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Imobiliário, na qualidade de Secretaria Técnica e Executiva;  
 

 Aprovação de aproximadamente 160 deliberações, inclusas as da presidência, autorizadas por dispositivo 
regimental, envolvendo locações, doações, alienações, permutas e cessões de qualquer natureza; 
 

 Tramitaram pela Secretaria Técnica e Executiva aproximadamente 1.400 processos entre entradas e saídas; 
 

 Elaboração e apresentação ao Conselho de 650 pareceres e 1.220 encaminhamentos relacionados aos mais 
diversos assuntos, baseados em Relatórios Técnicos elaborados pela Secretaria Técnica e Executiva; 
 

 Desenvolvimento permanente de trabalhos junto às Prefeituras, Procuradorias Geral e Regionais, e Cartórios 
de Registro de Imóveis, visando à regularização documental de próprios estaduais; 
 

 Atendimento e orientação às Secretarias, Prefeituras Municipais e demais entidades públicas e a terceiros 
interessados, com relação à forma e encaminhamento de assuntos que envolvam o patrimônio imobiliário do Estado ou 
de imóveis de terceiros ocupados por órgãos, entidades ou empresas estatais; 
 

 Elaboração de rotinas, tabelas, quadros de controle e acompanhamento, bem como relatórios gerenciais, 
relacionados com os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Técnica e Executiva; 
 

 Revisão e consolidação das diversas deliberações editadas pelo Conselho, com a edição da Deliberação CPI 
nº 8, de 04 de dezembro de 2009, que dispõe sobre instruções referentes à locação no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Estado de São Paulo;  
 

 Reformulação da página do site destinado ao Conselho na SEP para torná-la mais amigável ao usuário; 
 

 Participação nas atividades desenvolvidas pela Fundap/Fundação do Desenvolvimento Administrativo, com os 
representantes das Secretarias, Autarquias, Fundações e Empresas, com vistas à atualização e ao aprimoramento do 
Sistema de Gerenciamento de Imóveis – SGI. 
 
 
 

II – Entidades Vinculadas 
 

A Secretaria tem duas fundações, uma empresa e uma companhia a ela vinculada:  Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados – Seade,  Fundação Prefeito Faria Lima - Cepam,  Empresa Paulista de 
Planejamento Metropolitano S/A - Emplasa e  Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS. 
 
 
 
1 – SEADE – Fundação Sistema de Análise de Dados  
 
 
A Fundação Sistema de Análise de Dados, além de manter e aprimorar as informações estatísticas sobre o 
Estado de São Paulo e suas regiões e municípios, estabeleceu várias parcerias com vistas a desenvolver 
novos projetos. 
 
Principais Atividades Permanentes 
 

 Sistema de Informações Demográficas – projeções populacionais e Indicadores Demográficos; 
 Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED – parceria com o Dieese e a Secretaria de Emprego e Relações do 

Trabalho – SERT; 
 Sistema de Contas Regionais e PIB municipal - desenvolvidos em conjunto por IBGE, Fundação SEADE e 

demais órgãos estaduais de estatística;  
 Cálculo da estimativa da evolução trimestral do PIB paulista; 
 Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo; 
 Sistema de Informações dos Municípios Paulistas; 
 Levantamento de registros administrativos para alimentação das bases de dados da Fundação SEADE; 
 Atendimento aos usuários da Fundação SEADE; 
 Relação de Nomes, Cargos e Endereços do Governo do Estado de São Paulo – RNC. 

 
Projetos desenvolvidos em 2009 
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 Desenvolvimento Rodoviário S/A - DERSA – monitoramento da dinâmica demográfica, da mancha urbana e da 

cobertura vegetal na área de influência do trecho sul do Rodoanel. Parceria: DERSA. Participação: EMPLASA, Instituto 
Florestal e Secretaria de Economia e Planejamento; 
 

 Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho - SERT – subsídios para formulação e monitoramento da 
política estadual de emprego, trabalho e qualificação profissional da mão de obra (2009/2010);  
 

 Fundação para Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo - Fundação Florestal – valoração 
econômica da Serra do Mar, no âmbito do projeto Recuperação Sócio-ambiental da Serra do Mar e Sistema de 
Mosaicos da Mata Atlântica (2009); 
 

 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU – produção de estudos e informações para 
subsidiar a política estadual de habitação de interesse social (2009/2010);  
 

 Secretaria de Gestão Pública – portal de serviços governo para governo (G2G); – levantamento de informações 
e gerenciamento de conteúdos do Portal do Cidadão; 
 

 Imprensa Oficial do Estado – IO (Portal de Investimentos do Estado de São Paulo) – elaboração e 
gerenciamento do conteúdo e pesquisa de investimentos; 
 

 Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo – FUSSESP – análise 
estatística das informações geradas no Projeto Alimentação para a Saúde (2008/2009); 
 

 Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – produção de informações para subsidiar a 
formulação de projetos e ações (2008/2009); 
 

 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS – identificação da população-alvo dos 
programas Renda Cidadã e Ação Jovem e desenvolvimento do Índice de Vulnerabilidade Social das Famílias; – Índice 
Futuridade (2008/2009);  
 

 Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô – monitoramento dos impactos da Linha 4 do metrô nas 
condições de vida e de viagens das populações de suas áreas de influência (2005/2010);  
 

 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE – consolidação do Sistema 
PED e desenho de novos indicadores e levantamentos (2009);  
 

 Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE – avaliação do Programa Escola da Família 
(2008/2009);  
 

 Secretaria de Governo da Prefeitura de São Paulo – estudos sobre Ciências da Vida; 
 

 Prefeitura de São José dos Campos – Pesquisa de Condições de Vida – São José dos Campos (2008/2009);  
 

 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/SP – Pesquisa de Conjuntura das Micro e 
Pequenas Empresas – Pecompe (2007/2009);  
 

 CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo e Instituto Jones dos Santos Neves – 
constituição da base unificada de nascimentos e óbitos no Estado do Espírito Santo; 
 

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, Faculdade de Saúde Pública, Instituto de 
Saúde e Programa Estadual de DST/Aids – identificação de grupos de municípios segundo a vulnerabilidade à Aids 
(matriz de vulnerabilidade à Aids);  
 

 Fapesp, Faculdade de Saúde Pública e Instituto de Matemática da USP – avaliação sobre a qualidade da 
informação sobre mortalidade perinatal no município de São Paulo; 
 

 Secretaria de Planejamento do Município de São Paulo – projeções da população por idade e sexo, segundo 
distritos administrativos e sub-áreas. 
 
 
Principais convênios de cooperação técnica vigentes em 2009 
 

 Secretaria de Economia e Planejamento – SEP e Empresa Paulista de Planejamento S/A – EMPLASA – 
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desenvolvimento de estudos da morfologia e da hierarquia funcional da rede urbana paulista e da regionalização do 
Estado de São Paulo; 
 

 Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA – desenvolvimento do Plano Estadual de 
Habitação de Interesse Social; 
 

 Secretaria de Estado da Fazenda e Fundação do Desenvolvimento Administrativo – Fundap – aperfeiçoamento 
do cálculo do PIB tributável do Estado de São Paulo; 
 

 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – produção de informações sobre os municípios paulistas; 
 

 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; - IPEA, Emplasa 
e Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos da UNICAMP – dinâmica urbana do Estado de São Paulo; IPEA – estudo da 
dinâmica regional brasileira; 
 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE – produção das Estatísticas Vitais do Estado de São Paulo; 
 

 Secretaria da Saúde – acordo para a produção de base unificada de nascimentos e óbitos no Estado de São 
Paulo; – produção da Base Integrada Paulista de Aids (BIP-Aids); 
 

 Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP – monitoramento da mortalidade de 
médicos; 
 

 Secretarias de Estado do Meio Ambiente, do Planejamento e da Ciência e Tecnologia do Governo do Estado 
do Mato Grosso do Sul – metodologia para construção de indicadores sociais; 
 

 Hospital Universitário da USP - monitorar a sobrevida dos doentes atendidos neste hospital; 
 

 Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp – acompanhar a mortalidade 
neonatal precoce e tardia ocorrida no Estado; 
 

 Hospital A. C. Camargo e Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da USP  - conhecer as causas 
de morte relacionadas aos pacientes em tratamento nestes hospitais;  
 

 Outros convênios técnico-científicos com universidades, hospitais e demais instituições para troca de 
informações de interesse comum. 
 
 
 
 
2 -  CEPAM – Fundação Prefeito Faria Lima – Centro de Estudos e Pesquisas de 
Administração Municipal  
 
 
 
O CEPAM apóia os municípios em projetos para a gestão e a construção de políticas públicas.  

Dentre as principais ações e projetos no ano de 2009, destacaram-se: 
 

 
 Célula de Inovação do Município – Rede CIM (www.redecim.com.br) – Criação da Célula de Inovação do 

Município - Rede CIM, iniciativa que pretende articular, por meio das redes sociais, os gestores públicos, os governantes 
e toda a sociedade, em torno de questões que envolvam políticas públicas locais. Qualquer pessoa pode participar e 
propor temas para discussão, deixar opinião, acrescentar fotos e vídeos, acompanhar notícias, divulgar eventos, trocar 
informações, entre outras centenas de possibilidades. Lançada em setembro de 2009, já registra 1.223 membros e 250 
municípios conectados; 
 

 Capacitação para Prestação de Contas - Convênios – Para orientar a gestão e a prestação de contas dos 
convênios estaduais firmados entre a Secretaria de Economia e Planejamento e os municípios, o CEPAM promoveu 18 
oficinas de capacitação – realizadas nas cidades-sede das Regiões Administrativas do Estado. Participação: 1.226 
representantes de 503 municípios; 
 

 ETEC CEPAM de Gestão Pública – Implantação da primeira Escola Técnica de Gestão Pública regular do 
Brasil. Funcionará a partir de fevereiro de 2010, no CEPAM na Cidade Universitária. Colocará a disposição, de início, 80 
vagas, destinadas aos alunos que concluíram ou estejam cursando o ensino médio. Fruto de convênio firmado entre o 
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CEPAM e o Centro Paula Souza; 
 

 Capacitação para as prefeituras – Elaboração de curso de especialização para técnicos e executores de 
políticas públicas para as Prefeituras de Sorocaba e Atibaia. Os temas abordados foram: gestão e liderança; plano de 
governo e políticas setoriais; planejamento e desenvolvimento urbano; finanças; gestão de sistemas administrativos; e, a 
comunicação entre o Poder Legislativo e o Executivo. Atendimento: mais de 200 servidores. 
 

 Gestão Integrada – O projeto Gestão Integrada vai propiciar a troca de informações entre os órgãos do 
Governo do Estado de São Paulo e os municípios, no aprimoramento do controle dos processos administrativos e na 
geração de economia dos recursos públicos. Iniciativa da Secretaria da Casa Civil, por meio da Corregedoria-Geral da 
Administração. Parceria com o CEPAM e utiliza a metodologia de interoperabilidade dos sistemas. Estão sendo 
analisados os sistemas estaduais Bolsa Eletrônica de Compras; Contratos de Serviços Terceirizados e Convênios; 
Gestão Dinâmica da Administração Escolar; dentre outros; 
 

 Cursos Livres – realizou uma série de cursos e seminários, sobre aperfeiçoamento da gestão municipal: 
Compromisso com o Futuro – Investir na Criança; Ética e Poder Público; Soluções Aplicadas de Geoprocessamento 
Municipal; Lei de Diretrizes Orçamentárias e Avaliação das Metas Fiscais; Política de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente; Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério – Novas Diretrizes; Google Day; 1o 
Seminário de Gestão Integrada para Estado e Municípios.  
 

 Estudo Técnico sobre as Estâncias Paulista – Parceria: Secretaria de Economia e Planejamento. Apoio técnico: 
professores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Leste. Realização: estudo com o intuito de aprofundar 
a conceituação das estâncias, analisar suas características e melhorar a gestão dos recursos estaduais repassados aos 
municípios; 
 

 Caravana do Empreendedorismo - Políticas Públicas para Geração de Emprego e Renda e de Apoio à 
Formalização – 20 encontros regionais. Participação: 2.119 representantes, de 511 municípios. Parceria: Secretaria 
do Emprego e Relações do Trabalho. O foco foi o fortalecimento do Banco do Povo Paulista como instrumento de 
desenvolvimento local e o apoio à formalização dos pequenos empreendedores, por meio do projeto 
Microempreendedor Individual (MEI); 
 

 Capacitação das Comissões Municipais de Emprego do Estado de São Paulo – As oficinas aconteceram de 
março a abril. Participação: 425 representantes, de 147 municípios. Parceria: Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho. As oficinas orientaram sobre a elaboração dos planos de trabalho das comissões, que são as articuladoras da 
política de geração de emprego entre governo, empresários, trabalhadores e municípios; 
 

 Direitos da Pessoa com Deficiência - Cidadania e Gestão da Política – Parceria: Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. O CEPAM percorreu o interior para disseminar as políticas públicas de acessibilidade e dar 
orientação aos gestores públicos na elaboração do Plano Municipal de Acessibilidade. Participantes: 616 de 223 
municípios;  
 

 II Ciclo de Encontros Regionais de Políticas Públicas de Juventude – Parceria: Coordenadoria de Juventude da 
Secretaria de Relações Institucionais. O CEPAM realizou 15 encontros integralmente dedicados aos jovens. O conteúdo 
da oficina abordou técnicas de comunicação e preparou os participantes para atuarem como Correspondentes 
Regionais do Portal da Juventude (www.juventude.sp.gov.br), na elaboração de projetos sociais e formas de captação 
de recursos; 
 

 1a Conferência Nacional de Segurança Pública- Etapa Estadual – Contratado pela Secretaria Estadual de 
Segurança Pública foi o mediador dos grupos de trabalho na condução dos eixos orientadores, além de ter organizado a 
consolidação das propostas.  
 
Publicações – Lançamento de publicações de interesse municipal, todas disponíveis para download no site 
da instituição (www.cepam.sp.gov.br). 
 

 Informativo CEPAM 2009 – A publicação apresenta o retrato de cada um dos 645 municípios paulistas, com 
população, área, IDH, dados financeiros, aniversário da cidade, quem são o prefeito e o presidente da câmara, além de 
e-mail, endereço e telefone. Contém outras informações, como Agências de Desenvolvimento, Consórcios 
Intermunicipais, Associações de Agentes Políticos, Comitês de Bacias Hidrográficas e Partidos Políticos em São Paulo; 
 

 Perfil dos Prefeitos do Estado de São Paulo – A publicação traz uma pesquisa que revela quem são e o que 
pensam os vencedores da última eleição. Foram entrevistados 624 prefeitos eleitos, o que representa 96,7% do total; 
 

 Um Método para Governar – A publicação responde a questões do cotidiano da administração pública: como 
se elabora um plano para os 100 primeiros dias de gestão? Como montar a equipe de governo? Como aproveitar os 
momentos de alta governabilidade para agir? Com quem e como governar? Como lidar com as crises?  Parceria: 
Instituto de Economia da Unicamp; 
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 Construindo o Diagnóstico Municipal - Uma Metodologia –  O livro é uma contribuição aos prefeitos e suas 
equipes de governo na implementação de projetos integrados e na adequada exploração das principais potencialidades 
econômicas locais. Contém um roteiro de questões que devem ser formuladas para se conhecer a real situação de um 
município, além de facilitar a pesquisa em dados secundários que, juntos, permitem elaborar um diagnóstico municipal; 
 

 Revista CEPAM - Fortalecendo Municípios  – A revista para debater assuntos de interesse municipal, com 
reportagens, artigos e entrevistas sobre políticas públicas que alcançaram êxitos, dos municípios e do Estado. A 
primeira edição apresenta a importância da sinergia entre Estado e municípios para a geração de emprego e renda, com 
uma matéria especial sobre o Banco do Povo Paulista. A segunda edição trata da Acessibilidade, mostrando várias 
iniciativas de como tornar os equipamentos públicos acessíveis a todos os cidadãos.  
 
 
 
3 – EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A  
 
 
A Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA desenvolve estudos, planos e projetos 
destinados a subsidiar o Governo do Estado de São Paulo em assuntos relacionados às três Regiões 
Metropolitanas (São Paulo, Baixada Santista e Campinas), que concentram quase 60% da população do 
Estado. Dentre as principais ações e projetos no ano de 2009, destacaram-se: 
 
1. Diretoria de Planejamento  
 
Cursos  

 Curso de Cadastro Multifinalitário para 130 técnicos municipais;  
 Curso de Elaboração de Plantas de Valores de Terrenos para Avaliação de Imóveis para 180 técnicos 

municipais;  
 Curso para utilização das Ortofotocartas Digitais para 93 técnicos municipais; 
 Assessoria para os municípios de Guararema e Barueri em sistemas cadastrais e de plantas genéricas de 

valores.  
Serviços Contratados (contrato em vigor até 01/11/2009)  

 Assessoria ao Consórcio do Grande ABC - manutenção das UIT's - Unidades de Informações Territorializadas 
do Grande ABC.  
Encontros Metropolitanos  

 Realizados cinco eventos durante o exercício de 2009. Objetivo: demonstração de experiências municipais de 
gestão e apresentação de projetos importantes do Estado de São Paulo.  
Unidade de Monitoramento da Dinâmica Urbana e Regional  

 Monitoramento dos Investimentos estruturadores da Região Metropolitana de São Paulo relativo à Habitação, 
Saneamento Ambiental e Transportes;  

 Monitoramento do Uso e Ocupação do solo das Regiões Metropolitanas Paulista; 
 Monitoramento da Regulação do Território Metropolitano, a partir das normativas dos Planos Diretores 

Municipais;  
 Diretrizes locacionais para habitação de interesse social nas Regiões Metropolitanas (São Paulo, Baixada 

Santista e Campinas).  
 
2. Diretoria de Gestão de Projetos  
 

 SP - Sistema Integrado de Gestão Estratégica do Governo do Estado de São Paulo;  
 

 Desenvolvimento do projeto de adequação e restauro do Palácio Campos Elíseos - realizou via contrato com a 
Fupam-Fundação para Pesquisa Ambiental. Execução: serviços de elaboração do projeto básico e executivo, de 
arquitetura, restauro e paisagismo. Realizou estudos necessários à contratação de execução dos serviços de restauro e 
obras de engenharia. 
 

 Desenvolvimento do projeto de implantação do Parque Estadual do Belém (via contrato com a Fupam) -
Execução: projetos básicos e executivos de Arquitetura e Paisagismo, necessários à contratação dos serviços e obras 
de engenharia que compreendem restauração de edifícios existentes, construção de novos edifícios, sistema viário e a 
área do Parque Estadual Belém.  
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4 – CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços  
 
 
Foco empresarial - CPOS atua na elaboração de projetos, estudos preliminares, básicos e executivos, o que 
compreende os de arquitetura, instalações hidráulicas, elétricas e de estrutura, gerenciamento de obras, 
elaboração de laudos de avaliação, administração de prédios, onde se encontram instalados órgãos e 
entidades públicos, como os Centros Integrados de Administração de Estado/Cidade, e apoio à regularização 
fundiária.  
 
A nova gestão da companhia empreendeu na CPOS a reorganização administrativa, de forma a atender às 
necessidades da ação governamental e a sua recuperação econômica e financeira. 
 
Resultados - Em 2009 foram assinados mais 74. A receita de prestação de serviços atingiu em torno de R$ 
44 milhões em 2009, 53,6% acima à do exercício anterior.  
 
Dentre os serviços prestados pela CPOS, destacaram-se: 
 

 Secretaria de Administração Penitenciária – gerenciamento das obras para a construção de 44 Unidades 
Prisionais;  
 

 Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania – gerenciamento das construções de fóruns em diversos 
municípios, do Instituto de Medicina Social e de Criminologia sede - Imesc, com a elaboração do layout, dos projetos 
básicos e executivos para a reforma do edifício; 
 

 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo – reforma do Conjunto Desportivo “Constâncio Vaz Guimarães”; 
 

 Secretaria de Desenvolvimento – por meio do Centro Paula Souza - elaboração de projetos decorrentes do 
Programa de Expansão das Fatecs/Faculdades de Tecnologia e das Etecs/Escolas Técnicas;  
 

 Secretaria da Segurança Pública – gerenciamento da reforma do novo prédio do Detran/Departamento 
Estadual de Trânsito de São Paulo: Prédio-sede - João Brícola e Boa Vista, Departamento Estadual de Trânsito - DET 
Sé, DET Sul e DET Leste;  
 

 Secretaria da Cultura – instalação do MAC - Museu de Arte Contemporânea;  
 

 Secretaria da Habitação – Programa Cidade Legal – atende a 104 municípios e 880 núcleos, com 50 vistorias e 
pesquisas, 328 avaliações e diagnósticos, 273 apoios técnicos aos municípios e 93 assessorias e consultorias;  
 

 Secretaria de Gestão Pública – administração predial do Edifício Adélia Saliba - Cidade III e do Departamento 
de Perícia Médica - DPME, e por meio da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - 
PRODESP: implantação de postos do POUPATEMPO em diversos municípios;  
 

 Secretaria de Economia e Planejamento – administração predial, dos edifícios Cidade I, II e gerenciamento do 
Parque do Belém; fiscalização de convênios com Vistorias Técnicas (Coordenadoria de Apoio aos Municípios/UAM), e 
do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, Avaliações Patrimoniais e Laudos de Avaliação,  
Vistorias de Imóveis e  Pareceres Técnicos e trabalhos desenvolvidos para o Conselho do Patrimônio Imobiliário. 
 

  Casa Civil do Gabinete do Governador – elaboração de projetos legais para regularização de algumas áreas 
do Palácio dos Bandeirantes e projetos para ampliação do Arquivo do Estado; 
 

 Defensoria Pública do Estado de São Paulo – elaboração de material licitatório, assessoria na licitação e 
gerenciamento da elaboração de projetos; 
 

 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – levantamento planialtimétrico do terreno, projeto 
executivo de implantação e projetos legais para o Instituto Artes; 
 

 Ministério Público – gerenciamento das obras de complementação da construção da sede do Ministério Público 
de Campinas e de Piracicaba. 
 
 
5 – AGEM – Agência Metropolitana da Baixada Santista 
 
 
 
A Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS é formada pelo agrupamento de nove municípios – 
Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.  Agência 
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Metropolitana da Baixada Santista – AGEM foi criada, em dezembro de 1998, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum na RMBS. 
  
As ações implementadas pela AGEM compreendem a utilização e ocupação do solo, os transportes de 
cargas e passageiros, projetos e obras de melhoria para sistema viário da região, questões relacionadas à 
habitação (sobretudo para a população de mais baixa renda), propostas relacionadas ao saneamento básico, 
meio ambiente, desenvolvimento econômico e atendimento social.  
 
A atuação da AGEM no processo de metropolização da RMBS é o de promover a integração e o fomento da 
ação do Estado e dos municípios da região, nas funções de caráter público e de interesse comum da 
população, do Estado e Municípios.  
 
Com a descoberta recente de petróleo e gás na Bacia de Santos e a escolha da região como base de apoio 
às atividades offshore destes produtos, inicia-se um período de desafios para os municípios, que se traduz 
em oportunidades de crescimento e desenvolvimento baseados na sustentabilidade. 
 
Projetos e Atividades concluídas em 2009: 
 

 Estudo das “Regiões Metropolitanas do Brasil – evolução, legislação e dados estatísticos” (fonte IBGE 2000, 
2007 e 2008) – Foram feitos levantamentos das informações constantes do IBGE e no Estatcart, contando de Gráficos e 
Tabelas ilustrativas e comparativas, para disponibilizar aos órgãos públicos da região ou mesmo para empreendedores 
interessados; 
 

 Desenvolvimento do Programa para acompanhamento dos projetos relativos ao Fundo Metropolitano / AGEM – 
Agente Técnico – Trata de aplicativo de controle dos Investimentos Metropolitanos junto aos nove municípios da RMBS; 
 

 Realização do 1º Fórum Metropolitano de Cultura da Baixada Santista – foi agosto o 1º Fórum Metropolitano no 
Teatro Guarani, em Santos-SP, com cerca de 300 pessoas com a participação de representantes de todos os 
municípios. Foi feito o levantamento de diretrizes para a área de cultura na região metropolitana da Baixada Santista. 
 

 Remodelação do site da AGEM – www.agem.sp.gov.br utiliza ferramentas novas e de acordo com o padrão do 
Governo do Estado de São Paulo. Inclui o conteúdo produzido pela AGEM nos últimos 11 anos, com mais de 12.000 
páginas e atualização constante; 
 

 Elaboração do Sistema Informatizado de Cadastro Metropolitano Único de Habitação – Aplicativo elaborado e 
finalizado que será alimentado com dados dos nove municípios que  compõem a RMBS; 
 

 Conclusão do Plano da Bacia Hidrográfica 2008-11 da Região Metropolitana da Baixada Santista – Trata de 
projeto financiado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas da RMBS, com recursos do FEHIDRO, contratado pela AGEM e 
que, agora disponibilizados para os municípios, permitirão captação de recursos e solução de problemas locais; 
 

 Fórum Defensorias Públicas e Ouvidorias – Instrumentos de Cidadania e Desenvolvimento Social – Fórum foi 
realizado em novembro de 2009 tendo como convidados o Ouvidor Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 
e o Ouvidor da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo; 
 

 Eventos e Feiras 
– Participação no evento da “Santos Offshore Oil & Gás Expo and Conference”, a maior feira de petróleo e gás do 
Estado de São Paulo e Feira de Guarujá;  
– Fevereiro: Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - elaboração de planos integrados para 
melhorar o saneamento municipal e regional com os nove municípios da RMBS;  
– Março: AGEM da Baixada Santista realizou 2ª Audiência Pública sobre suas Atividades e Orçamento;  
– Abril: Lançamento do Projeto Tocando Santos e 5.º Seminário de Gás na Economia – o painel Infra-estrutura na 
Região para Operações da Bacia de Campos;  
– Maio: Estudo para solução sobre resíduos sólidos: O Diretor Executivo da AGEM e os prefeitos de Bertioga, 
Itanhém, Mongaguá, São Vicente e o Secretário Estadual Adjunto de Energia e Saneamento visitaram, na Alemanha, 
os Incineradores de Olching e Burgkirchen e o Sistema de Resíduos de Ingolstadt. Em Portugal, visitaram o Serviço 
Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto e em Lisboa conheceram a Valorsul – Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos da Área Metropolitana de Lisboa; lançamento da 4.ª Campanha Metropolitana do 
Agasalho, realizada com todos os municípios;  
– Junho: participação em Feira de Santana (BA) do Seminário “Região Metropolitana – sua contribuição ao 
desenvolvimento sustentável”; 
– Julho: Audiência Pública para a Lei Orçamentária Anual – LOA 2010; 
– Dezembro: participação, inclusive com stand, da 4.ª Oficina de Gestão Pública no Casagrande Hotel no Guarujá. 

 
 Projeto Executivo de Sinalização Turística da RMBS Sinaltur II – com mais de 300 pontos de atrativos turísticos 

nos 9 (nove) municípios da RMBS. Investimentos de R$ 900 mil com recursos do FUNDO.  
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 Atendimento aos nove municípios da RMBS nas aplicações de Investimentos Metropolitanos de caráter público 

em parceria com o Estado; 
 

 Reuniões de trabalho entre Secretários Estaduais e prefeitos da Região Metropolitana, visando a facilitação do 
contato entre órgãos da região e Secretarias de Estado; - Integração do trabalho entre o Governo do Estado e a 
Prefeitura de Cubatão através do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar foi o principal resultado da 
reunião entre os secretários de Estado da Habitação e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
(CDHU), do Meio Ambiente, e a prefeita de Cubatão. 
 
 
 
 
6 – AgemCamp – Agência Metropolitana de Campinas 
 
 
Desenvolvimento de projetos incluídos no Plano de Ação de 2009. Os projetos foram os seguintes: 
 
Projetos Prioritários - Os projetos foram aprovados pelo CD/RMC Conselho de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas/ Região Metropolitana de Campinas e os  recursos são do FundoCamp e/ou do 
orçamento da AgemCamp.  
 
• Acompanhamento técnico do Plano para Execução dos projetos prioritários aprovados pelo Conselho 
de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas para desenvolver no período 2008/2009, 
mediante a gestão do Instrumento de Liberação nº 001/2008 e foi assinado entre AgemCamp e Emplasa. 
Envolve a elaboração dos seguintes projetos:  
 

 Sistema de Informação Geográfica (SIG Metropolitano); 
 Plano Metropolitano de Habitação; 
 Sistema Integrado de Segurança Pública da RMC; 
 Plano Diretor de Gestão dos Resíduos Sólidos da RMC; 
 Programa de Redução de Acidentes com Vítimas. 

 
 
• Implantação do Plano Metropolitano de Saúde:  
 

 Elaboração de Termo de Referência e preparação da documentação necessária para contratação de 
equipe técnica para detalhamento de seis, dos oito projetos priorizados  em 2009; 

 Desenvolvimento do projeto de reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde na RMC. Além da 
estruturação da equipe da AgemCamp para assumir o projeto, foram iniciadas as discussões, com envolvimento dos 
prefeitos municipais, sobre a atualização da demanda prevista no plano metropolitano e sobre a adoção de critérios de 
rateio dos recursos do FundoCamp.  
 
 
Outros Projetos 
 
Realizou a parte técnica de projetos destinados a melhorar a visibilidade da AgemCamp e dos demais 
componentes do Sistema de Gestão Metropolitana, destacando-se, dentre os mais importantes: 
 

 Ampliação/melhoria do site da Agência Metropolitana de Campinas; 
 Articulação para atendimento de demandas regionais; 
 Promoção de projetos com Instituições Internacionais; 
 Visita Técnica ao Estado da Bavária na Alemanha; 
 Visitas técnicas aos observatórios de Belo Horizonte e Curitiba. 
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Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 

  
 
 
Número de funcionários 

 
 
 

 
I – Atividades 
 
As principais ações da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS, em 
2009, foram: 
 
1. Reordenamento Institucional 
 
1.1. Transferência Fundo a Fundo  

 
O Repasse Fundo a Fundo é o instrumento pelo qual a SEADS, alinhada à Política Nacional de 
Assistência Social - PNAS, co-financia as ações sociais priorizadas pelos municípios, em seus 
respectivos Planos Municipais de Assistência Social - PMAS. 
 
Conforme a Lei nº 13.242/08 e Decreto nº 53.938/09, os recursos consignados ao Fundo 
Estadual de Assistência Social - FEAS passaram a ser transferidos aos Fundos Municipais de 
Assistência Social, independentemente da celebração de convênio, para 637 municípios. Nos 
outros 8 municípios, o convênio estadual é feito diretamente com as entidades. Esta medida 
permite a desburocratização das ações do Estado.  
 
1.2. Sistemas de Informações Estratégicas da Ação S ocial do Estado de São Paulo 
 

Em 2009, foram desenvolvidas as seguintes ações: 

2008 2009 09/08

Secretaria 1.305                      1.348                      3,3%
   Ativos 669                        695                        3,9%
   Inativos 636                        653                        2,7%

R$ mil 
variação 

09/08

Administração Direta 391.770,6 418.679,7 6,9%

Pessoal 26.243,8 42.551,3 62,1%
   funcionários ativos 15.558,5 24.160,2 55,3%
   inativos  0,2 0,1 (35,3)%

   obrig. patronal/insuf.financ. 10.685,1 18.391,0 72,1%

Custeio 321.130,1 351.256,5 9,4%

Investimentos 44.396,8 24.871,9 (44,0)%

Total da Despesa 391.770,6 418.679,7 6,9%

2008 2009
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Componente I - Cadastro Pró-Social 
  
●Sistema Pró-Social: centraliza informações sobre oferta e demanda de ações sociais em todo o 
Estado.  Disponível on line, cobre os 645 municípios do Estado e está integrado a bases de dados 
estaduais e federais. Foi instituído pelo Decreto Estadual n° 52.803/08. 
 

-Capacitação: 60 gestores públicos estaduais de todas as 26 Diretorias Regionais de Assistência e 
Desenvolvimento Social (DRADS) para utilização do sistema.  
 

- Aquisição de equipamentos e softwares para desenvolvimento, manutenção e utilização do sistema, e 
implantação do Módulo de Recuperação e Cruzamento de Dados (Data Warehouse), contendo   
funcionalidades de data warehouse e de georreferenciamento. 
 

Produtos adquiridos (co-financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID): 
 

Software Business Intelligence, Geoprocessamento (Sistema de Informações Geográficas – SIG) e 
Ferramenta de ETL, Bases Cartográficas Digitais para Geoprocessamento. 
 

        Especificações: 
Software:  Hardware: 
1 Cognos 8 BI Administrator 
5 Cognos 8 BI Professional 
2 CPUs Cognos BI Business Author 
Suporte anual 24X7 Cognos 8 BI (4 anos) 
1 Map Info  Professional 
124 Mapas de municípios do Estado de São Paulo. 

5 Servidores HP DL 380R05 E 5430 2G 
BASE BR SVR 
 

 
- Integração dos Programas Sociais: 
 

• Ação Jovem e Renda Cidadã: a integração dos aplicativos desses dois programas de transferência 
de renda ao Sistema Pró-Social tem por objetivo a gestão dos respectivos programas. Os aplicativos 
dispõem de relatórios analíticos, que são utilizados por gestores municipais na inclusão ou exclusão 
de beneficiários e no gerenciamento do atendimento aos critérios de elegibilidade, especificamente no 
caso do Programa Ação Jovem, quanto ao cumprimento das condições pelos beneficiários. Essa 
funcionalidade foi incorporada no exercício de 2009.  

 

• Compartilhamento de informações: sobre instituições de assistência social entre a SEADS e a 
Secretaria Estadual da Fazenda, para atender às necessidades do Programa Nota Fiscal Paulista, 
beneficiando as entidades de assistência social, que poderão receber parte da arrecadação deste 
Programa.  Deu-se continuidade ao compartilhamento das informações, iniciado no 2º. Semestre/08.  

 
Componente II – Apoio às Ações Municipais  
 

●Sistema PMAS Web: instrumento de gestão informatizado utilizado para retratar a rede 
socioassistencial e a realidade dos municípios, sendo o PMAS elaborado pelos próprios gestores 
municipais.  Visando ao aprimoramento do sistema, a SEADS anualmente realiza melhorias e 
ajustes, que são incorporados e disseminados, via capacitação dos gestores sociais.  
 

Capacitação: 1.117 técnicos/gestores dos 645 municípios do Estado de São Paulo, no uso do sistema. 
 

● Sistema de Gestão da Assistência Social – SIGEAS: busca coletar dados da base do Sistema 
PMAS Web e gerar informações sobre a rede socioassistencial municipal, fornecendo insumos 
estratégicos para formulação, reformulação e monitoramento dos programas sociais. Além disso, 
subsidia a definição de padrões para mensuração da qualidade dos serviços socioassistenciais para 
a SEADS. 
 

Em 2009, os instrumentais desenvolvidos foram disponibilizados para supervisão in loco dos 
equipamentos e serviços de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de 
Referência Especial de Assistência Social (CREAS), Serviços de Proteção Social Básica e de 
Proteção Social Especial e Serviços de Medidas Socioeducativas. 
 
Componente III – Monitoramento e Avaliação 
 

● Pesquisa de Avaliação de Impacto do Efeito Conjugado de Programas de Transferência de Renda 
e Complementares na RMSP:  
 

Objetivo: verificar quais efeitos que os programas governamentais podem causar nas condições sócio- 
econômicas de famílias e indivíduos beneficiados, residentes na Região Metropolitana de São Paulo - 
RMSP e  avaliar, se ao ofertar uma cesta de programas complementares aos beneficiados, gera-se 
algum valor agregado, em qual combinação e extensão.  
Amostra: 900 famílias beneficiárias e não beneficiárias de programas sociais, residentes na RMSP.  
Período: a Pesquisa Quantitativa foi realizada entre 2008 e dezembro de 2009 e, em complementação, 
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será realizada a Pesquisa Qualitativa com previsão de finalização para o primeiro semestre de 2010. 
● Índice de Gestão Municipal dos Programas da SEADS:  
 

Objetivo: Mensurar a capacidade de execução dos Programas Ação Jovem e Renda Cidadã e os 
Elementos Estruturantes da Gestão Municipal.  Trata-se de um índice sintético que observa: 
 

- atualização das informações cadastrais das famílias e jovens constantes no Sistema Pró-Social;  
- dados referentes ao acompanhamento do cumprimento das condicionalidades dos programas; 
- capacidade municipal de execução de metas dos programas;  
- consistência do Plano Municipal de Assistência Social. 
- capacidade de execução orçamentária dos recursos repassados (Fundo a Fundo)  
- funcionamento de conselhos municipais ligados à área da Assistência Social.   

Fonte: Coordenadoria de Gestão Estratégica – CGE – SEADS - 2010 
Projeto de Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo - 2010  
 
 
2. Programas de Transferência Direta de Renda 
 
2.1. Programa Estadual Ação Jovem  
 

Objetivo: promover a inclusão social de jovens, pertencentes a famílias com renda per capita 
mensal de até ½ salário-mínimo, mediante a transferência direta de renda, como apoio 
financeiro temporário, estimulando a conclusão da escolaridade básica, somada a ações 
complementares e de apoio à iniciação profissional. 
 
São elegíveis para o programa: 
 

● Jovens com idade entre 15 e 24 anos, matriculados no ensino regular de educação básica ou ensino de 
jovens e adultos – EJA Presencial; 
● Jovens pertencentes a famílias com renda per capita mensal de até meio salário-mínimo. 
 
Condições de permanência no programa: 
 

● Freqüência escolar mínima de 85%; 
● Freqüência mínima de 85% nas atividades complementares oferecidas pelo município; 
● Comprovação de consultas pré-natal, no caso de gestante; 
● Aprovação escolar, de acordo com o sistema que está matriculado; 
● Freqüência nas atividades complementares oferecidas pelo município. 
 

Beneficiários: jovens de 15 a 24 anos, de 636 municípios do Estado de São Paulo. 
Ação: apoio financeiro de R$ 60,00/mês via cartão magnético. 
Beneficiados em 2009: 93.826 jovens. 
Investimento: R$ 67.554.720,00 
Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Social – CDS - SEADS - 2010 
Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios – CAFC – SEADS; SIAFEM/SIGEO - 2010. 
 
2.1.1. Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários do Programa de Transferência de Renda 
Ação Jovem. 
 

Objetivo: analisar o nível de satisfação dos beneficiários, cadastrados no Sistema Pró-Social e 
ativo no Programa Ação Jovem, mediante pesquisa realizada por correspondência domiciliar. 
 

Amostra: 53.798 beneficiários (expostos a um mínimo de 12 meses de participação no 
programa). 
 

Prazo: As correspondências foram encaminhadas no decorrer do 2º semestre de 2009, sendo 
estabelecida o prazo de quatro meses para o retorno das informações. O encerramento dessa 
atividade está previsto para o primeiro semestre de 2010. 
 
 2.2. Programa Estadual Renda Cidadã  
 

Objetivo: conceder apoio financeiro temporário, complementado por ações sócio-educativas e 
de geração de renda, às famílias em situação de pobreza, com renda mensal per capita de até 
R$ 100,00.  
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Parcerias: Prefeituras Municipais, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
(ITESP) e Fundação CASA (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente). 
Ações: propicia as oportunidades de auto-sustentação, reorganização interna, fortalecimento 
dos vínculos e relações familiares, melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida de 
seus integrantes e incentivo à participação na vida comunitária e inclusão social. 
 

Característica: 90,8% das mulheres são responsáveis, na família, pela titularidade do benefício com cartão 
magnético, pessoal e intransferível, sacando o recurso financeiro, mensalmente, pelo Banco Nossa Caixa. 
Fonte: Sistema Pró-Social – referência dezembro de 2009   
 
Atendimento:  137.772 famílias atendidas em 644 municípios (exceto Município de Jumirim).  
Recursos: R$ 103.368.204,00. 
Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Social – CDS – SEADS - 2010  
Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios – CAFC – SEADS; SIAFEM/SIGEO -2010.  

  
3. Programas de Assistência Social 
 
3.1. Principais Ações do Orçamento Estadual 
 
 

Proteção Social Básica :  
-Objetivo: inclusão social e desenvolvimento de competências e capacidades à população que vive em 
situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, 
em condições de sobrevivência. 

-Prestação de serviços: por meio de 720 CRAS no Estado. Destaque para o programa de atenção 
integral a família, programa sócio educativo, centro de convivência de idosos e programa de geração de 
renda, entre outros. 

-Investimento: R$ 59.218.421,00 direcionados aos Programas de Proteção Social Básica, tanto na rede 
pública como na rede privada. 

-Capacitação para implantação dos CRAS – Objetivo: fornecer subsídios técnicos e teóricos para o 
aprimoramento dos CRAS aos gestores municipais da assistência social (coordenadores de CRAS) e 
aos técnicos da gestão estadual, conforme propõe o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

Foi organizada de forma descentralizada, multiprofissional, intergovernamental e fundada em 
metodologia que possibilitou a participação de colaboradores, com distintas funções, conhecimentos e 
experiências.   Foi desenvolvida em três módulos, num total de 1.404 h/a, com conteúdos 
interdependentes e de periodicidade mensal, intercaladas com atividades complementares, não 
presenciais,  
 A ação contou com 1.375 participantes de todos os municípios do Estado de São Paulo e da SEADS. 
 

 Proteção Social Especial 
 -Objetivo: prover atendimento específico, com acompanhamento individual e maior flexibilidade nas 
soluções destinadas às famílias e aos indivíduos em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de 
abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso e exploração sexual, uso de substâncias 
psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua e trabalho infantil, entre outras. 

-Atividades: encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção 
de proteção e efetividade na re-inserção almejada. Tem estreita interface com o sistema de garantia de 
direitos, exigindo a gestão compartilhada com o Poder Judiciário, o Ministério Público e outros órgãos do 
Executivo.  

Em 2009, foram implantados os serviços desenvolvidos pelos CREAS, com orientações técnicas e co-
financiamento de 57 equipamentos. 

Investimento: R$ 74.602.611,00 direcionados aos programas de Proteção Social Especial, divididos para 
a Proteção Social de Média Complexidade e Proteção Especial de Alta Complexidade, tanto na rede 
pública como na rede privada. 

Capacitação: Foram realizados estudos para a Capacitação de implantação dos CREAS, com objetivo de 
fornecer subsídios técnicos e teóricos para o aprimoramento dos CREAS, e implantação de CREAS 
regionalizados, para as duas Diretorias Regionais – Itapeva e Vale do Ribeira, em Registro – que 
apresentam maior demanda por atendimento de serviços de Proteção Social de Média e Alta 
Complexidade, com número insuficiente de CREAS.  
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 Recursos 
 

Tipo de Programa  Recursos Investidos R$ 

Proteção Social Básica 59.218.421 

Proteção Social Especial 74.602.611 

Total 133.821.032 
Fonte: Coordenadoria de Ação Social - CAS – SEADS - 2010   
Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios – CAFC – SEADS- 2010.  
 
Número de Atendidos por Tipo de Proteção 
 

Diretorias Regionais de 
Assistência e 

Desenvolvimento Social – 
DRADS 

Proteção 
Social 
Básica 

Proteção Social 
Especial de Média 

Complexidade 

Proteção Social 
Especial de Alta 
Complexidade 

Total 

Alta Noroeste 11.342 333 993 12.668 
Alta Paulista 4.554 516 426 5.496 
Alta Sorocabana 7.885 1.203 726 9.814 
Araraquara 5.658 580 1.059 7.297 
Avaré 6.029 1.557 1.096 8.682 
Baixada Santista 14.866 10.863 1.562 27.291 
Barretos 10.194 2.331 1.871 14.396 
Bauru 14.368 3.321 767 18.456 
Botucatu 6.449 497 300 7.246 
Campinas 29.941 1.008 1.679 32.628 
Capital 38.595 5.234 3.443 47.272 
Fernandópolis 9.866 1.018 8.197 19.081 
Franca 8.569 1.828 828 11.225 
Grande SP - ABC 6.751 1.415 646 8.812 
Grande SP - Leste 9.321 4.923 750 14.994 
Grande SP- Norte 1.681 233 399 2.313 
Grande SP Oeste 27.779 307 721 28.807 
Itapeva 3.023 510 212 3.745 
Marília 9.088 1.232 949 11.269 
Mogiana 30.242 1.502 3.103 34.847 
Piracicaba 18.971 1.422 11.558 31.951 
Ribeirão Preto 15.799 6.382 1.836 24.017 
São José do Rio Preto 18.767 1.836 3.371 23.974 
Sorocaba 85.291 4.528 7.722 97.541 
Vale do Paraíba 30.608 4.415 2.685 37.708 
Vale do Ribeira 5.190 65 183 5.438 
Total 430.827 59.059 57.082 546.968 

Fonte: Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADS - 2010 

 
4. Transição Medidas Socioeducativas – Liberdade As sistida (LA) 
 
Em 2009, foi concluída a primeira fase do processo de transição para municipalização das 
medidas socioeducativas em meio aberto no Estado de São Paulo, ação pioneira no Brasil, em 
consonância com o plano estratégico elaborado em conjunto com a SEADS, Fundação CASA e 
os municípios. Participaram dessa etapa 120 municípios, com 3.899 adolescentes atendidos. 
 
Na primeira etapa, foram transferidos 111 convênios de 120 prefeituras municipalizadas, com 
repasse de recurso financeiro. O orçamento, pertencente à Fundação CASA, foi transferido 
para a SEADS e, posteriormente, aos demais municípios. O acompanhamento técnico e 
financeiro é hoje realizado por meio dos Postos de Liberdade Assistida (LA), sob a 
responsabilidade das Divisões Regionais da Assistência Social, respeitando o principio da 
descentralização, preconizado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). A definição dos 
serviços ofertados é realizada pelos CREAS, conforme a PNAS/NOB-SUAS. 
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5. Municipalização da Assistência Social na Capital   
 
Iniciou-se em 2009 a municipalização de 12 entidades e 22 serviços na Proteção Social Básica 
e na Proteção Social Especial. Todos os processos de municipalização dos serviços foram 
referendados e pactuados nas instâncias municipal e estadual de controle social. 
 

Prefeitura Municipal de São Paulo –  processo de municipalização, iniciado no 2º semestre e finalizado 
em dezembro. Este processo foi realizado por intermédio da SMADS, juntamente com os 13 
equipamentos que desenvolvem serviços socioeducativos para crianças e adolescentes com a 
participação do Clube da Turma, Enturmando/Circo Escola, Casa Lar Abrigo e parcerias estabelecidas 
com entidades sociais que prestam serviço de ações socioeducativas de Proteção Básica, bem como 2 
abrigos para pessoas com deficiência.   No exercício de 2010, a PMSP assumirá a gestão destes 
serviços. 
 
6. Construção de Parâmetros e Padrões Mínimos para Funcionamento dos Serviços 
Socioassistenciais 

 

Objetivo: sistematizar um conjunto referencial de parâmetros para cada um dos tipos de 
serviços socioassistenciais no Estado de São Paulo, agrupando-os segundo as Proteções 
Sociais - Básica e Especial. 
 
Atividades desenvolvidas: 
-Especificação de padrões mínimos de funcionamento para esses serviços. Objetivo: implantação e 
qualificação de acompanhamento, avaliação e gestão das redes locais e da rede estadual de assistência 
social. 
-Elaboração e aprovação: da nomenclatura padronizada para a tipificação das várias modalidades de 
serviços, a partir dos registros do PMAS 2009 e de pesquisas; e, de modelo a ser utilizado para a 
sistematização das informações sobre cada um dos serviços. 
- Estabelecimento dos padrões mínimos (a partir dos parâmetros) e dos procedimentos, no caso de não 
serem alcançados estes padrões. 
- Fase atual: em processo de pactuação, havendo a divulgação da versão preliminar do texto para 
recebimento de sugestões. 
 
7. Agência de Desenvolvimento Social (ADS)   
 

 Objetivo: promoção da auto-sustentação das organizações e entidades sociais e 
desenvolvimento de programas comunitários de geração de renda, mediante concessão de 
crédito e apoio técnico a projetos de produção de bens e serviços.  
 
Ações de Capacitação: Programa de Capacitação de Entidades Sociais (PROCAP) para a 
implantação de negócios focados na geração de renda para a auto-sustentação.  
Ocorreu nas seguintes regiões: Grande São Paulo/Capital, Baixada Santista, Campinas e Mogi 
das Cruzes, Osasco e Guarulhos, capacitando aproximadamente 300 entidades sociais, entre a 
primeira quinzena de janeiro de 2009  e  a primeira quinzena de outubro de 2009.  
 
8. Investimento em Obras 
 

Recursos destinados para obras (construção, adaptação, ampliação, reforma) e aquisição de 
equipamentos e materiais de natureza permanente, tendo por objetivo a melhoria da qualidade 
de atendimento à população e a transferência de recursos a municípios para implantação de 
Centro de Atendimento à Pessoa Idosa - Projeto Quero Vida. 
 

 
● Obras e Aquisição de Equipamentos: 
3 prefeituras municipais  - R$ 220.000,00  
274 entidades sociais - R$ 12.512.241,00 
  
● Projeto Quero Vida: 
42 prefeituras municipais - R$ 12.136.113,00 
 

Total:  R$ 24.868.354,00 
Fonte: Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios – CAFC – SEADS - 2010  
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9. Programa Virada Social 
 

Objetivo: enfrentamento e combate à vulnerabilidade social e ao alto índice de criminalidade 
das regiões, visando à promoção do desenvolvimento local sustentável. 
 

Estratégia de Atuação: integração das ações de diversas secretarias e órgãos públicos 
estaduais, municipais e da sociedade civil organizada, tomando como meta a superação da 
fragmentação e da sobreposição de recursos das políticas públicas, buscando a melhoria dos 
indicadores de qualidade de vida dos moradores da localidade.  
 

O Programa tem a coordenação compartilhada entre a SEADS, a Secretaria de Coordenação 
das Subprefeituras do Município de São Paulo e as Subprefeituras envolvidas. 

 

Virada Social em 2009 
 Implantada na região de Paraisópolis, com 123 ações previstas com metas de intervenção até o final de 
2010, já tendo beneficiado aproximadamente 30 mil moradores. 
 

Estão envolvidos nessa ação 23 órgãos estaduais e municipais e 30 ONGs que atuam na região. 
 
10.  Futuridade 

 

 Objetivo: incentivar a promoção de ações voltadas à pessoa idosa e à sensibilização em relação 
ao processo de envelhecimento no Estado de São Paulo, de forma a cumprir o Estatuto do Idoso 
(Lei nº10.741/03) e o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento (Madri / Espanha/02). 

 
 Ações realizadas no ano de 2009: 

 

● Índice Futuridade, criado pela SEADS em parceria com a Fundação SEADE, é uma ferramenta que 
auxilia os gestores municipais a observarem as condições de vida da população idosa, com o intuito de 
avaliar e monitorar a evolução dos municípios com relação aos investimentos voltados à melhoria das 
condições de vida desta. Ele tem base no conceito de envelhecimento ativo da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), compreendido como um processo de otimização de oportunidades de saúde, 
participação e segurança. Trata-se de um instrumento inovador, que tem a chancela da ONU – Fundo 
de População das Nações Unidas (UNFPA). 
 

● Na área da educação: trabalha a inserção da temática do envelhecimento no currículo escolar, além 
da realização neste ano de um concurso artístico e literário com alunos da rede estadual de ensino com 
o tema envelhecimento. 
 

● Programa Vila Dignidade: visa a viabilizar moradia digna para o idoso independente, prevenir o 
asilamento e fortalecer o papel dos municípios como provedores e articuladores dos serviços 
necessários à atenção integral ao idoso. Parcerias: Secretaria de Habitação, SEADS e Municípios. 
 

● Programa Experiente Cidadão, parceria realizada entre a SEADS e a Secretaria de Transportes 
Metropolitanos, oferece atividades complementares, uma bolsa complementação, cesta básica e vale 
transporte, se necessário, a idosos beneficiários de programas de transferência de renda cadastrados 
no Sistema Pró-Social. O contrato é de seis meses, podendo ser prorrogado. Os participantes do 
programa executam atividades, tais como: dar informações aos usuários sobre itinerários, arredores, 
pontos de embarque, integração entre linhas. Atualmente o programa acontece no Metrô e na CPTM e 
está sendo preparado para ser ampliado à EMTU. 
 

● Praça de Exercícios do Idoso: criada pelo Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e 
Cultural do Estado de São Paulo (FUSESP), foi projetada para permitir a realização de exercícios físicos 
sem o acompanhamento de especialistas. Objetivo: melhorar o equilíbrio, a marcha e a amplitude 
articular; fortalecer a musculatura proximal de membros inferiores; e, aumentar a flexibilidade muscular. 
 

● Centro de Atendimento à Pessoa Idosa - Programa Quero Vida, desenvolvido pela SEADS, em 
parceria com os municípios para proporcionar espaço de acolhimento, proteção e convivência a idosos 
semi-dependentes cujas famílias não tenham condições de prover estes cuidados durante todo o dia ou 
parte dele. Ele oferece atendimento humanitário a idosos, valorizando a pessoa, respeitando suas 
limitações, oportunizando convívio familiar, ampliando as possibilidades de acesso a serviços e direitos, 
proporcionando melhores condições de vida e evitando assim abrigamentos desnecessários.  
 

 
11. Rede Social São Paulo 
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A Rede Social São Paulo é uma aliança formada por mais de 100 organizações representativas 
da sociedade civil, do setor empresarial e do governo, criada para enfrentar questões sociais 
estruturais que afetam o dia-a-dia da população do Estado de São Paulo.  

 

Sua prioridade está focada na criança e no adolescente, visando à efetivação de seus direitos, 
por meio do Programa de Aprimoramento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente (SGDCA), do Estado de São Paulo: 
 
 

 
Parceria : Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONDECA. 

Objetivo:  motivar e capacitar os agentes que compõem o SGDCA nos municípios do Estado e bairros 
da Capital, para que atuem em rede, de forma articulada e sistêmica, promovendo a melhoria do 
atendimento à população infanto-juvenil.  

Recursos para a execução do projeto:  são destinados pelos parceiros da Rede ao Fundo Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, administrado pelo CONDECA. 

Convênio  entre o CONDECA e a Fundação Instituto de Administração (FIA), assinado em 2009, para 
dar prosseguimento ao programa. Foram priorizadas as ações de capacitação, autonomia e 
sustentabilidade às redes municipais, a formulação de planos de ação e a disseminação das 
experiências e boas práticas dos municípios participantes do projeto.  

 
 
12. Programa Nota Fiscal Paulista – Entidades Socia is 

 
Em 2009, uma parceria entre a SEADS e a Secretaria de Estado da Fazenda possibilitou que 
entidades de assistência social (sem fins lucrativos) no Estado de São Paulo possam receber 
doações relativas a documentos fiscais de consumidores que não queiram informar o CPF na 
nota fiscal, além de aproveitar os créditos do programa. Para isso, as entidades devem estar 
cadastradas no Sistema Pró-Social e, posteriormente, devem estar inscritas no sistema do 
Programa Nota Fiscal Paulista – NFP. 
 

Com o objetivo de divulgar o programa e aumentar o número de instituições inscritas, a SEADS 
realizou encontros nas 26 cidades sedes das DRADS, orientando aproximadamente 6.500 
gestores e representantes de entidades sobre os benefícios do programa. Após os encontros, 
houve um aumento de 36% no número de entidades sociais que aderiram ao Programa. 

 
13. Participação da SEADS em Comissões Intersecreta riais 
 
 
● Comissão Intersetorial de Acompanhamento e Implemen tação do Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária no âmbito do Estado de São P aulo. 
  

Visa à elaboração do Plano Estadual de Convivência Familiar e Comunitária, à mobilização e à 
articulação dos atores sociais, à implantação e ao monitoramento do Plano Estadual, bem 
como à orientação e ao apoio aos municípios para elaboração e implantação dos planos 
municipais. A SEADS atua na coordenação da Comissão, que atualmente se encontra em fase 
de regulamentação por Decreto. 
 
● Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentame nto ao Tráfico de Pessoas 

 

Instância colegiada de caráter consultivo, composta por mais de 30 entidades da sociedade 
civil e do governo, buscando a conjunção de esforços das diversas áreas, a fim de propiciar 
ações efetivas de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
As propostas da SEADS, apresentadas em 2009, foram: a inclusão da subcategoria “Tráfico de 
Pessoas” no sistema PMAS Web, visando o mapeamento, no Estado, dos municípios que 
identificam em seu território essa situação; inclusão do tema na capacitação para os CREAS, 
prevista para 2010, em especial os aspectos referentes ao tráfico de crianças e adolescentes 
para fins de exploração sexual; e, a inclusão do tema nos acompanhamentos e orientações aos 
municípios. 
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● Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Se xual 

 

Esse Comitê é composto por representantes de diversas Secretarias Estaduais, com o objetivo 
de auxiliar a elaboração e realização das ações de prevenção e combate à homofobia e defesa 
dos direitos na temática. 
 

As propostas incluídas no Plano Estadual em 2009 foram: alterar o Sistema PMAS Web dos 
Planos Municipais de Assistência Social, incluindo a categoria “Orientação Sexual” e 
“Identidade de Gênero”, para permitir a identificação da população LGBTT na rede de serviços 
socioassistenciais; incluir a categoria “Orientação Sexual” e “Identidade de Gênero”, permitindo 
a identificação das demandas da população LGBTT; incluir a temática da diversidade sexual 
nas orientações e supervisões aos municípios, estimulando a discussão entre os profissionais 
que atuam nos serviços socioeducativos e nos abrigos; e, incluir a temática da diversidade 
sexual na capacitação para os CREAS, prevista para 2010. 

 
 

● Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Amea çadas de Morte 
 

O objetivo do Programa é uma conjunção de esforços da Secretaria de Justiça e Defesa da 
Cidadania e SEADS, no sentido de afastar e superar a situação de ameaça e alcançar a 
reinserção social na comunidade de crianças e adolescentes ameaçados. A SEADS, em 2009, 
elaborou a proposta de ação como co-responsável pelo programa, cabendo-lhe: co-financiar as 
ações de apoio realizadas nos CREAS; monitorar, por intermédio das DRADS, as ações 
realizadas pelos municípios; disponibilizar dados referentes à rede de atendimento 
socioassistencial, diagnósticos e indicadores disponíveis, a fim de direcionar as ações; 
promover, por intermédio de orientação e acompanhamento aos municípios, a inserção da 
criança e do adolescente ameaçados, na rede socioassistencial disponível; e, orientar e co-
financiar os serviços de acompanhamento pós-proteção, a serem desenvolvidos pelo CREAS, 
junto às crianças, adolescentes e suas famílias, para verificar a eficácia da reintegração social 
dos usuários do programa. 

   
 

● Grupo Intersecretarial – “Casa de Apoio” 
 

Grupo é formado pela Secretaria Estadual de Saúde e a SEADS. Visa à estruturação e 
organização da rede de atendimento, no Estado de São Paulo, às pessoas portadoras de HIV, 
que se encontram, temporária ou permanentemente, com os vínculos familiares rompidos, em 
situação de negligência e/ou abandono e necessita da ação do poder público para garantir e 
efetivar a defesa de seus direitos. 
 
Em 2009, foram apresentadas as seguintes propostas pela SEADS: encontro para 
sensibilização de gestores municipais das áreas de assistência social e saúde, apresentando a 
política de assistência social e enfatizando a responsabilidade dos gestores quanto à 
articulação da rede socioassistencial e quanto à importância da interface entre as ações de 
ambas as políticas; encontros para sensibilização e orientação de dirigentes e profissionais que 
atuam nas Casas de Apoio, apresentando a política de assistência social e enfatizando a 
importância da articulação da rede socioassistencial e a interface entre as ações de ambas as 
políticas; orientação sobre legislação referente a documentação, equipes de atendimento, 
estruturas físicas e padrões de funcionamento necessários aos serviços de acolhimento; 
apresentação de estratégias e alternativas de ações socioassistenciais e das tipologias dos 
serviços; e, promoção de discussão e reflexão junto às Casas de Apoio para crianças e 
adolescentes, com enfoque para os marcos legais e medidas de curto, médio e longo prazo 
para adequação à legislação vigente. 
 
 
14. Programas Federais Gerenciados pela SEADS 
 
Repasses Financeiros e Número de Beneficiários por Programas – 2009 - Gestão Estadual  
 
Transferências de recursos do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Assistência Social 
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Tipo de Proteção Programas Nº de beneficiados Valor  R$1,00  
Índice de Gestão Descentralizada Estadual 
- IGDE  

--- 176.519 

Incentivo a Gestão Estadual -- 579.973 
Proteção 

Social Básica 
Capacitando para Crescer – fórum de 
Multiplicadores em Segurança Alimentar --- 268.306 

 Subtotal  0 1.024.798 
Tipo de Proteção Programas Nº de beneficiados Valor  R$1,00  

SAC/Piso de Alta Complexidade I – 
abrigo/idoso. 1.740 86.600 

SAC/Piso de Transição de Média 
Complexidade – pessoa com deficiência. 1.350 60.750 

Proteção 
Social Especial 

Subtotal  3.090 147.350 
Total Geral  3.090 1.172.148 

Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios – CAFC – SEADS; SIAFEM/SIGEO e 
SUAS/WEB – 2009.  

 
Repasses Financeiros e Número de Beneficiários por Programas – 2009 – Gestão Municipal 
 
Transferências de recursos do Fundo Nacional aos Fundos Municipais de Assistência Social 

Tipo de Proteção Valor Repassado 
Proteção Social Básica 49.639.925 
Proteção Social Especial  89.333.436 

Total 138.973.361 
Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios – CAFC – SEADS; SIAFEM/SIGEO; 
SUAS/WEB– 2009. 
 
14.1. Benefício de Prestação Continuada – BPC 
 

Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência, incapacitada 
para a vida independente e para o trabalho e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprove 
não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família.   
 

Beneficiários  em 2009: 209.213 portadoras de deficiência e 299,8 mil idosos.  
Recurso financeiro:  R$ 1,6 bilhão 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – referência - Dezembro/2009  
 
14.2. BPC na Escola 
 

Programa de acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência na escola de 
pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, com prioridade para os beneficiários de até 18 
anos. Parceria: Secretarias Estaduais da Educação, Saúde e Direitos da Pessoa com 
Deficiência. 
 

Investimento em Capacitação: R$ 89.300,00 
Aplicação de Questionários  R$ 149.875,00 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – referência - Dezembro/2009  
 
14.3. Programa Federal Bolsa Família  
 

 Programa de transferência direta de renda, com condicionalidades, que beneficia famílias em 
situação de pobreza (de R$ 70,01 a R$ 140,00) e extrema pobreza (renda per capita mensal de 
até R$ 70,00), de acordo com a Lei 10.836/2004 e o Decreto nº 7.013/2009 que alterou o 
Decreto nº 5.209/2004.  
 

O Programa pauta-se na articulação de três dimensões essenciais: 
 

●Promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência direta de renda à família;  
●Reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de saúde e educação, por meio do 
cumprimento das condicionalidades, o que contribui para que as famílias consigam romper o ciclo da 
pobreza entre gerações;  
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●Coordenação de programas complementares que têm por objetivo o desenvolvimento social das 
famílias, de modo que seus beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. 
 
 

Atendimento: 1,2 milhão de famílias 
Recurso financeiro: R$1,15 bilhão. 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – referência - Novembro/2009  
 
 
14.4. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI  
 

Objetivo: erradicar todas as formas de trabalho infantil no País, em um processo de resgate da 
cidadania de seus usuários e inclusão social de suas famílias. 

 O PETI compõe o Sistema Único de Assistência Social - SUAS com duas ações articuladas: o 
Serviço Socioeducativo, ofertado para as crianças e adolescentes afastadas do trabalho 
precoce, e a Transferência de Renda para as suas famílias. 
 

Beneficiários  em 2009: 26 mil crianças. 
Recurso financeiro:  R$ 6.402.500,00 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – referência - Dezembro/2009  
 
 
14.5. Pró Jovem Adolescente  
 
Objetivo: desenvolver seguranças sociais de acolhida e convívio familiar e comunitário, criando 
mecanismos para garantir esta convivência, além de condições para inserção, reinserção e 
permanência do jovem no sistema educacional. 
 
O Pró Jovem Adolescente – Serviço Socioeducativo é uma das modalidades do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, de natureza intersetorial, e articula um conjunto 
de ações nos dois âmbitos da proteção social: básica e especial.  
 
 

Beneficiários  em 2009: 18,3 mil adolescentes. 
Recurso financeiro:  R$ 7 milhões. 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – referência - Outubro/2009  
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Secretaria dos Transportes Metropolitanos 
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Secretaria dos Transportes Metropolitanos 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas  

  
Número de funcionários 

 
 

I – Atividades 
 
As informações referentes à Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM para 2009 foram  
divididas nos seguintes tópicos: 

2008 2009 09/08

Secretaria 57                                  60                                  5,3%
   Ativos 56                                  59                                  5,4%
   Inativos 1                                    1                                    0,0%

CPTM 6.305                             6.713                             6,5%
   Ativos 6.305                             6.713                             6,5%

Metrô 7.857                             8.326                             6,0%
   Ativos 7.825                             8.291                             6,0%
   Pensionistas 32                                  35                                  9,4%

EMTU 570                                678                                18,9%
   Ativos 570                                678                                18,9%

Total da Pasta 14.789                           15.777                           6,7%

 R$ mil 
variação

09/08
1-Administração Direta 717.378,6 890.022,7 24,1%

Pessoal 1.982,7 3.223,3 62,6%
   funcionários ativos 1.811,7 3.006,3 65,9%
   obrig. patronal/insuf.financ. 171,0 217,1 26,9%

Custeio 223.270,3 220.364,8 (1,3)%

Investimentos 492.125,5 666.434,5 35,4%

2- Entidades Vinculadas 2.081.287,5 2.663.766,4 28,0%

  CPTM 2.081.287,5 2.663.766,4 28,0%

  pessoal 372.637,1 455.041,4 22,1%

  custeio 718.241,2 683.406,2 (4,9)%

  investimentos 884.306,7 1.379.884,9 56,0%

 serviço da dívida 71.823,3 76.234,9 6,1%

 sentenças judiciais 34.279,3 69.198,9 101,9%

3- Transferências à  Empresas 2.274.472,8 1.860.822,7 (18,2)%
     pelo Tesouro

  Metrô 2.164.972,8 1.789.822,7 (17,3)%

  complementação de aposentadoria 2.313,0 2.715,8 17,4%

   transferências de capital 2.162.659,8 1.787.106,9 (17,4)%

  EMTU 109.500,0 71.000,0 (35,2)%

   transferências de capital 109.500,0 71.000,0 (35,2)%

Total da Despesa (1+2+3) 5.073.138,9 5.414.611,7 6,7%

2008 2009
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1. Otimização do Transporte sobre Trilhos 
 
1.1 Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ 
 

   Melhorias nas Linhas 1, 2, 3, 5 e CCO: 
 

  - Incorporar 17 novos trens até dez/2010. Físico executado acumulado: 49%  
  - Modernizar as frotas das linhas 1, 2 e 3. Disponibilizar 08 trens modernizados, até dez/ 2010.  Físico 

executado: 38 %.  
  - Equipar e adequar as instalações, para tornar acessíveis as estações, trens da rede existente e os 

edifícios administrativos até dez/2010.  Físico executado: 38 %.  
  Valores financeiros realizados em 2009. 
Fonte – GPF 
 
1.2 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM 
 

1. Execução do laboratório para a CETESB - Os equipamentos permanecem armazenados no Pátio da 
Lapa da CPTM. No terreno, estão sendo efetuados os serviços preliminares. Obras realizadas: 
topografia e sondagem. Placa da Obra: instalada.  O detalhamento do projeto de construção está sendo 
discutido pela CETESB, CPTM e a Contratada AVL, para a atualização do projeto. Não houve 
desembolso em 2009. 

2. CCO do Brás - Contrato assinado em 25/10/2009 com a empresa Alstom. Objetivo: conclusão da 
sinalização e centralização do CCO do Brás e as intervenções na via, rede aérea e edificações na 
estação Brás lado leste.  Serviços iniciados em 27/11/2009. 

3. Obras de Restauro da Estação da Luz - T.A.C.- LUZ –  Serviços  executados, sob o 
acompanhamento e fiscalização dos Técnicos dos Órgãos de Preservação, conforme segue: 

Serviços concluídos: restauro e recuperação da alvenaria interna da Estação; troca das muretas de 
proteção dos poços de ventilação por grelhas; substituição dos abrigos de equipamentos de incêndio 
pelo modelo aprovado; recuperação das esquadrias, ferragens e elementos de madeira; e, instalação 
do reservatório de combustível na plataforma. 

Serviços em execução: muro de arrimo da Rua Mauá: 60% executado; escorrimento e infiltrações nas 
paredes e forros da gare: 50% executado; substituição do telhado da gare: 50% executado. Fase de 
execução dos serviços: dentro do cronograma traçado. 

4. Frota - Recuperação da Frota: 2 trens, por meio do PQMR II, prefixos “1409” e “1611”. 

Padronização da Frota: iniciado o contrato com a CAF (Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles) para 
aquisição de 40 trens (totalizando 320 carros). Objetivo: formação de trens operacionais de 8 carros. 
Dessa aquisição, 20 trens estão destinados à modernização da linha 7 - Rubi (Luz-Francisco Morato).  
Previsão de entrega: primeiro trem - fevereiro de 2010. 

5. Linha 7 Luz – Jundiaí - Contempla a modernização da linha com serviços diferenciados entre São 
Paulo e Francisco Morato e entre Francisco Morato e Jundiaí. 

Contratos em Execução: 23, que correspondem ao valor total de R$ 316.013.394,94, dos quais foram 
desembolsados cerca de R$ 44 milhões, ou seja, 14%. Dentre os serviços contratados, destacam-se:  
- obras de reconstrução das Estações de Francisco Morato e Franco da Rocha (início em 05/11/09). 
- obras de Via Permanente e Rede Aérea entre as Estações Luz e Francisco Morato, incluindo as obras 
do Pátio de Estacionamento de Trens de Francisco Morato (inicio - Dez/2009). 
 - obras de implantação de AMVs UIC nas Estações Terminais, visando a agilidade na entrada e saída 
dos trens nas plataformas. 
 - construção da Estação de Vila Aurora e do Viaduto de Caieiras. Físico executado: 10 % 
 - vedação de faixa, construção de muros de fechamento ao longo da via.  Físico executado: 80 %.   
 - obras para construção de passarelas nesta Linha (concluída e entregue a passarela no Km 18+700). 

Contratos Iniciados: 
 - Sistema de Energia de Tração (energia utilizada para que o trem se desloque): reforma das 
subestações Campo Limpo, Caieiras e Tietê e das cabines seccionadoras de Nothmann, Botujuru, Vila 
Clarice e Franco da Rocha. Iniciada a construção da nova subestação Jaraguá, motorização de chaves 
seccionadoras e implantação de sistema de telecomando de energia. 
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-Sistemas de sinalização e telecomunicações: implantação de um novo sistema de sinalização, com 
tecnologia ATC (usando circuitos de via convencionais), implantação de funções adicionais de 
“Operação Automática de Trens – ATO”, substituição do STO (Sistema de Transmissão Óptico) atual 
por outro de tecnologia mais avançada, serviços de adequação de sinalização em Jundiaí e Francisco 
Morato, implantação de sistema de rádio digital, cronometria e telefonia. 

Acompanhamento dos contratos: foram contratadas empresas de supervisão de serviços de sinalização 
e telecomunicações, de via permanente e rede aérea, cuja ordem de serviço foi emitida em 17/08/2009 
e de obras civis que iniciaram seus trabalhos a partir em Dez/2009. 

6. Linha 8 Júlio Prestes - Amador Bueno 

Contratos em Execução: 14 contratos no valor de R$ 452.092.388,69. Desse montante foi faturado, 
cerca de  R$ 18 milhões ( 4% do valor total).  Dentre os serviços contratados, destacam-se: 
- acessibilidade nas Estações: a) Itapevi e Engº Cardoso: Obras executadas: 20%; b) Carapicuíba, 
Barueri e Jandira: desenvolvimento dos projetos executivos iniciado em Out/2009. 
- obras de implantação: a) AMVs UIC nas Estações terminais, visando à agilidade na entrada e saída 
dos trens nas plataformas, b) via permanente e rede aérea entre o trecho Domingos de Morais e 
Itapevi. 
- vedação de faixa: Físico Executado: 80%  

Modernização dos Sistemas:  

- Sistema de Energia de Tração: iniciados os contratos para reforma de cabines seccionadoras de Julio 
Prestes e Lapa; construção da nova subestação Jandira e implantação de sistema de telecomando de 
energia. 
-Sistemas de sinalização e telecomunicações - iniciados os serviços de implantação de um novo 
Sistema de Sinalização, utilizando tecnologia CBTC - “Communications-Based Train Control", no trecho 
“Júlio Prestes e Itapevi”, para viabilização de Headway operacional de 90 segundos (máximo 
desempenho); execução de serviços de sinalização em Julio Prestes e no trecho Itapevi - Amador 
Bueno; adequação do sistema detector de bitola, implantação de sistema de radiocomunicação, 
cronometria, substituição do STO (Sistema de Transmissão Óptico) atual por outro de tecnologia mais 
avançada, implantação de sistema de rádio digital e modernização de telefonia. 

Acompanhamento dos Serviços: iniciados em Ago/2009 os serviços de supervisão das obras de via 
permanente e rede aérea e a partir de Nov/2009 os serviços de supervisão de obras civis. 

Em Licitação: as obras das Estações Osasco e Antonio João, e no trecho Itapevi / Amador Bueno, 
obras de remodelação da Via Permanente e Rede Aérea e passarela para pedestre no Km 33 poste 12. 

Frota - iniciado o processo para renovação da frota de trens, pelo modelo de Parceira Público Privada – 
PPP, envolvendo a compra de 24 novos trens de 8 carros, recuperação e modernização de 12 trens de 
8 carros, da série 5.000, atualmente utilizados pela CPTM. O plano prevê a possibilidade de compra de 
outros 12 novos trens de 8 carros em substituição à recuperação e modernização de 12 trens atuais de 
8 carros. Houve a proposta na Concorrência de 27/11/2009, com adjudicação prevista em Jan/2010. 
 

7. Linha 9 Osasco – Grajaú 

 Contratos firmados: 15 contratos no valor total de R$ 156.220.086,11, sendo que 15%  desse montante   
foi executado, representando  cerca  de R$ 24 milhões. Entre os serviços contratados, destacam-se: 
 - Acessibilidade nas Estações: a) Hebraica-Rebouças, Cidade Jardim, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi, 
Granja Julieta, Socorro, Jurubatuba, Autódromo, Primavera-Interlagos e Grajaú, no final da Linha; b) 
Santo Amaro: Físico Executado: 30%  
 - Bicicletário de Vila Olímpia. 
-Reconstrução das Estações: Ceasa, Villa Lobos-Jaguaré e Cidade Universitária. Físico Executado: 
60%.   -Obras de prolongamento das plataformas das estações, passarela de Villa Lobos e as obras de 
plantio do Projeto Pomar ao longo da linha, estão sendo executadas 
- obras de implantação de AMVs UIC : estão sendo realizadas nas Estações terminais, visando à 
agilidade na entrada e saída dos trens nas plataformas. 

Modernização dos Sistemas:  
- Sistema de Energia de Tração: iniciada a implantação de sistema de telecomando de energia e está 
em fase final de contratação a troca da Rede Aérea de Tração por um sistema auto-tensionado. 
-Sinalização e telecomunicações: a) serviços iniciados: implantação do sistema de radiocomunicação e 
sistema de cronometria, e de funções adicionais de “Operação Automática de Trens – ATO” ao ATC 
existente; adequação da sinalização em Osasco; readequação da sinalização nos domínios de 
Pinheiros e Jurubatuba; b) em andamento: serviços de melhoria da velocidade comercial com a 
centralização do controle da extensão Jurubatuba – Grajaú no CCO do Brás, físico executado: 25%; c) 
concluídos: serviços de Sinalização do Pátio de Jurubatuba.  
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Acompanhamento dos Contratos: foram contratadas empresas de Supervisão de Serviços de Sinalização 
e telecomunicações e de Supervisão de Obras Civis que tiveram início a partir de Nov/2009. 

Em Licitação: obras de reforma do mezanino e da mudança das salas técnicas (Estação Pinheiros). 

Padronização da Frota: Celebrado contrato com a CAF (Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles) em 
02/09/2009 para fornecimento de 08 trens de oito carros. Cronograma de entrega: a partir de 2011. 
 

8. Linha 10 Luz - Rio Grande da Serra  

Contratos Firmados: 14 contratos, que totalizam R$ 603.757.272,24, dos quais já foram desembolsados 
cerca de R$ 30 milhões (5% do valor total). Dentre as obras contratadas, destacam-se:  
 -reconstrução da Estação Tamanduateí. Físico Executado: 50%. 
 -execução a passarela de Rio Grande da Serra e o fechamento da faixa ao longo da Linha com a 
construção de muros de vedação. Físico Executado: 40%. 
 -bicicletário de Mauá: entregue ao público. 

Modernização dos Sistemas: 
 - Energia de Tração: iniciados os contratos para reforma da subestação Mauá, reconstrução da cabine 
seccionadora de Ipiranga, construção da nova subestação Santo André, motorização de chaves 
seccionadoras e implantação de sistema de telecomando de energia. 
 -Sinalização e telecomunicações: em fase final de contratação a substituição do sistema de 
transmissão de dados da sinalização atual. 
 -obras de implantação de AMVs UIC: estão sendo realizadas nas Estações terminais, visando agilidade 
na entrada e saída dos trens nas plataformas. 

Em Licitação: 5  passarelas para a travessia de pedestres. 

Acompanhamento dos Contratos: foram contratadas empresas de supervisão de serviços de sinalização 
e telecomunicações e de serviços de supervisão de obras civis, estes iniciados em Nov/2009. 

 

9. Linha 11 Luz – Estudantes 

Contratos Firmados: 16 contratos, que totalizam R$ 394.683.105,93, dos quais já foram desembolsados 
cerca de R$ 10 milhões (3% do valor total). Entre as obras contratadas destacam-se: 
-acessibilidade nas Estações Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Dom Bosco, José Bonifácio e Guaianases, 
Físico executado: 6%. 
 -serviços de revitalização da Via Permanente e Rede Aérea do trecho entre as Estações Guaianazes e 
serviços de rebaixamento da calha do córrego do Ipiranga, em Mogi das Cruzes, iniciados em Nov/2009 
e serviços de correção de Via Permanente e Rede Aérea da Curva de Arthur Alvim, iniciados em 
Ago/2009 com Físico Executado: 10%. 
 -obras de implantação de AMVs UIC: estão sendo realizadas nas Estações terminais, visando à 
agilidade na entrada e saída dos trens nas plataformas. 

Modernização dos Sistemas: 
- Energia de Tração: foram iniciados os contratos para reforma da subestação Calmon Viana, 
construção da linha de transmissão de 34,5 kV, construção da nova subestação Guaianazes, 
motorização de chaves seccionadoras e implantação de sistema de telecomando de energia. 
-Sinalização e telecomunicações: foram iniciados os serviços de implantação de um novo Sistema de 
Sinalização, utilizando tecnologia CBTC - entre “Brás e Suzano”, para viabilização de Headway 
operacional de 90 segundos, execução de serviços de sinalização para a curva de Artur Alvim, 
implantação de sistema de radiocomunicação, sistema de cronometria, implantação de STO e 
implantação de sistema de rádio digital. 

Acompanhamento dos Contratos: foram contratadas empresas de Supervisão para os serviços de 
sinalização e telecomunicações, e os serviços de Supervisão de Obras Civis, com início em Nov/2009. 
Em Licitação: Estações de Ferraz de Vasconcelos e Suzano. 

Frota : Novos trens serão adquiridos e a previsão de publicação do edital: jan/ 2010. 

10. Linha 12 Brás – Calmon Viana 

Contratos em Execução: 14 contratos, totalizando R$ 169.405.404,73, dos quais foram desembolsados  
cerca de R$ 10 milhões (6% do valor total). Destacam-se as seguintes obras:  
 -Revitalização da Via Permanente e Rede Aérea entre as Estações Brás e Calmon Viana e o Pátio de 
estacionamento de trens de Manoel Feio. Início: Dez/2009. 
 -Vedação de Faixa, construção de muros de fechamento ao longo da via, cuja execução já atingiu 80 % 
dos contratos em execução. 
 -Construção de passarelas. Físico Executado: entregue a passarela da Estação do Jardim Romano.  
 -Implantação de AMVs UIC: estão sendo realizadas nas Estações terminais, visando à agilidade na 
entrada e saída dos trens nas plataformas. 
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  Modernização dos Sistemas: 
- Energia de Tração: foram iniciados os contratos para reforma das subestações Sebastião Gualberto 
e Comendador Ermelino, construção da nova subestação Manoel Feio, construção da nova cabine 
seccionadora de Itaim, motorização de chaves seccionadoras e implantação de sistema de 
telecomando de energia. 
-Sinalização e telecomunicações foram iniciados os serviços de implantação de um novo sistema de 
sinalização, com tecnologia ATC (usando circuitos de via convencionais), implantação de funções 
adicionais de “Operação Automática de Trens – ATO”, implantação de sistema de radiocomunicação, 
sistema de cronometria e sistema de telefonia. 

Acompanhamento dos Contratos: foram contratadas empresas de supervisão de serviços de 
sinalização e telecomunicações, de via permanente e rede aérea, cuja ordem de serviço foi emitida 
em 17/08/2009 e de obras civis que iniciou seus trabalhos a partir em Dez/2009. 

Padronização da Frota: recuperação de parte da frota patrimonial, em grande parte foi efetuada. Foi 
iniciado o contrato com a CAF para aquisição de 40 trens de 8  carros. Dessa aquisição, 20 trens 
estão destinadas a modernização da 12 - Safira (Brás – Calmon Viana).  

Cronograma de entrega do primeiro trem: fevereiro de 2010. 

 
2. Expansão do Transporte Metropolitano 
 

CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

Trem de Guarulhos - alternativa de transporte rápido ao Aeroporto Internacional de São Paulo – 
Governador André Franco Montoro, por meio de um trem metropolitano entre as cidades de São Paulo 
e Guarulhos e de um novo padrão de serviços em 28,5 km de extensão.  
 

Em licitação:  via concorrência internacional, com previsão de participação da iniciativa privada. 
 
 

EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

1.Região Metropolitana de São Paulo    a) Corredor Metropolitano Diadema – SP (Morumbi).  
- Extensão de 12 km ao atual Corredor ABD (São Mateus - Jabaquara). Objetivo: permitir a ligação de 
Diadema à Zona Sudoeste da cidade de SP, com integração ao sistema da CPTM. Cronograma: 
nov/2009, assinatura do contrato de gerenciamento da execução de obras, gestão ambiental e 
fiscalização dos projetos Executivos da implantação dessa extensão; dez/09: início das obras de 
recapeamento, instalação de 18 pontos de parada e 5 estações de transferência.  O corredor será 
operado, inicialmente, por ônibus a diesel e, posteriormente, por elétrico (trólebus); término das obras 
de eletrificação do trecho existente entre Piraporinha - Jabaquara: 2° semestre 2010; repotencialização  
do trecho São Mateus e Piraporinha: em processo de licitação. 
- Aquisição de 25 ônibus pela concessionária Metra. Objetivo: substituir os microônibus de uma porta, 
que fazem à ligação Diadema - Brooklin. Os novos coletivos encontram-se em circulação no Corredor 
Metropolitano ABD e a substituição está prevista para julho 2010, no término das férias escolares.  
- Obras previstas no contrato de concessão para operação do corredor: troca de pavimento e de juntas 
de dilatação no Corredor. Físico Executado: recuperados 50 mil m² de concreto e 29 mil m² de asfalto, 
47,5 mil metros lineares de juntas de dilatação, nos trechos existentes do corredor ABD.  
b)Corredor Metropolitano Guarulhos – SP (Tucuruvi): terá 32,3 km de extensão e será dividido em três 
trechos: Taboão a Tucuruvi (20,5 km), Taboão ao Bairro de São João (5,3 km), e Vila Endres à Penha 
(6,5 km). Cronograma: 1ª etapa: trecho Guarulhos (Taboão a Vila Galvão), com 16 km de extensão e 3 
terminais (Taboão, CECAP e Vila Galvão). Publicação de edital de execução das obras e serviços 
referentes à implantação dos terminais Taboão e CECAP: nov/09. 
c)Corredor Metropolitano Itapevi – SP( Estação Butantã do Metrô -Linha 4 – Amarela). Características: 
33 km de extensão, abrangendo os municípios de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e SP, 
que, juntos, somam cerca de 12,5 milhões de habitantes. Trecho prioritário: construção de novo viário 
entre Itapevi e Jandira (5 km) fazendo a interligação das Estações da CPTM Itapevi, Engenheiro 
Cardoso, Sagrado Coração e Jandira. 
Em dezembro de 2009, foi assinado o convênio EMTU-CPTM para cessão de uso das áreas e a 
publicação do decreto de utilidade pública (DUP), necessário para a publicação do edital de obras. 
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2. Região Metropolitana da Baixada Santista  - Sistema Integrado da RMBS – SIM é uma rede de 
transporte coletivo metropolitano, estruturada por meio de uma linha principal (troncal), de média 
capacidade de transporte, que será operada com a tecnologia VLT (Veículo Leve sobre Trilhos – Metrô 
Leve). Será integrado às linhas de ônibus intermunicipais e municipais, operadas por ônibus de maior 
capacidade. Contará, ainda, com obras de infraestrutura, como instalação de terminais, estações de 
transferência, pontos de parada, dispositivos de acessibilidade, intervenções no viário e construção de 
ciclovias. O trecho principal de obras liga São Vicente (Terminal Barreiros) a Santos (Porto/Estuário), 
com extensão de 11 km.  

Em maio de 2009, foi realizada a audiência pública do ambiental (EIA-RIMA) nos municípios de Santos 
e São Vicente, para apresentação do Estudo de Impacto Ambiental do SIM e do VLT.  

Em setembro, foi concluída a elaboração dos Projetos Funcional e Básico e a aprovação da Proposta 
Preliminar no Conselho Gestor de Parceria Público-Privada, permitindo o aprofundamento dos estudos 
de viabilidade econômico-financeira e a elaboração de minuta do edital de concessão. Em novembro, 
foi emitida a Licença Prévia Ambiental. A publicação do edital de licitação se dará no primeiro trimestre 
de 2010 para o trecho entre o Terminal Barreiros, em São Vicente, e o Terminal Porto.  
 

3. Região Metropolitana de Campinas  – Características: 32,7 km de extensão e 7 km de faixas 
exclusivas para ônibus, o Corredor liga Campinas aos municípios de Hortolândia, Sumaré, Nova 
Odessa, Monte Mor e Americana. Principais benefícios aos moradores da RMCampinas: expansão na 
oferta de viagens entre os municípios, redução do tempo de duração do percurso, aumento da 
segurança e diminuição da emissão de gases poluentes. 
Físico Executado - Ago/09: entrou em operação o Terminal Metropolitano de Americana; - Out/09: 
inaugurado o trecho Hortolândia-Sumaré do Corredor, incluindo o viaduto sobre a ferrovia ALL na SMR-
20; início de 2010: prevista a conclusão total das obras, compreendendo o alargamento da Av. Lix da 
Cunha, pontos de parada, viaduto, além da passagem de pedestres sob a Av. Lix da Cunha, junto ao 
terminal Metropolitano Magalhães Teixeira, em Campinas.  

 
 

METRÔ – Cia Metropolitano de SP 
 
Linha 2 – Verde   
 
a)Trecho Alto do Ipiranga – Vila Prudente: 
 
Características: 3,9 km de extensão, estações Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente e Pátio 
Tamanduateí para manutenção e estacionamento de trens. Foram desapropriados 205 imóveis. 
 
Implantação: 

 1)Obra Civil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2)Material Rodante: 
Trecho Vila Madalena – Vila Prudente: Serão necessários mais 16 Trens com ATC´s.  
Físico executado: 62%.  Recebidos 11 trens sendo que 10 já estão liberados para operação comercial 
Investimentos: R$ 946,76 milhões.  
 
b) Prolongamento Vila Prudente – Cidade Tiradentes (Sistema Monotrilho) 
 
Características: 
Lote 9 - Obras de infra e supraestrutura para a implantação de Monotrilho ao longo do trecho Vila 
Prudente – Oratório, numa extensão de 2.250 metros e uma estação (Vila Prudente). 
Lote 10 – Obras de infra e supraestrutura para a implantação de Monotrilho ao longo do trecho 
Oratório – Pátio Oratório, extensão de 597 metros, uma estação (Oratório) e o Pátio Oratório. 
 Investimentos: R$ 6,78 milhões. 

Lote 4 – Estação Sacomã: inicio abr/07.  Físico executado: 98 % 
Lote 5 – Pátio Tamanduateí: inicio dez /07. Físico executado: 92 %. 
Lote 6 – Trecho entre Sacomã e Tamanduateí: em conclusão reaterro do VCA, 
iniciando Viário em torno do Elevado e demais unidades concluídas.  
Físico executado: 91 %. 
Lote 7 – Estação Tamanduateí: inicio dez/07. Físico executado: 61 %. 
Lote 8 – Estação Vila Prudente: inicio dez/07 - estação, poço Cavour e túneis.  
Físico executado: 84 %. 
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Linha 4 – Amarela  - A implantação será realizada em duas Fases: 
 
Fase 1 - Prevista para operar com seis estações - Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República 
e Luz e o Pátio de Manutenção de Vila Sônia. 

Extensão de trilhos: 12,8 Km entre a Estação da Luz e o Pátio de Vila Sônia.  
Início das obras: Mar/2004. Previsão de conclusão: estações República e Luz, Mai/2010; Pinheiros em 
Ago/2010. A operação do 1º trecho entre Faria Lima e Paulista está prevista para Mar/2010.  
 
O túnel do trecho compreendido entre a Estação Faria Lima e o Poço João Teodoro (na região da Luz) 
foi executado em "Shield". O equipamento foi adquirido pelo Consórcio Via Amarela, da Herrenknecht 
Tunnelling Systems, Alemanha. Físico  executado:  7.693 metros de túnel em "shield".  
 
Lote 1 – Poço João Teodoro – Estação Fradique Coutinho (exclusive) - Físico executado:  93,5 %. 
Lote 2 – Estação Fradique Coutinho – Acesso do Pátio Vila Sônia -  Físico executado:  97,2 %. 
Lote 3 – Pátio Vila Sônia -  Físico executado:  98,4 % 
 

Sistemas Complementares – Sistema de Scap - Sistema de Arrecadação de Passageiro, Esteiras 
Rolantes para a Estação Paulista, Portas de Plataforma, STD - Sistema de Transmissão de Fonia e 
Dados e Ventilação Principal: em execução. 
 

Total da Fase 1:  Investimentos:  R$ 668,14 milhões. Físico executado: 91,3 %. 
 
Fase 2 - Prevista para operar com todas as suas estações no trecho Vila Sônia-Luz, após a 
complementação das estações: São Paulo-Morumbi, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Mackenzie-
Higienópolis, do Pátio Vila Sônia e implantação da estação Vila Sônia.  

Processos Iniciados: contratação para a elaboração do Projeto Executivo de Obra Civil e 
Instrumentação das Obras sondagens para subsidiar a elaboração do Projeto Executivo.  

Em elaboração: Projeto Básico de Acabamento das Estações e Edificações do Pátio que compõem a 
Fase 2. 

Investimentos: R$ 0,63 milhões. 
Linha 5 – Lilás  

  
 Trecho Largo Treze – Chácara Klabin. Características: 11,6 km de extensão e 11 estações e 
necessidade de 26 Trens adicionais.  
 

Atividade concluída:  
-Elaboração do Projeto Básico do trecho Estação Adolfo Pinheiro (exclusive) até o Poço Bandeirantes 
incluindo as estações: Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklin/Campo Belo e Água Espraiada. 
 

-Publicação de Decretos:  
Utilidade Pública - DUP do Trecho Largo 13 - Estação Adolfo Pinheiro; Poço Delmiro Sampaio e Pátio 
Guido Caloi. 
DUP do trecho Adolfo Pinheiro – Poço Bandeirantes 
DUP do trecho do Poço Bandeirantes – Poço Dionísio da Costa 
 

-Atividades em Andamento: 

- Execução das Obras Civis: obra bruta, acabamento, implantação da superestrutura da Via 
Permanente, do trecho entre o Poço Largo Treze (exclusive) e a Vala a Céu Aberto “VCA” (exclusive) 
para a partida das tuneladoras – lote 01. 

-Execução de Instrumentação do trecho Largo Treze à Estação Adolfo Pinheiro. 

-Execução de Sondagens para fins de elaboração do Projeto Básico dos trechos: a) Estação Adolfo 
Pinheiro (exclusive) até o Poço Bandeirantes e b) Poço Bandeirantes – Poço Dionísio da Costa. 

- Processo Licitatório (Pré Qualificação) para Execução das Obras Civis contemplando: obra bruta, 
acabamento, e implantação da superestrutura da Via Permanente, do trecho Vala a Céu Aberto “VCA” 
(exclusive) para a partida das tuneladoras e o Poço Dionísio da Costa (inclusive) e Pátio Guido Caloi – 
lotes 02 a 08. 

- Processo Licitatório para Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para 
verificação e validação; assessoria na aprovação dos projetos executivos e para o gerenciamento de 
obras civis e sistemas – incluindo obra bruta, acabamento, via permanente, implementação de 
sistemas, serviços e fornecimentos e gestão ambiental do trecho, Poço Largo Treze e o Poço Dionísio 
da Costa. 
- Elaboração do Projeto Básico do trecho Poço Bandeirantes – Poço Dionísio da Costa, incluindo as 
estações: Ibirapuera, Moema, Servidor, Vila Clementino, Santa Cruz e Chácara Klabin. 
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- Projeto executivo do trecho: Poço Largo Treze à Estação Adolfo Pinheiro;  

- Elaboração dos editais para contratação dos seguintes serviços: 
a)Execução de Sondagens para fins de Projeto Executivo do trecho entre o Poço Bandeirantes e o 
Poço Dionísio da Costa.  
b)Instrumentação do trecho entre a Estação Adolfo Pinheiro e o Poço Dionísio da Costa. 
c)Supervisão, fiscalização e controle das obras civis e outros serviços que integram a implantação do 
empreendimento entre o poço Largo Treze (exclusive) e o poço Dionísio da Costa (inclusive). 
d)Supervisão, fiscalização e controle de fornecimento e implantação dos sistemas que  integram a 
implantação do empreendimento entre o poço Largo 13 (exclusive) e o poço Dionísio da Costa 
(inclusive). 
 
Investimentos: R$ 409,64 milhões. Físico executado: 3 %.  
Linha 6 – Laranja  
 
Trecho Brasilândia – São Joaquim: Características: 16 km de extensão, 16 estações, pátio de 
manutenção e estacionamento de trens. 
 

Atividades concluídas:  
-Projeto funcional. 
- Projeto Básico de Arquitetura e de Obra Civil contratado 
 

 Previsão de abertura das Ordens de Serviço e início de projeto Fev/2010. 
 

 Em execução: Levantamento Topográfico; sondagens para subsidiar o Projeto Básico. 
 

 Investimentos: R$ 0,33 milhão. 
Linha 15 – Branca  
 
Trecho Vila Prudente-Penha - (Ticoatira). Características: 11,6 km de extensão e 10 estações.    
 

Em andamento: 
- Levantamento Topográfico: foram Iniciados os processos de contratação: a) elaboração do Projeto 
Básico de Arquitetura; b) Obra Civil e de sondagens para subsidiar a elaboração do Projeto Básico. 
 

Investimentos: R$ 0,67 milhão. 
Linha 17 – Ouro - Sistema Monotrilho 
 
Trecho São Judas Linha 1 – Azul – Aeroporto de Congonhas. Características: 3,7 Km de extensão, 2 
estações e 5 trens. 
 

 Em elaboração: 
  -Edital de Licitação de Fornecimento do Sistema Monotrilho. 
 

  Investimentos: R$ 0,03 milhão. 
Linha 18 – Bronze  
  

   Trecho Vila Maria – Água Espraiada - Características: 15,0 km de extensão, 16 estações.  
 

Projeto em estudo. 
Valores financeiros realizados em 2009 
 
 
3. Ações Ligadas à Gestão Estratégica de Transporte  Metropolitano 
 
3.1 - STM – Secretaria dos Transportes Metropolitan os 

 
Principais Atividades Realizadas  

 

1. Coordenadoria de Planejamento e Gestão - CPG  

-Acompanhamento e participação na consolidação das informações do Plano de Expansão – Sumário 
de Dados. 

-Contratação de consultoria especializada para elaboração projeto funcional e estudo de viabilidade do 
corredor de média capacidade ligando a região Sudeste (ABC) à Nordeste (Guarulhos) da RMSP, 
atravessando a Zona Leste da Capital. 
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-Procedimentos para: a) recebimento e análise das manifestações de Interesse e encaminhamento de 
Lista Curta de empresas, junto ao BIRD, para contratação de serviços de consultoria especializada 
para atualização da rede de alta e média capacidade de transporte da RMSP;  
b) contratação de consultoria especializada para atualização e aprimoramento dos parâmetros de 
simulação e apuração dos Benefícios Sociais proporcionados pela rede de transporte público de 
passageiros. 
 

-Formalização dos instrumentos institucionais e técnicos para elaboração do projeto funcional e estudo 
de viabilidade do corredor de média capacidade (Metrô Leve), ligando São Bernardo do Campo a São 
Paulo, com recursos do  município de SBC. 
 

-Participação: a) no Projeto do Banco Mundial junto à ANTP para redução do Efeito Estufa envolvendo 
a STM, empresas vinculadas e a PMSP. Previsão de US$ 3,4 milhões a fundo perdido;  
b) na elaboração de proposta de benefícios para os funcionários da STM, por meio de Bônus por 
Resultado – BR;  
c) reuniões e análise preliminar dos estudos para licitação do projeto do trem de alta velocidade TAV 
entre São Paulo e Rio de Janeiro pela UNIÃO;  
d) reuniões do grupo técnico da STM para providências e acompanhamento das licenças ambientais 
dos projetos do Plano de Expansão da STM. 
 

-Monitoramento de programas e ações do PPA - SIMPA. 
 

-Apoio no desenvolvimento dos projetos das empresas vinculadas (EMTU, CPTM e Metrô): projeto do 
SIM – sistema integrado metropolitano da região metropolitana da baixada santista; Corredores: São 
Paulo/Guarulhos; Noroeste e Itapevi, Expresso Aeroporto e Trem de Guarulhos. 
 

-Análise e parecer técnico nas manifestações prévias – MP’s, para realização de despesas da STM 
(processos de contratações de investimentos e despesas operacionais e administrativas): METRÔ, 58 
MP’s : R$ 4.778,7 milhões; CPTM,  76 MP’s:  R$ 7.318,0 milhões; EMTU, 3 MP’s : R$ 54,5 milhões; 
STM , 8 MP’s: R$ 881,8 milhões. Total: 145 MP’s -  R$ 13.033,0 milhões. 

 
 

2.Coordenadoria de Relações Institucionais – CRI 
 

1. Grupo de Trabalho - Licenciamento Ambiental 
 
Características 
-Implantar e manter um sistema de acompanhamento e informações sobre os processos de 
Licenciamento Ambiental dos empreendimentos da STM e empresas vinculadas; 
-Promover as ações técnicas e administrativas necessárias para unificar as informações a serem 
prestadas à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA e aos demais órgãos ambientais. 
 

Status Atual: Em andamento.  
 

2. GT para desenvolvimento de projeto MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
 
Características 
-Coordenar as atividades necessárias para o desenvolvimento das cooperações técnicas n° ATN/OC-
11008-BR e ATN/OC-11009-BR firmadas junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 
 

 Objetivo: desenvolver metodologias do MDL, que permitam quantificar e certificar as reduções de 
emissões de gases do efeito estufa produzidas. Resultou das modificações nos modos de transporte, 
especificamente em decorrência da ampliação da rede de transportes públicos sobre trilhos da Cidade 
de SP e de melhorias operacionais, ampliação da oferta de serviços e redução da tarifa de integração 
ao sistema de transportes públicos sobre trilhos da Cidade de São Paulo. 
 

Status Atual: Em andamento.  
 

3. Projeto Estação Verde 
 
Características 

-Realizar reformas em estação da CPTM utilizando o conceito moderno de “retrofit” com intervenções 
para adequação física do edifício e procedimentos de manutenção tornando as estações referência de 
equipamento sustentável social e ambientalmente; 
 

-Colocar a questão ambiental entre as prioridades dos usuários e comunidades, entre outros públicos.    
As intervenções serão cercadas de ações de cunho informativo e educativo. 
 

-Foram selecionadas as estações Barueri, Engenheiro Cardoso e Sagrado Coração, no município de 
Itapevi, todas na linha 8 Diamante. 
 

Status Atual: Conclusão prevista para 2010. 
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4. Atualização dos sistemas de informação da STM dentro do projeto de Gestão do Conhecimento 
 
Características 
-Atualização diária dos sites STM e PITU (Internet) e do Portal (Intranet); 
-Montagem dos novos Site e Portal STM: 
    -Integração das bases de dados dos sistemas; 
    -Novos conteúdos, layout e ferramentas (interatividade, serviços on-line); 
-Sistema de Informações Gerenciais para acompanhamento das metas e ações da Expansão SP- SIGA; 
-Sistema de gestão documental e comunicação do grupo de trabalho MDL. 
 

Status Atual 
Sistema de Gestão documental e SIGA: concluídos respectivamente em 04/2009 e 12/2009. 
Novo Site: concluído em 11/2009  
Novo Portal: conclusão prevista para 01/2010; 
Atualizações: em andamento. 
 
5. Divulgação técnica da Expansão SP para públicos específicos 
 

Características 
-Realizar apresentações técnicas da Expansão SP para públicos específicos: associações corporativas, 
associações patronais, conselhos governamentais, associações de bairros, estudantes de cursos 
universitários e técnicos, prioritariamente as localizadas ao longo das linhas do Metrô e da CPTM; 
 

-Divulgar e esclarecer aspectos técnicos da Expansão SP e colher manifestações para aprimoramento 
da proposta.  
 

 Status Atual: concluído em 12/2009. Terá continuidade em 2010. 
 
6. Coordenação da Comissão Metropolitana de Acessibilidade – CMA da STM 
 

Características 
-Conjunto de ações integradas para promover e melhorar o acesso das pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida aos transportes públicos coletivos nas regiões metropolitanas do Estado de SP; 
 

-Coordenação das atividades de acessibilidade e gratuidade da STM e suas empresas vinculadas para a 
gestão 2007- 2010. 

Status Atual: concluído em 12/2009. Terá continuidade em 2010. 
 
7. Conferência Estadual das Cidades 
 
Características 
-Espaço destinado a congregar entidades representativas de segmentos da sociedade para tratar dos 
temas preconizados para a “Conferência Nacional das Cidades”, de responsabilidade do Ministério das 
Cidades, sob o tema “Avanços, dificuldades e desafios na implementação da política de 
desenvolvimento urbano”; 
 

-Coordenação do grupo de sistematização, para consolidar os resultados das Conferências Municipais e 
Regionais, subsidiar as discussões da 4ª Conferência Estadual, consolidar os seus resultados, 
preparando o relatório final a ser encaminhado à Coordenação Executiva Nacional. 
 

Status Atual: Em andamento. 
 

 
 
4. Melhoria e Ampliação na Prestação de Serviços 
 
4.1 Acessibilidade Especial no Transporte Metropoli tano  
 
 
4.1.1 Metrô  
 
- Metas atingidas e em andamento  
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- Concluídas:  
- Instalação: do piso tátil de alerta e direcional em todas as estações, desde os acessos até o local de 
embarque nas plataformas; dos assentos para obesos em todos os trens e plataformas; telefones 
acessíveis nas áreas pagas de 43 estações; da comunicação visual e sinalização tátil em todos os 
elevadores; 
- Implantação: de sinalização visual de alerta em todas as escadas fixas e bordas de plataformas e em 
327 escadas rolantes; 
- Reforma: 22 sanitários públicos; sanitários operacionais e salas de primeiros socorros em 18 estações; 
calçadas junto às faixas de travessias em terminais urbanos foram rebaixadas em 11 estações; 
- Substituição: dos corrimãos das escadas fixas e as grelhas de escoamento de água pluvial de todas as 
estações;  
- Construção de rampas nos acessos de 10 estações; 
- Aquisição de equipamentos de resgate nos túneis para facilitar a remoção de pessoa com deficiência;  
- Início das operações: 3 elevadores na estação Santana; 2 escadas rolantes na estação Conceição e 
uma na estação Saúde; 
 

Investimentos: R$ 21,08 milhões. 
Valores financeiros realizados em 2009 
 
- Metas em andamento 
 

- Previsão de entrega de 45 elevadores/plataformas elevatórias em 2010;  
- Previsão de instalação de 460 intercomunicadores entre os acessos, plataformas e SSO para auxílio às 
pessoas com deficiência e entre as Estações e Central de Informações em 2010; 
- Previsão de instalação de 16 bloqueios acessíveis em 2010; 
- Reforma de sanitários operacionais, copas e salas de primeiros socorros em 30 estações. 
 
 
4.1.2 EMTU 
 
Acessibilidade da frota: aumento de 38% da frota acessível cadastrada, passando de 929 
ônibus adaptados (Dez/08) para 1.274 (Dez/09), nas três regiões metropolitanas do Estado. 
 
 
SEC – Serviço Especial Conveniado - LIGADO 
 
Objetivo: atender às necessidades e estimular a inserção das pessoas com deficiência física ou de 
mobilidade reduzida severa no sistema de transporte metropolitano e nos programas específicos do 
Governo, vinculados às áreas de educação, saúde, cultura e lazer, por meio da utilização de serviços 
especiais complementares ao serviço regular. (Resolução STM nº. 19/09). 
  
Em julho ocorreu o primeiro convênio, com a Secretaria de Estado da Educação - SEE, e em agosto o 
início da operação com 52 veículos, atendendo 212 pessoas.  
A previsão de atendimento para o ano de 2.010 é de 628 pessoas no 1º semestre e 896 no 2º semestre. 

 
 
4.1.3 CPTM  
 
Obras de acessibilidade 
 

Concluídas - Linha 9 - Esmeralda: nas Estações  Hebraica – Rebouças, Cidade Jardim, Vila Olímpia, 
Berrini, Morumbi, Granja Julieta e Socorro.  

Em andamento:  
- intervenções em Ceasa, Vila Lobos – Jaguaré e Cidade Universitária. Previsão de término: 2010; 
-obras de médio e grande porte em Itapevi, Engenheiro Cardoso, Santo Amaro, José Bonifácio, 
Corinthians – Itaquera, Dom Bosco, Guaianazes, Tatuapé, Brás, Barra Funda, Julio Prestes, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, Barueri, Carapicuíba, Tamanduateí, Calmon Viana e São Miguel Paulista; 
-Nova Estação - Vila Aurora: será executada em total atendimento às normas de Acessibilidade.  

Processo de contratação: obras das Estações Jandira, Osasco e Ferraz de Vasconcelos. 
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II. Entidades Vinculadas 
 
 
1. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPT M 
 
 
1,1. Relacionamento com os Usuários 
 
 
Transportes 
                                                                                                                     

Indicador 2008 2009 Var % 
09/08 

Total de passageiros transportados 554,0 milhões 586,2 milhões 5,8 

Media de pass. transportados / dias  úteis      1.775.122 1.933.656 8,9 
 

Atendimento aos Usuários 
 

- Prêmio Recebido: Excelência no Atendimento da Revista Consumidor Moderno na categoria Serviços 
Públicos.   

 -Pesquisa da Shopper Experience: escolhida como a melhor entre "As Empresas que Mais Respeitam 
o Consumidor". 

-Manifestação de usuários: 2.665.251 que incluem as solicitações de informações, reclamações, 
elogios, sugestões, atendimentos a escolares, credenciamento à gratuidade para trabalhadores 
desempregados e usuários especiais (pessoas com deficiência), consultas aos postos de achados e 
perdidos, ocorrências e suporte a usuários 
 

Ouvidoria 
 

Indicador 2009 

Manifestações Recebidas  6.194 

 - origem: pessoas físicas ou jurídicas, usuárias ou não da CPTM. 2.969 
- média por pessoa  2,08 

Reclamações 65,3% 
Informações 22,7% - tipo de manifestação 
Sugestões e elogios 12,0% 
Correio eletrônico  74,3% 
Telefone  15,8% 

 
- meio  utilizado 
 Fale conosco  8,8% 
 
- Entre as manifestações recorrentes comparecem as queixas relativas à pregação religiosa, uso 
indevido de assentos preferenciais, comércio ambulante, assalto, consumo de entorpecentes no interior 
dos trens e embarque sem o pagamento de passagem.  

- Moradores de áreas vizinhas à ferrovia concentraram suas queixas no item ruídos (manobras e 
buzinas de trens) e solicitações de limpeza de terrenos próximos. 

- Dentre os nove atributos de serviço definidos pela Companhia, o destaque foi para “Atendimento”, por 
conta do aumento na quantidade de usuários, solicitando a melhoria dos serviços prestados. 

 
Em 2009 houve ainda, a participação da Ouvidoria nos treinamentos para a formação de: 
63 Agentes Operacionais I; 27 Encarregados de Estação; 26 Agentes de Segurança 
Operacional; 25 Agentes de Relacionamento; 11 Supervisores de Tração; 8 Encarregados de 
Segurança; 7 Controladores de Circulação de Trens ; 7 Controladores de Circulação de 
Trens II e 5 Supervisores do Centro de Controle Operacional. 
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1.2. Gestão Corporativa para a Prestação do Serviço - Principais ações desenvolvidas: 
 

- Gestão dos Indicadores da Prestação de Serviço: aperfeiçoamento das medições e estabelecimento ou 
revisão de metas para os principais indicadores da prestação de serviço. 

- Dimensionamento da Demanda de Passageiros e Serviços: tabulação e apresentação de resultados das 
Pesquisas de Embarque e Desembarque (com revisão da metodologia de cálculo de carregamento do 
sistema) e da Pesquisa de Avaliação dos Atributos de Serviço. Processo de contratação das Pesquisas 
para realização em 2010. 
 
1.3. Estudos, Projetos e Pesquisas  
 
 

Estudos Concluídos: a) inserção urbana das 6 linhas da CPTM com a caracterização dos aspectos físicos 
e da inserção no ambiente sócio econômico, viário e urbanístico das áreas de influência da ferrovia; b) 
elaboração de projeto funcional do complexo Estação da Luz, conhecido como Projeto Integração Luz 
(integração e transferência intra e intermodal, que articula os serviços das linhas 7-Rubi, 8-Diamante e as 
linhas expressas ABC, Leste e Aeroporto); c) alternativa de transporte para a extremidade oeste da Linha 
8-Diamante, a partir da estação Itapevi. Destacam-se os estudos de viabilidade em execução: do 
Expresso Noroeste na linha 7; de linhas de metrô leve, Alphaville/linha 8 e Grajaú/Varginha na linha 9; do 
Expresso Oeste-Sul ligando as linhas 8 e 9; do Expresso ABC na linha 10. 
 
1.4 Tecnologia de Informação  

 

Atividades desenvolvidas  
- Equipamentos alocados: 250 Desktops novos (Intel Core 2 DUO); 120 Thin Client para as estações; 5 
Servidores (Xeon Quad Core); 
- Implantação dos Sistemas: a) controle de vendas de passagens do Expresso Lazer; b) gerenciamento 
de Espaço Publicitário; c) GAU (Gestão de Atendimento ao Usuário) - cadastra as manifestações de 
usuários obtidas pelo setor de Atendimento ao Usuário; 
- Expansão da utilização da rede Gigabit para tráfego de dados para o site Lapa; 
- Aumento da capacidade de 20 links Intragov;  
- Instalação de 10 novos links Intragov; 
- Continuidade do projeto de readequação do range de IP’s da CPTM; 
- Integração do site XV de Novembro à rede de dados da CPTM via link  Intragov; 
- Concentração dos servidores de e-mail Exchange dos sites, Luz, Brás, Altino e Barra Funda no 
Datacenter de Presidente Altino via rede gigabit; 
- Redundância do servidor da folha de pagamento e do link Intragov da Boa Vista; 
- Atualização do Sistema de Geoprocessamento do Patrimônio; 
- Apresentação das informações geradas nos painéis sinópticos do CCO e do PCP, no ambiente Intranet; 
- RETREM – Modulo Índice de Disponibilidade; 
- Mix Web Folha (Fase II) - Disponibilidade de relatórios e consultas com informações dos empregados; 
- Mix Web EPI - efetua a gestão dos uniformes, integrando com o cadastro do empregado, que poderá 
manter seus dados de manequim atualizados pela Internet, e com o módulo de Cargos; 
- Mix Controle de Escala dos Maquinistas - controla a escala dos maquinistas oferecendo recursos para a 
sua gestão e administração. Contempla o controle de apresentação e permite interação dos escalantes 
para que as ocorrências/divergências possam ser tratadas antes do abono/validação da chefia imediata; 
- Mix Avaliação - proporciona criar e administrar avaliações de treinamento, pesquisas e desempenho, 
integrando com o cadastro dos empregados da CPTM; 
- Emissão de Termo de Pagamento (TP). Inclusão do controle de emissão e gestão do TP pelo sistema 
ERP. Apolo para que o fluxo dos documentos a pagar seja controlado, da geração ao pagamento, 
independente da origem e de forma unificada por toda Companhia, integrando-se aos demais módulos 
administrativos do ERP; 
- Gestão de Contratos: Executa a gestão dos contratos que a Cia mantém com seus clientes e 
fornecedores, controlando os valores do contrato, formas de reajustes, período de vigência, ajustes, 
prorrogação, tipos de contrato, arquivo com a cópia do contrato e formas de pagamento, integrando-se 
aos demais módulos dos sistemas Corporativos Apolo para Gestão de Assistência Técnica, Vendas e 
Faturamento. Faz o controle físico do contrato e possui interface WEB para alimentação da medição 
diretamente pelo contratado; 
- Votação Eletrônica CIPA - Proporciona a informatização do processo de eleição da CIPA, desde o 
cadastro de candidatos, até a cédula eletrônica e apuração de resultados; 
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- Controle de Limpeza das Estações - Proporciona a informatização do processo de registro e controle da 
medição diária dos contratos de limpeza das estações; 
- Novo sistema de monitoramento e controle da rede de dados por meio do aplicativo Spectrum Health; 
- Nova solução de antivírus corporativo – Kaspersky; 
- Inicio da implantação do novo Datacenter em Presidente Altino (antigo CCO); 
- Nova solução de segurança da Internet – CISCO ASA; 
- Inicio da migração dos equipamentos de Bilhete Único do TIC da Telefonica em Alphaville para o 
Datacenter de Presidente Altino; 
- Disponibilização da rede de dados para tráfego das imagens das estações geradas pelo Sistema de 
Segurança; 
- Novo sistema de leitura do registro de ponto eletrônico via smart card; 
- Execução de nova infra-estrutura na Lapa para receber a Gerência de Patrimônio; 
- Rede wireless na área da Presidência; 
- Painel de indicadores para monitoramento na Presidência (Dashboard); 
 
1.5 Desenvolvimento da Qualidade 
 

-Programa Dirigente de Plantão: Teve continuidade em 2009. Objetivo: ouvir e falar com usuários e 
equipes operacionais, reafirmar o compromisso de gestão com a qualidade dos serviços oferecidos. Em 
2009, foram entrevistados 17.257 usuários, e colhidas 31.753 manifestações, totalizando 26.881 
usuários atendidos e 47.747 manifestações colhidas desde o início da realização do programa, em 2008. 
-Programa Usuário Amigo. Objetivo: aproximar o usuário da empresa por meio de ações que firmam 
relacionamentos amistosos. Seu conceito é baseado em cumplicidade mútua, afinidade e colaboração.  
Estratégia de atuação: proporcionar às equipes operacionais das estações oportunidades de 
atendimento diferenciado aos usuários, que por sua vez, passam a conhecer de perto o trabalho que 
está sendo desenvolvido pelos empregados para a melhoria da CPTM. De julho até dezembro, foram 
treinados 682 empregados e cadastrados mais de 600 usuários. 
-Programa Atendimento Nota 10. Objetivos: reconhecer a qualidade no atendimento aos usuários da 
CPTM; valorizar as práticas de excelência em atendimento que estão sendo gerenciadas na empresa; 
estimular atitudes positivas e trabalho em equipe. Público Alvo: estações e empregados das áreas de 
Operação, Segurança, Jovem e Experiente Cidadão, Tração e Centro de Controle Operacional. Com 
início em 2009, teve 18 estações reconhecidas e 20 empregados destaques, aos quais o programa 
proporcionou visitas técnicas a empresas Trensurb e MetroRec do setor metro- ferroviário. 
-Novo Canal de RH na Intranet: visa a estimular e praticar o feedback positivo entre empregados da 
CPTM. Aberto para os empregados expressarem as opiniões positivas sobre o trabalho de equipes ou 
colegas, de acordo com os princípios do feedback corporativo. De set/09 até dez/09, essa iniciativa 
contou com 55 feedbacks publicados, e se tornou uma ferramenta de constante procura, em que se nota 
envolvimento e comprometimento por parte dos empregados com os resultados das equipes e colegas. 
-Programa Duas Vias: Encontros periódicos informais entre os empregados e o diretor-presidente da 
CPTM, a fim de aproximar e fortalecer a comunicação entre eles. Tema: funcionamento e diretrizes da 
Companhia, plano de expansão. Foram realizados 04 encontros: duas reuniões na sede da Boa Vista, 
com 22 participantes cada uma, e duas visitas do presidente aos abrigos Lapa e Engº São Paulo, com os 
empregados lotados nas sedes. 
-Programa Olha O Que Você Está Fazendo: o programa promove visitas às obras e melhorias do Plano 
de Expansão na CPTM, Metrô e EMTU, a fim de acompanhar o estágio atual de realização das mesmas. 
Iniciado em Abril, até o final do ano contou com 145 participantes de diferentes áreas da CPTM. 
-Programa Liderança Nos Trilhos: visa a aprimorar a eficiência técnica gerencial, em todos os níveis da 
empresa. Em 2009 realizou a 3ª etapa do programa para os empregados de cargos de liderança de 
Estação, Segurança e Manutenção. Treinamento: 1.657 pessoas. 
-Programa CLIC. Objetivo: melhoria da qualidade do atendimento prestado ao usuário da CPTM.  
Treinamento: 1.329 empregados, sendo 340 das áreas de Operação e Segurança e 989 das áreas de 
Tração e do Centro de Controle Operacional 
-Treinamento Interno. Tema: “Gestão Corporativa e Qualidade”. Participantes: 807 empregados. Nestes 
treinamentos são abordados os aspectos da prestação de serviço, a opinião dos usuários, a missão da 
CPTM, os atributos da prestação de serviço, dando enfoque à natureza humana da qualidade e à 
prestação de serviço com foco no usuário. 
-Gestão por Processos: em parceria com o IBTA, ministrou esse curso para 56 empregados de 
diferentes áreas da empresa. Objetivo: disponibilizar ferramentas que permitam a cada área mapear os 
seus processos, a abrangência, clientes e prazos envolvidos; ressaltar a importância dos processos 
interfuncionais de cada área.  Encerrado em setembro, há a previsão de estendê-lo a mais três turmas. 
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1.6 - Desenvolvimento Organizacional e Administração de Pessoal  
 
Planejamento Estratégico 2007/2010: as metas para 2009  foram 100% atendidas. 
 

-Programa Gol de Placa: Realização workshops, visando à racionalização de processos e à adoção de 
melhores práticas, o que estimulou a tomada de decisão em equipe, a otimização dos procedimentos, a 
racionalização de recursos e a redução de custos. Foram desenvolvidos dois workshops. Resultado: 200 
idéias de melhoria, sendo 20 escolhidas como projetos para detalhamento por 10 equipes diferentes.  
Participação: 100 empregados, de diferentes níveis organizacionais e departamentos da Companhia.  

-Quadro de Pessoal: Foi aprovado dimensionamento do quadro de pessoal de estações, tração e 
controle operacional, com vistas a atender o incremento de serviços previstos nos projetos de expansão 
até 2010.  Esse processo aumenta o quadro da CPTM em 720 vagas. 

- Implantação do Sistema de Controle de Vagas do MIX. 

-Administração de Pessoal: Mudança de matrícula de todos os empregados e ex-empregados e 
organização dos respectivos arquivos, com a substituição de todos os crachás de todos empregados e 
estagiários; 

-Ponto Eletrônico: foram acrescidos 1.979 colaboradores ao sistema do ponto eletrônico, passando para 
7.507 cadastrados, incluindo os estagiários SERT´s e o pessoal da tração. Atualmente, apenas 147 
empregados não registram o ponto eletrônico, pois ainda há alguns locais com relógios off line, que 
dependem de atuação da Telefônica. Foi implantada a escala de maquinistas, vinculada ao ponto 
eletrônico, visando a minimizar as ocorrências e facilitando o tratamento do ponto por parte das chefias.  
Efetuada a troca do sistema de leitura de código de barras por leitura de aproximação, por meio do 
bilhete de serviço. Foram substituídos 180 leitoras e instalados 10 relógios eletrônicos no parque da 
CPTM. 

- Instrumentos Normativos: criação de 6 novos instrumentos normativos (diretrizes e políticas advindas 
da administração da Empresa e  revisão/atualização  de procedimentos). 

- Programa de Participação nos Resultados – para 2009: proposta inspirada nas perspectivas do 
Balanced Score Card – BSC e com indicadores associados ao Planejamento Estratégico e Plano de 
Expansão.  A Empresa propôs que cada unidade de gestão tivesse pelo menos 01 indicador setorial. O 
indicador individual foi vinculado à freqüência do empregado. A CPTM não obteve ainda resposta dos 
órgãos de governo relativa à aprovação do programa.  Para 2010: proposta de Programa de Bônus que 
além de ferramenta de gestão voltada a resultados, foi um compromisso assumido entre CPTM e 
entidades Sindicais. 
 
 
1.7 – Medicina e Segurança do Trabalho  

 
-Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho: Com o envolvimento das CIPAS, deu-se 
continuidade às ações voltadas para a prevenção na CPTM.  Participação: 3.000 empregados. 
Destaque: lançamento do Campeonato de Segurança, competição voltada à apresentação e implantação 
de medidas prevencionistas no âmbito de cada uma das 07 CIPAS da CPTM, a serem desenvolvidas 
durante 2010, trazendo o desafio de transformar a semana em um ano inteiro de prevenção de 
acidentes. A queda do número de acidentes do trabalho, de 2005 a 2009, foi de 38,0 %. 

-Semana da Saúde e Campanhas: Em 2009 realizou V Semana da Saúde. Visitantes: 10.892 pessoas 
(acréscimo de 44,9% em relação a 2008), sendo 3.892 empregados. Vacinação contra gripe: acréscimo 
de 56% em relação ao ano anterior, com um total de 1.693.  Sensibilização e conscientização para a 
necessidade de adoção de hábitos saudáveis: 7.996 pessoas participaram das atividades educativas     
(crescimento de 60% em relação a 2008). 

-Ambiente Ocupacional e Equipamentos de Proteção: Deu-se continuidade em 2009 ao levantamento 
global dos postos de trabalhos operacionais da CPTM, para identificação de não conformidades, sendo 
encaminhados 273 relatórios aos gestores das respectivas áreas com a finalidade de serem planejadas e 
implementadas medidas corretivas e de melhorias no ambiente de trabalho. Foram revisadas 
especificações técnicas de Equipamentos de Proteção Individual com substituição e/ou introdução de 
itens com a finalidade de serem fornecidos equipamentos que ofereçam proteção adequada e melhor 
conforto aos empregados.  

-Laudos Ergonômicos: Elaborados 27 laudos, oriundos de diversos postos de trabalho, com base na NR 
17, visando às melhorias das condições de trabalho para os empregados.  

-Campanhas de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida para Usuários: Deu-se continuidade ao 
projeto, em parcerias com instituições que atuam no setor de saúde, destinadas aos usuários do sistema: 
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-Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis: duas campanhas que incluíram a distribuição 
de preservativos (120.000) e de material educativo (120.000 folhetos), prestação de serviços de 
orientação e esclarecimento. Usuários atendidos: 1.300.000. 

 - Vacinação da Poliomielite e da Rubéola: em 05 estações. 

- Cuidados com a Visão: realizadas 780 avaliações da acuidade visual e distribuição de 800 folhetos. 

- Exames Médicos Ocupacionais: Cumprindo o PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional, nos termos da legislação vigente, os empregados realizaram exames periódicos, de 
retorno ao trabalho, mudança de função e candidatos a vagas passaram por exames admissionais. 
Foram, no total, 11.607 procedimentos, incluindo exames complementares do PCMSO e exames 
toxicológicos, utilizados como ferramenta de prevenção do uso e abuso do Álcool e outras Drogas. 

 
1.8 – Qualidade de Vida  
 
-Programa Premium CPTM: Implantado em 2009, oferece descontos e/ou vantagens aos empregados, 
alunos aprendizes e estagiários da CPTM, por meio de parcerias com fornecedores de serviços, 
estabelecimentos comerciais e profissionais. 

-Convênios Educacionais: Foram ampliados os convênios que oferecem vantagens a empregados e 
seus dependentes, totalizando 83 Instituições de Ensino, distribuídas em: 23 Ensino Superior, 35 
educação infantil ao médio, 18 cursos de Idiomas e 7  cursos técnicos.  

-Melhorias em Centros de Convivência: Com apoio do SESI, foram implantadas melhorias em ambientes 
de convivência, que promovem a integração e a qualidade de vida dos empregados.  

-Programa Família Empresa: realizado em 05/12/09, no Centro de Convivência Qualidade de Vida – 
Lapa teve como tema central a ALEGRIA. Participantes: 1000 pessoas, entre empregados e familiares.  

- Natal em Serviço: foram distribuídas 167 cestas de natal, contendo frutas, sucos, panetone e outros 
itens próprios da época, para os empregados em serviço na Noite de Natal.  

-Atividades esportivas: Promovida a X Olimpíada CPTM. Participaram 1.216 atletas, entre empregados, 
familiares e prestadores de serviço, disputando 21 modalidades esportivas. Foram arrecadados 1.830 
kg de alimentos doados para o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultura do Estado 
de São Paulo. Os empregados também participaram dos Jogos Industriários do SESI, da  17ª Maratona 
do Pão de Açúcar e da Corrida de São Silvestre. 

-Atividades Culturais e de Lazer: A CPTM proporcionou aos seus empregados e familiares a 
oportunidade de assistirem a três concertos na Sala São Paulo, em comemoração: ao Dia das Mães, 
Dia dos Pais e Natal.  Participação: 1850 pessoas.  Promoveu Cursos Livres em parceria com o SESI: 
Jardinagem, Arranjos Florais e Decoupage com 139 participantes. Um projeto especial nesta área foi o 
de “Jardinagem em Vasos para as Estações”, do qual participaram 120 empregados operativos, que 
produziram 240 vasos ornamentais, distribuídos pelas estações. 

-Atividades Educacionais: Curso de Iniciação à Informática, oferecido aos filhos de empregados no 
período de férias escolares, com a participação de 48  adolescentes.  

-Atividade Física: Ginástica Laboral, implantada nas instalações da CPTM da Rua Boa Vista, no Brás e 
nos pátios de Presidente Altino, Lapa e Engenheiro São Paulo. Participam desta iniciativa, que contribui 
para a diminuição do estresse e de doenças osteo-musculares, cerca de 890 empregados. 

-Restaurante de Presidente Altino: implantado mediante licitação realizada por pregão eletrônico.   
Oferece refeições balanceadas a preços competitivos. O pagamento das refeições pode ser efetuado 
com o vale alimentação, fornecido pela CPTM, ou  dinheiro. 

 
1.9 - Recrutamento, Seleção e Treinamento 
 
-Concurso Público: Com a autorização obtida para a reposição automática em cargos operativos e para 
atendimento ao plano de expansão, foram contratados 628 novos empregados em diversos cargos. 

-Avaliação Interna para Movimentação na Carreira: Foram supridas 179 vagas existentes por meio de 
processos de avaliação interna. 

-Treinamento de Pessoal. Investimento: cerca de R$ 2,5 milhões aplicados nas seguintes em atividades: 
a) Treinamento e desenvolvimento, perfazendo um total de 1.351 turmas, 15.923 participações, atingindo 
a soma de 734.507 h/h. Essas atividades visaram ao desenvolvimento profissional e à adequação das 
competências necessárias ao domínio de novas tecnologias decorrentes do Plano de Expansão. 
Investimento: R$1,4 milhão (55% do total); 
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b)Formação profissional. Em parceria com o SENAI, recebeu 57 novos alunos aprendizes, sendo 24 
alunos de  Técnico em Sistemas Eletroeletrônicos de Transporte Sobre Trilhos, 7 alunos de Técnico em 
Sistemas Mecânicos de Transporte Sobre Trilhos, e 26 alunos do Curso de Aprendizagem Industrial 
Assistente Administrativo. Diplomou 25 alunos nos cursos de Transporte sobre Trilhos, sendo 20 
Técnicos em Sistemas Eletroeletrônicos de Transporte Sobre Trilhos  e 5 Técnicos em Sistemas 
Mecânicos de Transporte Sobre Trilhos. Os alunos e professores do Centro de Formação Profissional 
são incentivados a participar de concurso, apresentando projetos que contribuem para a melhoria dos 
sistemas metro-ferroviários. Destacaram-se no ano de  2009:  

• Participação de projeto no  Concurso Inova Senai; 
• Quatro menções honrosas no VI Concurso ALSTOM promovido pela Revista Ferroviária; 
• Implantação do laboratório  “Estação Didática Ferroviária”  do Programa “Parceiros Vitae”. 
• Implantação do Trem Escola. 

 
1.10 Benefícios  
 
- Serviços de Cobertura Securitária: Em 11/12/09 procedeu à licitação via pregão, para contratação de 
empresa de prestação serviços nas modalidades de Seguro de Vida em Grupo, serviços de Assistência 
Funeral - Decessos e Seguro de Acidentes Pessoais a todos os empregados e diretores da CPTM, 
seus respectivos cônjuges ou companheiros (as) e alunos aprendizes SENAI.  

- Plano de Saúde: média mensal de procedimentos para empregados e dependentes: 16.000 entre 
exames, consultas, internações e atendimento em Pronto Socorro. 

  
1.11 Programas Especiais 
 
- Programa de Estágio CPTM: Foram divulgadas cerca de 310 vagas em diversas áreas da CPTM, com 
cerca de 10% de estudantes de nível médio profissionalizante e os demais, de cursos universitários de 
diversas formações, dando oportunidades aos jovens vivenciarem  o ambiente profissional. 

- Programa Jovem Cidadão – Meu 1º Trabalho.  Objetivo: dar oportunidade aos jovens, principalmente 
de baixa renda, de complementarem a renda familiar e a vivenciarem as rotinas operacionais e 
administrativas da CPTM. Inscrições em 2009: 1.000 jovens oriundos  da rede pública estadual, 
inscritos pela Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho – SERT. Desses, foram contratados 450, 
pelo período de um ano, sendo que muitos deles, ao  solicitarem desligamento antes do término do 
estágio, já encontrou colocação no mercado de trabalho. 

  
1.12 Aumento da Receita Própria  

O crescimento do número de passageiros pagantes proporcionou incremento de R$82 milhões 
em relação a 2008, representando 94% da receita total. As demais receitas, como por exemplo, 
exploração comercial, alienação de imóveis e leilões eletrônicos para venda de bens 
inservíveis, representaram os 6% restantes. 

 
1.13. Meio ambiente na CPTM 

Plano de Expansão do Transporte Metropolitano: 

-Gerenciamento Ambiental: Contratação de serviços técnicos especializados para o gerenciamento das 
ações do plano de expansão.  Objetivo: acompanhar a implantação das obras, garantindo os cuidados 
ambientais definidos nos projetos de engenharia, Projeto Básico Ambiental - PBA e no Plano de 
Controle Ambiental de Obra – PCA; as restrições legais aplicáveis e exigências dos órgãos ambientais 
estabelecidas na Licença Ambiental Prévia (LP) e na Licença Ambiental de Instalação (LI). 

- Programa de Comunicação Social: Foi constituído um grupo de trabalho, composto por representantes 
da Presidência, do atendimento ao Usuário, Marketing, Engenharia e Obras, e Jurídico, para atender às 
diversas comunidades envolvidas no Plano de Expansão. 

 Licenças e Autorizações: Foram obtidas as Licenças de Instalação e Operação para empreendimentos 
passados, diversos TCAs  foram firmados ou estão em fase de assinatura; e, as avaliações preliminares 
sobre áreas potencialmente contaminadas  são executadas conforme o avanço das obras.  
 
 
 
2. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU   



 

 

421 

 

 
2.1. Gestão do Transporte Metropolitano 
 
Concessão do Sistema e Transporte Intermunicipal  
 

A concessão do transporte de passageiros nas quatro áreas de operação da RMSP e Corredor 
ABD propiciou, de 2006 a 2009, a renovação da frota e a inclusão de veículos adaptados para 
pessoas com deficiência, conforme determina contrato assinado entre as concessionárias e a 
EMTU/SP. 
 

Concessionária Frota 
Cadastrada 

Veículos  
Zero km 

Veículos 
Adaptados 

% Veic Adaptados/ 
Frota  

 Intervias - Área1 731 100 338  46% 
 Anhanguera - Área 2 1.206 114 447  37% 
 Internorte - Área 3 817 73 179  22% 
 Unileste - Área 4 354 02 98  28% 
 Metra - Corredor ABD 261 15 45  17% 
 Total  3.369 304 1.107 33% 

 
- RMSP - No processo de concessão da Área 5 (ABCD), a sessão pública de abertura 
realizada em Janeiro/09 resultou vazia.  A STM, após estudos técnicos e de viabilidade 
econômica realizados pela EMTU/SP, decidiu pela abertura de novo processo licitatório de lote 
único, que deverá ser concluído no início de 2010 com a publicação do edital. 
  
- RMBS - O processo de concessão do transporte intermunicipal sobre pneus na Região 
Metropolitana da Baixada de Santos está ligado à concessão do Sistema Integrado 
Metropolitano (SIM), do qual faz parte o VLT (Metrô Leve). A empresa vencedora, a ser 
conhecida no 1º semestre de 2010, também vai operar a concessão na Baixada Santista em 
modelo a ser definido. 
Em 2009, foi realizada a audiência pública do ambiental (EIA-RIMA) nos municípios de Santos 
e São Vicente, para apresentação do Estudo de Impacto Ambiental do SIM e do VLT.  
 
Em setembro, foram concluídas a elaboração do Projeto Funcional e Básico e a aprovação da 
proposta preliminar no Conselho Gestor de Parceria Público-Privada, permitindo o 
aprofundamento dos estudos de viabilidade econômico-financeira e a elaboração de minuta do 
edital de concessão. Em novembro, foi emitida a Licença Prévia Ambiental.  
 
RMC - A Minuta do edital de concessão da Região Metropolitana de Campinas foi 
encaminhada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos em agosto de 2009 para análise e 
aprovações. Em setembro, foram inseridas novas diretrizes para o projeto e, em novembro de 
2009, foi encaminhado ao Programa Estadual de Desestatização (PED) o Relatório de 
Modelagem da concessão contendo o estudo de viabilidade econômico-financeira, a minuta do 
edital, a minuta das resoluções/decreto e o modelo de apresentação ao Conselho. A EMTU/SP 
aguarda parecer da STM/CJ e o agendamento pelo PED para as necessárias aprovações. 
 
Reserva Técnica Operacional - RTO 
  
Prevista no contrato de concessão, tem o objetivo de prestar serviços emergenciais e de rotina 
no sistema de transporte metropolitano. 
 
No final de 2009, o sistema se apresentava com os seguintes números:  

Total de Operadores 
Contrato Área Consórcio 

Previsto no Edital Assinatura dos 
Contratos Posição Atual 

EMTU Concessionária 
1 Intervias   96  96 90 78 12 
2 Anhanguera 189 146 118 118 - 
3 Internorte  158 158 153 - 153 
4 Unileste   82  75 70 70 - 

Total 525 475 431    266 165 
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 Ponte Orca - No sistema Ponte ORCA (Operador Regional de Coletivo Autônomo), 42 
operadores mantêm contrato com a EMTU/SP para atuar nas seguintes linhas: 
 

Linhas Posição Atual 
V. Madalena/Cid. Universitária 21 
Alto do Ipiranga / Tamanduateí 19 
Zoológico    2 

Total 42 
 

  
Sistema Viário de Interesse Metropolitano – SIVIM  
  
Em 2009, em continuidade ao programa, a EMTU/SP iniciou os estudos do Plano de 
Corredores no SIVIM/RMSP e licitação para instalação de 137 abrigos do sub programa  PAM - 
ROTAS (Programa Abrigo Metropolitano). Foi apresentado também no Congresso de  
Transportes (ANTP) trabalho sobre Conceito e Metodologia para Implantação de Abrigos nas 
Vias Metropolitanas.  
 
Índice de Qualidade do Transporte - IQT 
 
O IQT é uma ferramenta de avaliação da qualidade dos serviços de transporte, baseada em 
indicadores de desempenho, que propicia meios para o controle do padrão dos serviços 
prestados pelas permissionárias e consórcios. O índice geral é composto por índices parciais 
de avaliação dos seguintes aspectos da prestação dos serviços: frota, operação, desempenho 
econômico-financeiro e satisfação do cliente.  
Desde o primeiro ciclo, cerca de 130 mil entrevistas foram realizadas para avaliar o serviço 
prestado pelas operadoras de ônibus das três Regiões Metropolitanas para composição dos 
resultados do IQT/2009.  
 
 Os resultados obtidos durante o ano de 2008 (quarto ciclo para a RMSP e terceiro para as 
Regiões da Baixada e de Campinas) e durante o ano de 2009 (quinto ciclo para a RMSP e 
quarto para as Regiões da Baixada e de Campinas) foram os seguintes: 

 
 

Indice 2008 2009 
IQT 8,07 7,99 
Vencedora Rigras Metra 

 
 

- Projeto Linhaça - Visa a contribuir para a adequação do transporte metropolitano, na busca 
permanente da satisfação do usuário. 
 
Detectar pontos fracos das linhas e serviços com base em indicadores de desempenho, sob o ponto de 
vista do usuário; 
Atuar nos potenciais de melhoria da qualidade; 
Acompanhar as efetivas ações de melhoria; 
Comunicar aos usuários as providências pela EMTU/SP e pelas empresas; 
Reavaliar as ações de melhoria; 
Melhorar a imagem e a rentabilidade do serviço. 

 
 
- Fiscalização do Transporte Metropolitano sobre Pneus  
 
Em 2009, realizou 14 mil fiscalizações no Sistema Regular nas três Regiões Metropolitanas; 
em blitze, abordou 19 mil veículos de Fretamento e do serviço RTO/ORCA; 40 mil  inspeções 
no Sistema Regular e Fretamento, e ,no serviço ORC,A com a verificação de 442 itens 
relacionados à segurança e à manutenção dos veículos.  
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2.2. Política Ambiental 

-Projeto Ônibus Brasileiro a Hidrogênio  
 

Projeto: “Ônibus a Célula de Combustível Hidrogênio para transporte urbano no Brasil". 
Parceiros: Ministério das Minas e Energia (MME), Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 
 
Em 2009 o ônibus foi apresentado e iniciou testes no corredor ABD (sem passageiros). Os 
testes com usuários e a inauguração da Estação de Produção e Abastecimento de Hidrogênio 
estão previstos para o primeiro semestre de 2010. 
 
-Ônibus a Etanol 
 

Em dezembro de 2009 foi entregue um relatório conclusivo sobre os testes realizados pelo 
ônibus a etanol no Corredor ABD (São Mateus - Jabaquara). O trabalho faz parte do Projeto 
BEST (Bio Ethanol for Sustainable Transport ou Bioetanol para o Transporte Sustentável), que 
conta com o apoio da União Européia e é coordenado, no País, pelo Centro Nacional de 
Referência em Biomassa (CENBIO), do Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE) da USP. 
 
-Programa ConscientizAR   

Objetivo: diminuir a emissão de poluentes dos ônibus dos sistemas regular (comum e especial) 
e de fretamento em sistemas gerenciados pela EMTU/SP.  
A equipe técnica do programa atua nas três Regiões Metropolitanas do Estado medindo a 
fumaça preta emitida em mais de 20 mil veículos da frota (5,9 mil ônibus do sistema regular, 15 mil 
do fretamento e mais de 700 veículos escolares), por meio do equipamento opacímetro. 
 

Físico Realizado: No período de Set/2008 a Dez/2009, foram inspecionados 3.684 veículos, 
dos quais 844 (23%) foram reprovados. Medidas saneadoras: notificação e agendamento de 
nova vistoria. Sanção: aplicação de multa e impedimento de circulação até a devida 
regularização.   
 
RMSP – Físico Realizado: 1.200 medições de opacidade, em 2009.  
 

Prêmio: o programa ConscientizAR foi o vencedor do prêmio  de Meio Ambiente na categoria 
Responsabilidade Social, instituído pela Associação Brasileira de Engenharia Automotiva.  
 
RMBS - Físico Realizado: 100% da frota do Sistema Regular (496) foi submetida à medição de 
opacidade. Índice de aprovação: 98,15%. Os veículos reprovados passaram por outra 
regulagem, ficando o total da que compõem a frota desse sistema em conformidade com os 
padrões de opacidade.  Dos 641 do sistema de fretamento, foram aferidos 309 veículos, dos 
quais 82% foram aprovados. 
  
RMC - Realizados ensaios programados junto às empresas dos sistemas regular e fretamento, 
destacando-se os realizados dentro dos sete Terminais da Região Metropolitana (Magalhães 
Teixeira, Hortolândia, Americana, Vinhedo,  Valinhos,  Paulínia e Penido Burnier ). Ensaios 
realizados: 669; ensaios realizados em terminais: 122; veículos aprovados: 511 e veículos 
reprovados: 158: Convênio Para Testes de Sistema Anti-poluente. 
 
Convênio de Cooperação Técnica para Testes de Sistema Anti-poluente: 
Em dezembro de 2009, foi finalizada com a empresa Pirelli a negociação para o Convênio de 
Cooperação Técnica para Testes de Sistemas de Tratamento de Gases de Escapamento. 
 
2.3. Planejamento e renovação de frota 
 
-RMSP -  Em 2009, houve a inclusão de 308 veículos novos: 289 adquiridos pelas concessões 
(Intervias 100, Anhanguera 114, Internorte 73 e Unileste 02 veículos), 15 para o corredor ABD 
(Metra) e 04 veículos pela permissionária Rigras. A idade média total ficou em 5,23 anos. Os 
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consórcios terminaram o ano com 3,64 anos, o corredor ABD com 9,72, as permissionárias 
com 9,85 e a RTO com 2,60 anos.  
   
-RMBS: incluídos no sistema 150 veículos novos. Houve aumento de 284% da quantidade de 
veículos adaptados, totalizando 108 veículos com acessibilidade em 2009, equivalentes a 22% 
da frota em operação na Baixada Santista. 
 

Houve aumento de 9 veículos na Frota Operacional, em atendimentos específicos em que se 
detectou aumento de demanda, por período experimental de 60 dias, garantindo melhores 
condições de conforto e diminuindo o tempo de espera entre viagens. 
 

Sistema de Gestão de Frota On Line - Implantado em rede de computadores da EMTU/SP da 
RMBS. Objetivo: acesso em tempo real aos dados operacionais da frota, permitindo a melhoria 
da gestão da operação, que se traduz em mais benefícios aos usuários do transporte.  
  
-RMC - No sistema regular, foram mantidos os 21 veículos no serviço Seletivo e no serviço 
Comum; houve uma queda de 4 veículos, em relação ao ano anterior. Frota em Dez/09: 504 
veículos. A idade média do sistema regular no início do ano era de 5,79 anos e no final, de 
6,68. O sistema ORCA apresentou queda de 4 veículos,  totalizando  111 veículos em Dez/09.  
 
-Planejamento do Transporte Metropolitano sobre Pneus 
 
  - RMBS - Criação de nova linha de ônibus intermunicipal ligando o bairro de Monte Cabrão, 
na área continental de Santos, a Vicente de Carvalho, no Guarujá. Beneficiados: 10 mil 
passageiros/ mês. 
 
  - RMC - Serviço Semi-expresso: Objetivo: maior rapidez no deslocamento dos usuários. Início: 
Nov/09. Operacionalização: duas linhas que operam em ambos os sentidos na Avenida Lix da 
Cunha, sem paradas intermediárias entre a Estação de Transferência Anhanguera e o Terminal 
Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira. Esse serviço atende linhas com origem nos 
municípios de Hortolândia e Sumaré e que se destinam ao município de Campinas, devendo se 
estender a partir de janeiro/2010 para outras linhas.  

Reprogramação Ouro Verde: Readequação das tabelas horárias das linhas operadas pela Auto 
Viação Ouro Verde Ltda. às demandas existentes. Objetivo: melhor aproveitamento da frota da 
empresa, evitando desperdício de recursos, com a racionalização da operação. Ao mesmo 
tempo, a EMTU/SP vem realizando reuniões com os Orcas que operam compartilhados com a 
empresa, buscando um maior equilíbrio na operação, além de adequar esses operadores à 
legislação vigente. Essas reuniões ocorreram em Nov/09, com previsão de continuidade até 
Jan/2010.  

 
Resumo de 2009 
 

� 17 novas linhas e serviços complementares nas três Regiões Metropolitanas; 
� 694 intervenções para ajustes de tabelas horárias, itinerários, frotas, etc; 
� 937 solicitações analisadas; 
� 2,9 mil documentos de respostas elaborados; 
� 636 fichas técnicas para monitoração de mudanças operacionais;  
� 240 estudos técnicos enviados à STM. 

 
 
- Frota reguladora - Destinada a suprir deficiências e/ou situações emergenciais das empresas 
operadoras de serviço de transporte público à população. Início da operação: Out/09, com oito 
operadores contratados, transportando 100 mil passageiros em 8,4 mil viagens, no período 
Outubro à Dezembro /2009. 
 
- Acessibilidade da frota - Em 2009, houve um crescimento de 37% na frota acessível 
cadastrada, passando de 929 veículos em Dez/08 para 1.274 em Dez/09 nas três regiões 
metropolitanas do Estado. 
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2.4. Atendimento ao usuário 
 
 Bilhetagem Eletrônica 
 
Toda a frota de 4,5 mil ônibus urbanos da RMSP opera com validadores eletrônicos. O BOM 
(Bilhete Ônibus Metropolitano), cartão eletrônico que é utilizado no sistema para armazenar os 
créditos eletrônicos. 
 

Cartão BOM Usuário Qtde Benefício 
Sênior Idosos acima de 65 Anos 43.675 Isenção do Pagamento da Tarifa 

Vale Transporte Trabalhadores 244.647 Segurança e Agilidade no 
Embarque e Carregamento 

Escolar Estudantes e Professores 72.380 Desconto de 50% no Pagamento 
da Tarifa 

Bom Especial Pessoas com Deficiência 84.003 Isenção do Pagamento da Tarifa 
 

- BOM na RTO - Atualmente 234 Operadores da Reserva Técnica Operacional – RTO do Poder 
Concedente  utilizam os quatro pontos de coleta e transmissão de dados. 
 
Ouvidoria 
 
Em 2009, foram recebidas pela Ouvidoria e Central de Atendimento ao Cliente cerca de 230 mil 
ligações e outras formas de manifestações por intermédio de cartas, Internet, pessoalmente, 
terminais, fax etc., gerando mais de 240 mil atendimentos: 
 

Item Descrição % 

Itinerário das linhas intermunicipais 42 
Valores de tarifas 14 
Telefones úteis  12 
Serviços disponibilizados 13 

 
 
Informações 

Outras 9 
Subtotal  90 

Sugestões e Elogios 2 Demandas 
Reclamações e Denúncias 8 

Subtotal  10 
Total  100 

 
Nas demandas apresentadas pelos clientes foram formuladas 15 mil reclamações, com 
destaque para os itens recorrentes: horário irregular, superlotação, direção perigosa e 
inobservância de ponto. Foram recebidas cerca de 2 mil sugestões, com ênfase para as 
alterações de horário e de itinerário das linhas, além de 372 elogios. 
 
Programa Dirigente de Plantão 
 
Objetivo: proporcionar contato direto dos principais executivos do Metrô, CPTM e EMTU/SP com 
os usuários do sistema. Ação: Uma vez por mês, as empresas mobilizam seus funcionários de 
nível gerencial e de assessoria, para conhecer de perto as necessidades e sugestões dos 
usuários, visando a agilizar soluções efetivas. Programa promovido pela STM. 
 
ORCA Zôo  
 

Objetivo: facilitar o acesso da população ao Parque Zoológico. Itinerário: Terminal 
Metropolitano Jabaquara ao Parque Zoológico. Passageiros Transportados em 2009: 266 mil  
(12% superior em relação a 2008).  
 
2.5. Responsabilidade Social 
   
Inclusão Digital - Acessa São Paulo  
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Dando continuidade ao programa, os postos do Acessa São Paulo instalados nos Terminais 
Metropolitanos São Mateus, Santo André Leste, Diadema e Cotia, gerenciados pela EMTU/SP, 
atenderam, em média, 7,5 mil pessoas por mês. No ano todo, foram 82 mil atendimentos entre 
acessos, cadastros e impressões. Parceria: IMESP, coordenadora do programa.  
Inclusão Social - Parceria EMTU/AVAPE  
 
Objetivo: promover a inclusão social das pessoas com deficiência. 
 

Em 2009 foram atendidas 1.579 pessoas no programa da EMTU/SP/AVAPE - Associação para 
a Valorização e Promoção de Excepcionais. Desde o início do programa em 2006, atendeu 
9.642 pessoas. O interessado, após o recebimento do Cartão BOM Especial, pode conhecer os 
programas da Associação que envolve capacitação e reciclagem profissional, recrutamento e 
seleção, reabilitação clínica e programa de convivência. 
 

Indicador  2009 

pessoas com deficiência atendidas       1.579 

  - encaminhadas a Reabilitação Profissional            75 

 - encaminhadas para tratamento de reabilitação  nas Unidades da AVAPE  149 

 - incluídas no mercado de trabalho (100 CV encaminhados).      6 

 
Acessibilidade – Eventos 
 

- participação no seminário Desafio da Inclusão, realizado na Assembléia Legislativa de SP;  

- recebeu a visita da Secretária Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, que elogiou a 
política de inclusão social da EMTU/SP em parceria com a AVAPE; 

- sistema de transporte especial “Ligado”: agora atua junto aos alunos autistas das escolas 
estaduais, unidades da AACD e da Associação Amigos dos Autistas, a partir de convênio firmado 
com a Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado. 

 
 Saúde  
 

- Dose Certa: A Farmácia Dose Certa do Terminal Metropolitano São Mateus completará três anos e, 
neste período, distribuiu cerca de 640 mil medicamentos para pessoas com receitas médicas emitidas 
por um posto de saúde público. A unidade é uma das maiores do programa, atendendo à população 
em geral, pois não há necessidade de entrar na área paga do terminal. Parceria: Fundação para o 
Remédio Popular - FURP e Concessionária Metra, operadora do Corredor Metropolitano ABD da 
EMTU/SP. 

- Campanhas: Realizou 12 ações de conscientização pública, nos Terminais Metropolitanos, com os 
temas prevenção do vírus HIV, Dengue e Poliomielite. 

- Parcerias: possibilitaram a realização de exames gratuitos de vista e pressão, testes ELISA para 
detecção do vírus da AIDS e distribuição de informativos e preservativos.  Dentre elas destacam-se o 
SEST/SENAT, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo e o Departamento de Vigilância à 
Saúde da Prefeitura de Santo André. 

- Eventos: marcou presença no 5° Encontro Nacional de Psoriase e no 3° Encontro de Vitiligo. 

 
Meio ambiente  
 
A EMTU/SP realizou campanhas de conscientização dos funcionários e população sobre a 
responsabilidade ambiental. Participou da segunda edição do Corredor Verde, com a 
Concessionária Metra, e promoveu a Semana de Proteção Contra o Amianto. Proferiu 
palestras sobre aquecimento global e medidas de prevenção ao meio ambiente nas instalações 
da empresa, tais como a promoção do descarte responsável de pilhas e lâmpadas.  
 
Ações diversas 
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Realizou a Campanha do Agasalho e firmou parceria com a Concessionária Metra e a Polícia 
Militar em campanha educativa para o combate ao roubo e furto de veículos. 
 
Ações com empresas vinculadas 
 
Incentivo ao Uso de Bicicleta 
 

Celebração de Convênio: Instituto Parada Vital para implantação do “Use Bike”, no mesmo modelo 
implantado pelo Metrô. Primeira fase: operação nos biciclétários de Santo André, Campinas e São 
Mateus. 

- Santo André : Foi executada obra para construção do bicicletário,  em terreno cedido pela CPTM. 
Será inaugurado em 2010, com capacidade para 320 bicicletas. Beneficiários: usuários da CPTM e da 
EMTU/SP.  

- Terminal São Mateus: Foi realizada licitação para execução das obras de construção do bicicletário, a 
ser inaugurado em 2010. 

 
2.6. Marketing Institucional 
 
Campanhas Informativas aos Usuários 

 
 Eventos Realizados – Inaugurações: 
 

-Trecho Sumaré do Corredor Sumaré-Campinas e passagem sobre a linha férrea. Público: usuários, 
funcionários, comunidade local, imprensa e autoridades das cidades que integram a RMC. Em outubro, 
foi veiculada na mídia da RMC, campanha informativa aos usuários sobre os novos serviços.  

-Corredor Diadema - São Paulo. Público: funcionários, usuários, moradores, imprensa e autoridades 
das cidades que integram o ABCD e São Paulo. No mês de dezembro, foi veiculada na mídia da RMSP 
campanha sobre os novos corredores metropolitanos. 

-Ônibus a Hidrogênio - contou com a presença de funcionários, imprensa, parceiros e autoridades. 

 
Identidade Visual 
 
Em 2009 foi concluída a criação de novo logotipo para a EMTU-SP e iniciadas as adaptações 
junto às permissionárias, concessionárias e demais canais de comunicação que levam o 
logotipo da EMTU-SP. 
 
Cultura e Lazer - Arte nos Terminais  
 
Objetivo: levar arte e cultura para os usuários dos Terminais Metropolitanos. Em 2009, foram 
15 apresentações promovidas pela EMTU/SP em parceria com a Concessionária Metra e a 
Coordenadoria da Juventude da PMSP, dando oportunidade para novos talentos mostrarem 
seu trabalho ao grande público. A Campanha Vá ao Teatro também esteve presente nos 
Terminais Metropolitanos de São Mateus e Jabaquara promovendo ingressos para peças a 
preços populares.  
 
Relação com a comunidade 
   
Visitas 
 
Em 2009, a EMTU/SP recebeu missões internacionais da Austrália, Índia, Equador, Peru, 
Argentina e Espanha – países membros da União Internacional de Transporte Público – UITP, 
no CECOM, em São Bernardo do Campo na promoção da oficina “Gerenciamento de Sistema 
de Ônibus nas Cidades de São Paulo”. 
 
Membros da Agência de Cooperação Internacional do Japão estiveram na EMTU/SP para 
observar a distribuição dos corredores e o sistema VLT que será implantado na Baixada 
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Santista e RMSP. A delegação da cidade chinesa de Xangai manifestou interesse em conhecer 
o funcionamento do Corredor ABD e fez uma visita às operações da empresa. 
 
Representantes da Secretaria de Transportes do Estado da Bahia e da NiTrans de Niterói – 
região metropolitana do Rio de Janeiro  estiveram nas instalações para conhecer os projetos 
em estudo e em implementação. 
Seminários e conferências 
 
 –17°Congresso da ANTP – Local:  Curitiba.  Projetos inscritos: 15 projetos. Temas: o ônibus a 
hidrogênio e o modelo de acessibilidade foram debatidos pela banca do Congresso.  

- III ECO – SP (Encontro do Meio Ambiente de São Paulo): Tema: os ônibus movidos a hidrogênio e 
etanol foram apresentados, nesse evento. 

- Fórum Paulista de Secretários Públicos de Transporte e Trânsito e Reuniões SINAENCO-SP. Local: 
Santos.  Participação da empresa nesses eventos. 

-Prêmio IQT: a EMTU/SP promoveu as duas últimas edições do Prêmio IQT.  
 
 
2.7. Recursos Humanos 
 
Responsabilidade Social e Educação no Trabalho  
 
- Programa Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho. Objetivo: oferecer ao estudante de 
ensino médio a vivência das relações de mercado. Parceria: Secretaria do Emprego e 
Relações do Trabalho.  A empresa possui, em seu quadro, 119 estagiários, 98 de nível 
superior e 21 de nível médio, contratados mediante processo seletivo público organizado pela 
Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP e pelo Centro de Desenvolvimento 
Profissional – CEDEP.  
 

- Programa Experiente Cidadão: Continua a negociação junto à Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social para celebração de convênio com a Fundação SEADE - Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados. Objetivo:  instituição do Programa Experiente Cidadão, 
visando a oferecer oportunidades de complementação de renda, inclusão e valorização do 
idoso. As tratativas foram adiadas devido a mudanças na gestão da Secretaria.  
 
Concurso Público 
 
Em 2009 foram efetuadas 63 contratações de empregados e classificados no concurso Público 
realizado em 2006 e 2008. 
 
Plano de Classificação de Cargos e Salários  
  
A revisão do Plano de Classificação de Cargos e Salários – PCCS está em andamento, com 
base no projeto apresentado  pela FGV, acrescido de atualizações e melhorias, de modo a 
atender às necessidades da organização e a legislação vigente. O Plano está em formatação 
para aprovação dos órgãos responsáveis e efetivação prevista para 2010.  
  
Plano de Metas – PLR  
 
PLR 2009 - aguarda aprovação do Governo Estadual. PLR 2010 - foi configurado e, se 
aprovado, será encaminhado para análise dos órgãos governamentais responsáveis. 
  
Treinamento 
 
Em 2009, a EMTU/SP propiciou aos empregados o total de 9.733 horas de treinamento, 
superando a marca do ano anterior, apresentando a média de 33,68 homens/hora.  
Investimento: R$ 328.918,68, representando uma média per capita de R$ 1.138,12.  
 
No primeiro semestre, os treinamentos tiveram enfoques administrativos e operacionais, tais 
como: Auditoria, Formação de Pregoeiros, Implantação do Sistema de NF-e, Atendimento da 
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Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Automatização Hidráulica e Pneumática, 
Congresso Nacional de RH, 17º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, Congresso 
Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais, dentre outros. 
 
Destaque: em setembro de 2009 teve início o Curso “Gestão Pública” – MBA In Company, 
ministrado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, com a participação de 30 empregados. 
Eventos/Campanhas – RH 

 
Campanhas: 
 - Vacinação contra a Gripe: 174 empregados e 29 dependentes vacinados, em mai/09. 
 -Ações preventivas ao vírus H1N1: realizada em todas as unidades da EMTU/SP por meio da exibição de 
vídeo educativo, distribuição de informativos e disponibilização de álcool gel para higienização das mãos. 
 
Eventos: 
- SIPAT/2009: apresentações de palestras e ações simultâneas, como a aplicação de Quick Massage. 
Participantes - nas palestras: 404; nas massagens expressas: 74. Realizado entre 22 e 26 de junho, em 
parceria com o Consórcio Metra. 
-Palestra Educação Financeira “Como Administrar o Orçamento Doméstico e Pessoal”, nas Unidades de 
São Bernardo do Campo, Praia Grande, Campinas. Participantes: 134. 
 

-Homenagem aos estagiários: o Dia Nacional do Estudante foi comemorado em Ago/09 com a 
apresentação da palestra “Superando Limites”, e do espetáculo “Frank Luneta – Na Mira das 
Competências”. Participantes: 85 pessoas. 
 

-Dia da Secretária: homenagem prestada em 30/09 por meio da atividade “A Secretária dançando 
conforme a Música”. Participantes: 26 pessoas. 
 
 
2.8. Desempenho Econômico-financeiro 
 
No exercício de 2009, a EMTU/SP realizou uma gestão financeira bastante satisfatória, 
mantendo-se como empresa independente, sem necessidade de subvenção do Governo do 
Estado.  A gestão econômica registrou prejuízo contábil no montante de R$ 5,6 milhões 
(prévia), reflexo dos registros do Ativo (imobilizado e despesas amortizáveis). A incorporação 
de bens (edificações, sistemas e viário) referentes ao Corredor Metropolitano Noroeste da 
RMC, gerou um total de despesas não correntes (depreciação e amortizações) da ordem de R$ 
600 mil reais/mês, afetando o resultado econômico e, conseqüentemente, os indicadores 
econômicos da empresa (Índice Geral de Liquidez, Grau de Endividamento e Margem Bruta). 
 
O orçamento empresarial de 2009 também foi realizado de maneira satisfatória, dentro dos 
parâmetros estabelecidos para Receitas Próprias e Despesas de Custeio para o período, 
alcançando uma realização das receitas da ordem de 104,8%, em relação ao projetado, e o 
percentual de 91,1% do montante previsto para despesas de custeio. 
 
Para o programa de investimentos, com recursos GESP, em infra-estrutura de transporte nas 
Regiões Metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e Campinas, a disponibilização 
orçamentária foi de R$ 160,6 milhões. Desse montante, foram realizados R$ 50,4 milhões e 
inscritos em Restos a Pagar R$ 92,8 milhões, a serem realizados em 2010. A Lei Orçamentária 
Anual nº. 13.916/09 consignou recursos orçamentários no valor de R$ 47,5 milhões, destinados 
a dar continuidade à execução de obras dos Projetos da Empresa, que compõem o Plano de 
Expansão da STM que, somados ao valor inscrito em Restos a Pagar, totalizarão  recursos 
orçamentários da ordem de R$ 140,3 milhões, a serem disponibilizados durante o exercício de 
2010.  
 
 
 
3. Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ  
 
3.1. Melhoria na Prestação de Serviços Públicos 
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Em 2009 foram totalizados 705,8 milhões de entradas de usuários na rede do Metrô, com a 
média de 2,4 milhões de entradas por dia útil. 
 
Indicadores 2009  
 
Central de Achados e Perdidos: itens encontrados 33.819, devolvidos: 7.211 (21,3%).  
Obs: O critério para registro de objetos achados e perdidos em 2009 foi alterado, foram considerados 
“itens” e não “conteúdos”, como considerado em 2008. 
 

Índice geral de avaliação - Atributos de serviço avaliados: conforto, rapidez, segurança contra acidentes, 
confiabilidade, segurança pública, utilidade, preço, integração, atendimento e informações ao usuário. 
Rede - 67%; Linha 1 - 68%; Linha 2 - 74%; Linha 3 - 64%; Linha 5 – 71%. 
 

Serviços complementares:  
 

Atendimentos em Primeiros Socorros em 2009 
- Mal-estar: 17.791 
- Acidentes: 2.788 
- Outros: 2131 
- Total de atendimentos em Primeiros Socorros: 22.710  

Atendimentos aos usuários com deficiência ou restrição de mobilidade 
 

- total de embarques no sistema utilizando Bilhete Especial (gratuidade). 
- Idosos: 25.788.532 
- Pessoas com deficiência: 19.356.639 
- Acompanhamentos realizados pelos empregados das estações e monitorados pelo CCO: 217.666 

 
 

Atendimentos no Balcão de Informações 
 

- Atendimentos realizados nas estações Palmeiras - Barra Funda, Sé, Paraíso, Ana Rosa, Marechal 
Deodoro e Jabaquara: 1.742.769 
- Atendimentos realizados pelos idosos do Programa Experiente Cidadão: 740.533 

, 

Segurança Pública: Quantidade média mensal 
 

- Crimes na rede: 79 (patamar de 1,0 crime por milhão de passageiros transportados); 
- Roubos esclarecidos à bilheteria: 0 (após a blindagem das bilheterias, não foi registrada nenhuma 
ocorrência); 
- Prisões em flagrante: 14  

 
 
3.1.1 Metrô - Estudos, Projetos e Pesquisas.    

 
Objetivo: propor, analisar e acompanhar a implantação do Plano Integrado de Ações de 
Acessibilidade na Região Metropolitana do Estado São Paulo 
 

Execução de estudo e serviços de engenharia  

Em andamento:  
- Implantação: do novo trecho da ciclovia Caminhos Verdes na Radial Leste na altura da Penha e 

bicicletário na Estação Penha. 
- Rebaixamento e reurbanização do entorno da torre de ventilação da Pinacoteca. 
- Fabricação e implantação para cobertura metálica da passarela de Artur Alvim. 
- Projeto Básico para rebaixamento das grelhas de ventilação da Linha 2 situadas nas calçadas da 
Avenida Paulista 

-Em contratação:  
a) abertura do acesso da rua Diderot. 
b) projeto Executivo e Construção do Edifício para abrigar pessoal de prestação de serviço das 
empresas contratadas no Pátio Tamanduateí da Linha 2. 
 

Melhorias em implantação: 
- Novo Sistema de Prevenção dos Acidentes na Plataforma (SPAP) na Linha 1- Azul.  
- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas na Linha 3 – Vermelha e Pátios.  
- Tratamento de efluentes e reciclagem de água para os Pátios de manutenção.  
- Blindagem de bilheterias para as linhas 1, 2 e 5.  
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-Modernização do Sistema de Telecomando (TCV), trecho Jabaquara/Santana e Implantação de Sistema 
de Ventilação Principal na Extensão Norte.   
 

Visando à implantação de melhorias: 
- Instalação de: novos bloqueios com portas de vidro; portas de plataforma; totens multimídia para 
utilização pelas pessoas com deficiência; 
- Conclusão da implantação do sistema de monitoração por CFTV; 
- Implantação do sistema de CRM corporativo; 
- Aquisição de novas viaturas para o Corpo de Segurança; 
- Aumento da carga horária de treinamento para o Corpo de Segurança. 
 
 
3.2. Implantação e Melhorias 
 

- Implantação: operação Embarque Melhor na estação Sé; Centro de Formação da Segurança; 
- Implantação/Ampliação do horário da Ponte ORCA Alto do Ipiranga-Tamanduateí; 
- Melhoria geral significativa na acessibilidade de todas as estações; 
- Chegada de 10 novos trens para a Linha 2 – Verde; 
- Novos programas de Oferta de Trens em todas as linhas, com diminuição dos intervalos; 
-Simulados de incêndio nas estações Tiradentes, Artur Alvim, Carandiru, Vila Mariana e Giovanni 
Gronchi. 
 
 
3.3. Atração e Gestão de Pessoas 
 
- Concursos Públicos e Contratações 
 

 
-Concursos Públicos Realizados: Aprendiz Senai de Manutenção e Administrativo, Técnico Administrativo, 
cargos legais e para vários cargos técnicos e operativos de diversas áreas.  
 
-Contratações: 725 novos empregados, para atuação nos cargos de Aprendiz Senai, Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Agente de 
Estação, Agente de Segurança, Auxiliar de Manobra, Operador de Trem, Supervisor de Linha 
Operacional, Ajudante de Manutenção, Eletricista de Manutenção, Mecânico de Manutenção, Oficial de 
Manutenção Civil, Almoxarife, Ajudante de Almoxarifado, Técnico de Manutenção, Técnico de 
Manutenção Corretiva, Técnico de Restabelecimento, Analista Trainee, Advogado Trainee, Engenheiro 
Júnior e Secretária Pleno. 

 
  - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional - OHSAS 18001:2007 
 
Após a conclusão dos trabalhos de auditoria externa no Sistema, foi mantida a Certificação do 
Metrô no Sistema OHSAS, com a ampliação do escopo, que passou a ser corporativo, e a 
adequação à versão 2007 da Norma. Esse objetivo constava do Planejamento Estratégico do 
Metrô e foi atingido após o atendimento dos requisitos da Norma OHSAS, tais como: 
levantamento dos perigos e riscos nas atividades e ambientes da empresa, cumprimento da 
legislação de segurança e saúde ocupacional, realização de simulados de emergência, 
treinamentos obrigatórios, tratamento das ações corretivas de não conformidades, auditorias 
internas e reuniões de análise crítica envolvendo a alta administração.  
 
     Treinamentos obrigatórios  
 

-Programação de Treinamentos Obrigatórios: segurança, saúde, combate a incêndio e desfibriladores, 
totalizando 69 especificidades determinadas pela legislação. Participação: 14.024, com 128.446 h/h. 

-Treinamento sobre atendimento ao público, informações gerais sobre o Metrô e uso seguro do sistema 
para prevenção de acidentes – 29 participantes do Programa Experiente Cidadão. 

-Treinamento de atendimento ao público e informações gerais sobre o Metrô – 50 jovens do Programa 
Jovem Cidadão, atendentes nos postos de balcões de Informação. 

-Treinamento em Condução de Pessoas com Deficiência Visual/ cegas - 610 participantes do Programa 
Jovem Cidadão. 

-Treinamento para Condução de Pessoa com Deficiência Física em cadeira de rodas – 2.157 
empregados em 2009. 
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- Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida 
 
Ações realizadas: 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: mapeamento do estado de saúde da população 
metroviária, campanhas de prevenção de câncer de próstata, mama e colo do útero;  

Programa Saúde e Equilíbrio: apoio ao paciente incentivado, combate à dengue e programa para 
gestantes; Ações de Imunização: 2.517 doses (gripe para todos os empregados e hepatite B para o 
corpo de segurança); Ações de Intervenções para grupos específicos (orientação postural e 
alongamentos, com 2955 participantes, e intervenção pós incidente crítico, com 203 atendimentos); 
Implantação de Desfibrilador externo automático em todas as estações e Unidades de Saúde no 
Trabalho e treinamento de 1741 empregados.  

Estação Bem-viver: Evento realizado em 04 de abril no Pátio Itaquera. Público: 1.500 pessoas entre 
empregados, familiares e aposentados. Promovido pelo Metrô, com apoio do Metrus e empresas 
parceiras. Atividades oferecidas: a) informações sobre glicemia, colesterol, apnéia do sono, Hepatite C, 
HPV, terapias alternativas, orçamento financeiro, imposto de renda; serviços: massagem; maquiagem; 
spa das mãos;corte de cabelo;avaliação física; c)diversão: informações e atividades para adultos e 
crianças como fanfarra, Taiko-Tambor Milenar, alongamento, Tai-Chi,  palhaço, cães da PM, música e 
dança. O programa visa a atender a legislação estadual, que instituiu a Semana Estadual de Saúde, 
comemorada anualmente de 2 a 7 de abril. 
 

Programa de Prevenção e Tratamento da Dependência Química-PPTDQ: Atividades realizadas: 

- Reuniões mensais: grupos de apoio, multiplicadores e chefias. 

- Foram realizadas diversas atividades no PAT, PIT, EPB, PCR e Estação São Bento, entre 22 a 26 de 
junho em comemoração ao Dia Internacional de Combate às Drogas – 26 de junho. Participaram 849 
metroviários, que receberam informações dos riscos crescentes das drogas e outras compulsões, além 
de reforçar que o Metrô oferece apoio para aqueles que necessitam.  

- Palestras: dentre as informações, o alerta de que a dependência química e outras compulsões são 
consideradas doenças de negação e que os dependentes necessitam de ajuda, sendo uma das 
sequelas os prejuízos na vida funcional. Público alvo: a) metroviários da gerência de controle financeiro, 
incluindo o corpo representativo. Público: 57 metroviários; b) empregados e gestores da área 
administrativa. Público: 40 pessoas. 

 -9º Encontro Anual de Empresas Parceiras (clínicas especializadas, associações e empresas). 
Realizada em Nov/09, no Pátio Jabaquara, contou com a participação de 80 pessoas, entre empregados 
e convidados, que aproveitaram a oportunidade para se atualizar sobre o tema “Dependência Química”, 
diante da apresentação de diferente cases. Um dos destaques foi a palestra sobre os variados 
transtornos de impulsos e os resultados de casos de aceitação e não aceitação de tratamentos.  

Programa de Prevenção e Tratamento ao Tabagismo: atendimento e orientação aos empregados e 
familiares, nas unidades de Serviço Social e encaminhamento ao Metrus, para a participação no 
programa PAPI-tabagismo, recebendo indicação para tratamento psicoterápico e medicamentoso.  

Programa Multiplique a Sua Vida: No dia 18 de março foi realizado, no Pátio Jabaquara, a abertura 
oficial do evento “Salve vidas hoje. Doe sangue”. Parceria: Hemocentro da Santa Casa de São Paulo.  
Público: 125 pessoas, entre eles, doadores e receptores, e foram coletadas 96 bolsas de sangue. A 
campanha teve a duração de três meses, visando a incentivar os metroviários, estagiários, contratados e 
seus familiares a doarem sangue no Hemocentro, exercendo, assim, a solidariedade e a cidadania. 

Jornada do Jovem Ativo: Foram realizados cinco encontros (2 em janeiro e 3 em julho), envolvendo 145 
adolescentes, filhos de empregados. Faixa Etária: de 12 a 20 anos.  Programação: passeios em trilhas 
ecológicas; exposição sobre preservação do meio ambiente; visita ao planetário, que comemorou 40 
anos da chegada do homem à Lua; palestras; exercícios vivenciais direcionados a relacionamento 
interpessoal; interatividade alusiva à idade, com foco na escolha profissional.  

Educação Financeira: Palestras ministradas: “Como a Gestão Financeira Pessoal pode Impactar no 
Desempenho e Resultado de Sua Equipe”, no Pátio Jabaquara, com a participação de 126 gestores das 
áreas da GMT e GLG. Com objetivo de instrumentalizá-los para a adoção de atitudes assertivas para 
com os empregados que possam apresentar problemas financeiros, que venham a interferir no seu 
desempenho profissional e não somente identificá-los. 

Programa de palestras preventivas - O Metrô, em parceria com CIPAs e com o apoio das gerências 
envolvidas, realizou várias palestras e peças teatrais com diversos temas, tais como: assédio moral, 
qualidade de vida, ergonomia, prevenção de doenças, orçamento familiar. O evento contou com a 
participação de 2814 empregados das áreas de operação, manutenção, edifícios e obras 

Evento Dia da Criança. Objetivo: buscar o envolvimento de metroviários e familiares na campanha “Metrô, 
o melhor amigo de São Paulo”, uma ação de RH educativa, lúdica e agregadora de valores corporativos e 
sociais. Realizado no dia 17 de outubro no PIT, contou com a participação de 500 pessoas. 
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- Inclusão e Diversidade no Trabalho 
 
 

- Programa Educação para o Trabalho – PET - Parceria: SERT - Abertura de 290 vagas para postos de 
estágio para jovens cidadãos que cursam ensino médio na rede pública estadual, com idade de 16 a 21 
anos, para atuarem nas estações, balcão de informações e áreas administrativas. 
 Contratação: a) 8 estagiários surdos, no PET, para prestar informações nas estações Sé e Paraíso a 
usuários surdos, utilizando a Linguagem Brasileira de Sinais;  2  Pessoas com Deficiência - PCDs  nas 
áreas de manutenção e recursos humanos 
 Valorização: Dois estagiários do PET que atuam nas estações foram valorizados pelo seu desempenho 
diferenciado e receberam diplomas de reconhecimento. 
 Premiação: O Programa Educação para o Trabalho recebeu o prêmio UITP Youth Project Award, 
concedido pela Associação Internacional de Transporte Público. A divulgação ocorreu durante o 58º 
Congresso Mundial da entidade, realizado em Viena, na Áustria. 
- Programa Experiente Cidadão - Parceria SEADS – Contratação de 30 participantes do programa de 
transferência de renda, com mais de 60 anos, para prestarem informações nas estações.   
- Atividades de Desenvolvimento: realizadas visando a atender diferentes populações: jovem cidadão; 
estagiários universitários, aprendiz Senai e experiente cidadão. Total: 2.561 participações; H/h – 11.125 
Desenvolvimento de Jovens Cidadãos  
-Cursos: relacionamento Interpessoal e trabalho em equipe; comunicação verbal para o atendimento ao 
cliente; marketing pessoal, empregabilidade e elaboração de currículo; comunicação escrita; word 
básico. 
-Treinamentos: Atendimento ao Cliente com Pessoa de Deficiência; Atendimento no Balcão de 
Informações  e Sensibilização ao Jovem Cidadão Surdo.   
- Palestra: Prevenção de Drogas e Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
Desenvolvimento de Aprendizes do SENAI. 
- Cursos: Relacionamento Interpessoal e Trabalho em Equipe; Comunicação Verbal para o Atendimento  
ao Cliente; Marketing Pessoal , Empregabilidade e Elaboração de Currículo; Comunicação Escrita. 
- Palestra: Pra Valer, em comemoração ao Dia do Estudante.   
Desenvolvimento de Estagiários Universitários 
- Palestra: Pra Valer, em comemoração ao Dia do Estudante.   
- Seminário: Confiança e Cooperação:  
Desenvolvimento de Experientes Cidadãos. 
- Palestras: Saúde e Qualidade de Vida;  
Workshop “Autoconhecimento e Carreira”, Seminário “Ousadia e Conduta”.   
 
- Valorização e Reconhecimento de Empregados 
 

Ações exemplares realizadas por metroviários são divulgados nos canais de relacionamento: ações de 
atendimento e salvamento de usuários, elogios recebidos por usuários, recebimento de prêmios, 
destaques de comportamento, Programa Atendimento Nota 10, que reconhece e premia os melhores 
desempenhos de empregados. 

 
- Programa de Educação Continuada 
 
 

Na Universidade Corporativa do Metrô-SP foram concluídas 28 especializações, incluindo 
especializações em: Tecnologia Metro-Ferroviária (15 participantes), Direito (08 participantes), 
Gerenciamento de Empreendimentos na Construção Civil, Comunicação Empresarial e Institucional, 
Curadoria e Educação em Museus de Arte, Educação Especial – Fundamentos da Educação Inclusiva e 
Engenharia e Segurança do Trabalho.  
 

No Programa de Competências Estratégicas foram 781 participações, entre os cursos de Gestão 
Financeira, Contratos e Legislação; Ferramentas de Gestão de Projetos; de “Técnicas do PMBOK”, MS-
Project, Curso de Engenharia de Túneis, Suporte ao Desempenho Executivo e-learning, Eventos e 
Cursos de Atualização Tecnológica e de Gestão do Setor. No Programa de Educação Ambiental 
Corporativa houve 926 participações. 
 

No Programa de Competências em Liderança houve 205 participações, incluindo Negociação, 
Resiliência Estratégica, Cultura de Performance, APG – Programa de Gestão Avançada, PCL na 
Avaliação de Desempenho. 
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3.4. Receitas não tarifárias  
 
Total de receitas não-tarifárias: em 2009 alcançou R$ 119.275 mil, incluindo as receitas da 
área de lazer, incorporação patrimonial (shoppings) e concessão de espaço para cabeamento 
de fibra ótica. É composta principalmente pelos segmentos descritos abaixo: 
 
a) Exploração comercial de espaços publicitários: 
  
Receita do segmento: R$ 26.276,11 mil. Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve 
aumento decorrente do aquecimento do mercado de mídia que proporcionou a conquista de 
novos clientes.  
 
b) Exploração de espaços internos nas estações e Terminais de Ônibus Urbanos– RECEMPE: 
 
Em 2009 as vendas de espaços destinados a ações promocionais e comerciais foram de R$ 
8.533,61 mil. Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve um acréscimo de 6,16 %.  
Compõem também as receitas não-tarifárias os valores gerados com a utilização de espaços 
internos da Cia para produção de material publicitário e/ou veiculações de mídia impressa e 
eletrônica.   A receita obtida no segmento de fotos e filmagens foi de R$ 64,86 mil.  
 
c) Arrendamento de Estacionamentos: 
 
Em 2009 foram implantados os estacionamentos integrados E-Fácil (Imigrantes, Itaquera, 
Bresser-Móoca e Deodoro).  Receita obtida: R$ 42,11 mil. 
  
d) Empreendimentos em Imóveis: 
 
1)Concessão de uso de áreas para exploração comercial em terrenos: estacionamentos, supermercados, 
concessionárias de veículos e comércio varejista em geral. Atingiu  R$ 2.118,07 mil em 2009. 

2)Concessão de uso de espaços comerciais nas estações e Terminais de Ônibus Urbanos como feiras e 
lojas geraram R$ 5.812,80 mil no ano. 

3)Terminais Rodoviários Tietê e Jabaquara, com a exploração de taxas de utilização de terminais, 
estacionamentos, locação de lojas, quiosques, sanitários, guarda volumes e publicidade, a receita 
gerada foi de R$ 23.208,37 mil, aumento de 65 % em relação a 2008, principalmente em função de 
reajustes tarifários. 
 

4)Centros Comerciais – Shoppings Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Boulevard Tatuapé e Metrô 
Itaquera, com a exploração de lojas, quiosques e estacionamento. Receita gerada: R$ 24.752,64 mil, 
significando um aumento de 39,8 % em relação a 2008.  
 

5)Shopping Metrô Tucuruvi - Contrato assinado em 16/09/05. Projetos aprovado na Prefeitura Municipal 
de São Paulo em 18/12/2009, com previsão de início das obras no 1º Semestre de 2010.  
 

6)Vila Madalena: Contrato assinado em 05/09/08, com remuneração mínima de R$ 41.000,00/mês. 
Projetos em aprovação na Prefeitura Municipal de São Paulo. 
 

 
 
3.5. Comunicação com a Sociedade 
 
Ouvidoria  
 
Em 2009 foram registradas 4.446 manifestações de usuários e 2.609 telefonemas solicitando 
informações gerais, e que não geraram novos processos de atendimento.  
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Serviço de Atendimento ao cliente em 2009:  
Discriminação Quantidade 
 
Canais de Relacionamento: 
Caixa de sugestões  
Endereço Eletrônico  
Telefone do usuário 
Atendimento Pessoal - Estação Sé 
Subsídios a atendimentos da Ouvidoria 
Dirigente de Plantão 

  Atendimentos Recebidos 
 

     960 
10.337 
  2.473 
  2.291 
  2.636 
       97 

Assuntos Tratados 
 

1.283 
12.825 
2.967 
3.177 
3.851 

142 

Total                    18.794 24.245  
 Central de Informações fone 0800 7707722 - atendimento  103.479 ligações, a maioria com solicitação    
de informações.    

  Central de Achados e Perdidos 
 

   Consultas ao sistema 
   Contato telefônico com o usuário 
   Atendimento no guichê 
   Documentos e objetos encontrados 
   Documentos e objetos devolvidos ao usuário 

Quantidade 
 

117.259 
   9.654 
 19.983 
33.819 
  7.211 

 
 
Atendimento especial / Apoio para embarque – em 2009, foram atendidas 30 solicitações de 
auxílio no embarque e desembarque de escolas ou entidades, sem gratuidade, alcançando 
um total de 1.599 pessoas. 

 
 Campanhas e Estratégias Operacionais: as principais em 2009 foram: 
 

Estratégias Operacionais 
Melhoria da comunicação da estratégia de embarque preferencial na estação Corinthians - Itaquera. 
Interdição da estação Republica – passagem do Shield /Linha 4-Amarela– maio/2009 
Parada do Orgulho Gay - junho/2009 
Detectores de Metais – junho/2009 
Lei anti fumo/Não Fume no Metrô  julho/2009 
Embarque Melhor  em Sé - setembro/2009 
Embarque Preferencial - setembro/2009 
Operação Plataforma - mantido/2009 
Embarque com Mais Conforto nas estações  Alto do Ipiranga, Santos-Imigrantes, Chácara Klabin  e 
Tucuruvi– setembro2009.  
Revellion na Paulista – dez/2009 
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 Campanhas 
Cidadania/Comportamento – organização do embarque/desembarque, respeito ao atendimento e aos 
assentos preferenciais, uso adequado/fluxo nas escadas rolantes, e portas dos trens e incentivo à 
compra antecipada de bilhetes. 
Lave as Mãos – prevenção contra a gripe suína 
Segurança Pública – Final de Ano 
Metrô, o melhor amigo de São Paulo e  Hot Site 
Lei Anti Fumo/Proibido fumar no Metrô  
E-Fácil “ novos Estacionamentos Integrados – Corinthians-Itaquera, Bresser-Moóca e Marechal Deodoro 
Expansão do Metrô em 2009 - acompanhamento das obras, estimativas de ganho de tempo, entrega de 
novos trens, Hot Site Plano de Expansão. 
Campanha de Segurança Pública 2009; 
Campanha para diminuição do conflito de embarque na estação Paraíso; 
Campanha de vacinação contra poliomielite; 
 
Estratégia e Campanha  
Embarque Melhor na estação Sé no pico tarde; 
Embarque preferencial na estação Brás nos horários de pico; 
Embarque de usuários sentados na estação Tucuruvi no pico manhã; 
Semana de prevenção de quedas com idosos; 
Informações aos usuários do fechamento do trecho entre as estações Anhangabaú e Santa Cecília 
devido a obras da Linha 4 - Amarela (passagem do Shield). 
 
Programa Ação Cultural – objetivo: humanizar os espaços das estações e proporcionar ao 
cidadão inúmeras possibilidades de contato com as diversas formas de expressão artística.  
 

Consagrado pelos usuários, disponibilizou ao cidadão atrações artístico-culturais 
diversificadas em várias estações: 271 exposições.  
 
Como exemplo:  
 

Exposições – Quilombolas – Cultura da resistência; Festival de Parintins e São Paulo a Lápis.  
História do bairro - Santa Cecilia (imagens, textos e depoimentos). 

Apresentações – “Eventos especiais” 12 alusivos às comemorações: dia da mulher, Desfile de Moda 
com vestuário elaborado a partir de material reciclado, SP Photo Fest – Festival Internacional de 
Fotografia de São Paulo com o Workshop de Izan Peterle. 

Oficinas de Contação de Histórias: 10. Em comemoração aos 5 anos do projeto Embarque na Leitura. 

Canto Coral de Natal: apresentação de 22 corais natalinos distribuídos nas linhas de metrô. 

Projeto Encontros - Iniciado em abril de 2009, ocorre na Estação Santa Cecília, em espaço adequado 
e equipado para o desenvolvimento de atividades culturais como Dança, Cinema, Teatro, oficinas 
Literárias, Sarau e Exposições temporárias. Foram apresentados 108 curtas, 10 sessões de filmes de 
longa metragem, 4 Saraus, 32 aulas de dança de salão, 46 apresentações musicais, 17 oficinas 
literárias e 9 exposições itinerantes. 

Projeto Arte no Metrô: Inaugurações – painel, título “Totem Florafauna” do artista Marcos Lopes, na 
Estação Chácara Klabin - escultura, título 'Esfera” do artista Marcos Garrot na Estação Santos- 
Imigrantes,  totalizando 89 obras de arte que compõem o acervo do Metrô, representado por painéis, 
esculturas e instalações. 

Projeto Ação Escolar - “Turma do Metrô”. Objetivo: promover a relação com os futuros usuários e 
disseminar a importância do Metrô para a qualidade de vida da cidade, dirigido às crianças e aos 
adolescentes entre 6 e 16 anos. Ação: palestras e outras atividades orientam o comportamento 
adequado na utilização do Metrô e quanto às normas e aos procedimentos de segurança que regem 
sua utilização e preservação. Os números alcançados em 2009 foram: 106 visitas com a participação 
de 3.571 pessoas, entre alunos e professores. 

Projeto Atendimento a Idosos “Experiente Cidadão”. Em setembro de 2008 foi implantado o 
“Programa de Visitas de Idosos”, voltado à prevenção de acidentes junto a esse público. Na visita é 
mostrado o funcionamento do sistema e são dadas orientações sobre seu uso seguro para grupos de 
até 40 pessoas. Em 2009 foram atendidos 1024 em 32 visitas. A previsão para 2011 é atingir 1.600 
usuários. 

Projeto 6 na Sé – Objetivo: proporcionar maior conforto ao usuário no horário de pico com o 
estabelecimento de uma  programação cultural diária  na Estação Sé. Iniciado em Dez/2009, tem uma 
programação variada que contou com 58 apresentações de shows musicais, dança contemporânea e 
dança de salão. 
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Projeto Poesia no Metrô - é um dos maiores programas de leitura de poemas em língua portuguesa 
já realizada. A princípio, de outubro a dezembro de 2009, na Linha 2-Verde (Vila Madalena/Alto do 
Ipiranga) e, a partir de 2010, em todas as linhas do Metrô. Apresenta poesias de: Augusto dos Anjos, 
Alphonsus de Guimaraens, Augusto Quental, Bocage, Castro Alves, Camões, Claudio Manoel da 
Costa, Camilo Pessanha, Cruz e Souza, Florbela Espanca, Fernando Pessoa, Gonçalves Dias, Mário 
de Sá Carneiro, Olavo Bilac, Sá de Miranda. 

Projetos Especiais: Projetos implantados e consolidados: “Viagem ao Cinema” (promoção dos filmes 
nacionais: “Chega de saudades” “Bezouro”, “Contador de histórias” e “Titãs”); “Vá de Metrô” e 
“Embarque na Leitura” (Projeto de fomento à leitura e combate ao analfabetismo funcional por meio 
de empréstimo gratuito de livros nas estações Santa Cecília, Paraíso, Tatuapé, Luz e Santo Amaro. 
Em 2009 foram realizados mais de 116.000 empréstimos de livros. Em parceria com o São Paulo 
Turismo, manteve o projeto Turismetrô” que proporciona ao turista e ao paulistano uma forma de 
conhecer diversos pontos turísticos, culturais e históricos da cidade, em cinco roteiros diferentes aos 
sábados e domingos, além de roteiros temáticos, todos eles a partir da Estação Sé, sempre com 
acompanhamento de guias especializados. 
Parcerias com feiras, eventos e pontos turísticos e culturais: Virada Cultural, Integração 
Metrô/Zoológico de São Paulo, Metrô/Museu de Arte Sacra, Projeto Arte da Vila, Casa das Rosas, 
Coordenadoria da Juventude da prefeitura de São Paulo. 

Parcerias com Museus e instituições culturais: MAS - Museu de Arte Sacra - 4 exposições de Arte 
Sacra na estação Tiradentes e MASP - obras do artista Akinori Nakatami, Museu Lasar Segall com a 
exposição de obras do artista. 

 
Projetos Sociais - ações de marketing social desenvolvidas em parceria com outras instituições, 
órgãos ou empresas, beneficiando o usuário e a população. Em 2009 foram realizados: 
      
Campanhas: do Agasalho, Dia mundial do Diabetes, Vacinação contra a Poliomielite, Prevenção da 
Dengue, Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Boca, Endometriose.   Feira de Saúde da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
Festival de Musicoterapia da ABVM – apoio do Metrô, Expresso SPTrans para a Fórmula 1 – apoio do 
Metrô.  
         
Eventos - Participou de feiras e congressos, encontros e eventos técnicos e recebeu visitas 
nacionais e internacionais, relacionando-se com técnicos, estudantes e representantes de 
metrôs de outros estados e diversos países.  Em 2009, recepcionou: 

 
- Visitas Internacionais: Representantes de Governo da área de transportes dos Governos da 
China e de Joahnesburgo, membros do Rotary Clube de Portugal, da Alemanha e dos EUA, 
alunos e professores da New Jersey University e integrantes da JICA – Japan International 
Cooperation Agency, que visitaram a Empresa Metrô por 2 meses consecutivos perfazendo um 
total de 84 visitantes. 
 
- Visitas Nacionais: totalizaram 148 visitas com 2.812 pessoas. Visitas técnicas/institucionais 
(41), acadêmicas (68) e integração de novos funcionários (39).   
Em 2009, além das visitas à Manutenção, Operação e Segurança, aumentaram 
significativamente as solicitações de visitas às obras de expansão das linhas 2 e 4 do metrô. 
 
O Metrô está à disposição dos interessados em conhecer a Empresa, sendo que a solicitação  
de visita deverá ser efetuada por meio do site www.metro.sp.gov.br. 
 
3.6. Ações de Relacionamento com as Comunidades Lindeiras às Obras Civis do Metrô 
 
 A empresa realizou os seguintes atendimentos à população junto às áreas de expansão do 
Metrô de São Paulo: 
 

   Indicador Atendimentos 

   Sobre as Linhas em expansão: 
 
  Linha 2-Verde, trecho Ipiranga – Vila Prudente; Linha 4-Amarela, Luz - Vila Sônia;  
  Linha 5-Lilás, Adolfo Pinheiro – Chácara Klabin. 

1.780 
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   Indicador Atendimentos 
 
  Sobre as Linhas em projeto de expansão 
 
 Linha 6-Laranja, São Joaquim - Brasilândia; Linha 15-Branca, Vila Prudente - Tiquatira;            
Linha 16-Prata, Cachoeirinha – Lapa e  Linha 17-Ouro, São Judas - Morumbi. 

    30 

 Pelo  Email : relacoespublicas@metrosp.com.br. 
 
Sobre as linhas em construção, plano de expansão, desapropriações, tráfego, danos a 
imóveis, sinistros, e demais assuntos pertinentes. 

   798 

Contatos  
 
Foram efetuados pessoalmente ou por intermédio de email, dos telefones da Coordenadoria de 
Relacionamento com a Comunidade – CRC e nas Centrais de Relacionamento com a Comunidade 
Tamanduateí, Vila Prudente e Adolfo Pinheiro. 

 
 
 
Linha 4-Amarela – Total de Atendimentos por Mês  

 
Em 2009 a Gerencia de Meio Ambiente e Sustentabilidade (GMS/CRC) realizou a gestão de 
400 atendimentos na região da Linha 4-Amarela. O monitoramento dos casos é efetuado, 
sistematicamente, em conjunto com o Consócio Via Amarela e também junto aos solicitantes.  
 
Destaca-se a mudança de estratégia proposta pela CRC: o solicitante apresentará orçamento 
referente à manutenção das patologias decorrentes das obras. Esta proposta acelerou o 
atendimento, diminuindo os casos de insatisfação referente aos danos nos imóveis.  
 
 
Ações de Relacionamento com a Comunidade 
 
Ocorreram reuniões na região de República, com os síndicos dos edifícios, visitas a moradores 
e orientação aos operários e engenheiros visando à discussão de medidas para a redução dos 
ruídos dos equipamentos e máquinas utilizadas. 
 
Ocorreram visitas domiciliares para orientação aos moradores sobre medidas mitigadoras de 
ruídos registrados na região do Poço Cunha Gago e Poço Paulista. 
 
Houve entrega de comunicados esclarecendo aos moradores lindeiros sobre etapas da obra 
que apresentaram impactos mais significativos à rotina da comunidade.  
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Ocorreram visitas domiciliares cujos objetivos eram dar início ao relacionamento com a 
comunidade, prestar as primeiras orientações ao expropriado, fazer seu cadastramento e 
entregar carta comunicando que o imóvel foi declarado de utilidade pública. 
 
Houve reuniões com a comunidade envolvida no processo expropriatório para construção da 
futura Estação Vila Sônia. 
 
Outras atividades 
 
Elaboração do Plano de Reassentamento da Linha 4-Amarela – Extensão Vila Sônia, 
cumprindo exigências do Banco Mundial para financiamento do empreendimento. 
 
Acompanhamento dispensado à população afetada pelo acidente ocorrido nas obras da futura 
Estação Pinheiros da Linha 4-Amarela, no dia 12/07/2007. 
 
A Companhia do Metrô, por intermédio da Coordenadoria de Relacionamento com a 
Comunidade – CRC, permanece acompanhando as ações judiciais relacionadas ao fato, dando 
continuidade ao plano de reassentamento, elaborado segundo exigências do Banco Mundial. 

 
Linha 2-Verde - Total de Atendimentos por Mês  
 
 

 
Durante 2009. a gerência de Meio Ambiente e Sustentabilidade fez a gestão de 250 
atendimentos, efetuados na  CRC e nas Centrais de Relacionamento Tamanduateí e Vila 
Prudente. Dentre estes atendimentos, destacam-se 39 visitas a moradores e 9 reuniões com a 
comunidades para acompanhamento de protocolo de segurança, orientações sobre 
desapropriação e   impactos da obra. 
 
Para atendimento da comunidade que sofre a interferência das obras civis, além dos canais de 
relacionamento, inaugurou em abril mais uma CRC na Rua Pedro de Godói que atendeu aos 
moradores lindeiros até out/09, mantendo a CRC próxima à futura Estação Sacomã até set/09.   
 
Elaboração e Execução do Plano de Comunicação Social da Linha 2-Verde. 
 
Para levar educação ambiental a alunos da E.E. José Escobar foi promovido o Projeto “Metrô 
em Ação Verde na Escola”, composto de intervenções teatrais e oficinas de reciclagem sob a 
orientação pedagógica do Instituto Verdescola e patrocinado pelo Instituto Camargo Correa, 
contemplando 640 alunos. Os resultados serão exibidos na futura Estação Sacomã, com o 
objetivo de homenagear a Expansão SP e a chegada do Metrô próximo ao colégio.   
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Ações de orientação à comunidade, mediante a distribuição de folhetos informativos sobre 
atividades específicas que ocorreram nas obras. 
 
Ações de orientação e cadastro da comunidade da região de Oratório, que será desapropriada 
para construção da estação e pátio de manobras. 
 
Acionamento do protocolo de segurança nas imediações da rua Ibitirama com deslocamento de 
5 famílias para hotéis próximos e retorno às residências após uma semana. 
 
Reuniões: a) com moradores da região de Oratório para tratar da implantação da futura 
Estação Oratório e Pátio; b) comunidade da região da futura Estação Vila Prudente para 
implantação do plano de emergência, culminando com 2 simulados envolvendo os moradores; 
c) EMEF Desembargador Meirelles para futura implantação de projeto socioambiental. 
 
Entrega à população da Rua Greenfeld e outras do entorno totalmente reurbanizadas e com 
melhorias, após o fechamento do Poço Arroio Hondo, ocorrido em maio.  
 
 
Linha 5-Lilás - Total de Atendimentos por Mês 
 
 
 

 
Durante 2009, a gerência de Meio Ambiente e Sustentabilidade realizou a gestão de 1.100 
atendimentos.  Em março foi inaugurada a CRC da Linha 5-Lilás, próxima à futura Estação 
Adolfo Pinheiro, que atende aos munícipes da região, que podem tirar suas dúvidas e obter 
informações sobre desapropriação, plano de expansão, danos a imóveis, e demais assuntos 
pertinentes, bem como visualizar a maquete da Linha 5-Lilás inserida na cidade. 
 
 
Ações de Relacionamento com a Comunidade:  
 
Elaboração e execução do Plano de Comunicação Social da Linha 5-Lilás. 
 
Destaca-se uma grande demanda de acompanhamentos gerada pelas desapropriações para a 
implantação do prolongamento da linha, que gerou 307 visitas domiciliares cujos objetivos 
eram dar início ao relacionamento com a comunidade, prestar as primeiras orientações ao 
expropriado, fazer seu cadastramento e entregar carta comunicando que o imóvel foi declarado 
de utilidade pública. Algumas dessas visitas já foram referentes ao acompanhamento do Plano 
de Reassentamento do primeiro trecho desapropriado.  
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Também foram viabilizadas 45 reuniões com a sociedade civil de modo geral, órgãos públicos, 
associações e órgãos representativos, além de atender a interesses específicos de outros 
segmentos, mediando a relação destas comunidades com a empresa. 
 
A Gerência de Meio Ambiente e Sustentabilidade (GMS/CRC) também permaneceu em contato 
com os lojistas e proprietários da Galeria Borba Gato, realizando reuniões, intermediando os 
acordos e demais tratativas para a transferência das 24 lojas que foram remanejadas para dar 
espaço para implantação do canteiro de obras da Estação Adolfo Pinheiro. 
 
Outras atividades 
 
Elaboração do Plano de Reassentamento da Linha 5-Lilás, cumprindo exigências do Banco 
Mundial para financiamento do empreendimento. 
 
Outras Linhas  
 
Os vários anúncios do Plano de Expansão do Metrô despertaram o interesse da população 
pelas linhas ainda em planejamento, como as linhas 6-Laranja, 15-Branca, 16-Prata e 17-Ouro, 
e também nas já em operação como a 1-Azul, gerando uma demanda de atendimento que 
soma ao resultado final mais 30 casos em média. 
 
 
3.7. Informatização  
 
Tecnologia da Informação  
 

A GTI teve como prioridade dar início a um programa de Modernização Tecnológica, no qual se buscou o 
alinhamento entre as necessidades corporativa da CMSP e as melhores práticas e recursos da Ti.  
 
Na Governança  
 

Implantação do Escritório de Projetos – PMO, responsável por padronizar processos de gerenciamento 
de projetos utilizando as melhores práticas; e, escolher e implantar ferramentas adequadas, garantindo 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para atingir o sucesso em todos os projetos. 
 

Aprovação do programa de Modernização Tecnológica, composto por treze grandes projetos de 
infraestrutura e aplicativos. 
 

Atualização do Parque de Software, identificando novas necessidades de utilitários, e a identificação e 
desinstalação de softwares em desacordo com a Política de Software. 
 
Na Infraestrutura 
 

Instalação de novos relógios de ponto para todos os sites da CMSP, com comunicação TCP/IP, com 
menores custos de operação e manutenção. 
 

Novos serviços de impressão e plotagem de documentos, com fornecimento de insumos e suprimentos. 
 

Locação de equipamentos Switch central e de distribuição para a rede corporativa de dados. 
 

Contratação dos novos servidores consolidados, das universidades de storage, dos serviços de 
backup/recovery; serviços de projeto executivo e instalação de um Data Enter, tipo sala cofre, 
adequações no serviço de “Service Desk” , garantindo a continuidade dos serviços de suporte, registro e 
atendimento de 1º nível a todos os 8000 usuários de TI da Cia. do Metrô;  novos serviços de segurança 
lógica de anti-spam, anti-phishing e anti-vírus para o correio eletrônico. 
 

Locação de 1050 microcomputadores, incluindo serviços de instalação e manutenção 
 

Serviços especializados em informática, compreendendo locação de hardware, software, serviços de 
instalação, configuração, manutenção, infraestrutura de rede e suporte técnico para a rede corporativa 
de dados metronet - servidores Blade e Storage. 
 

Serviços de projeto executivo e instalação de uma sala cofre certificada, conforme ABNT NBR 15247, 
infraestrutura e manutenção com fornecimento de materiais para companhia do Metrô. 
 

Atualização tecnológica da unidade central de processamento IBM de z9bcr07 para z10bc, com “storage” 
modelo ds8100. 
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Nos aplicativos  
 

Implantação corporativa do Sistema de Atendimento ao Usuário -  SugarCRM ,  permitindo concluir  a 
Atividade 4.1.1.9 Implantar Sistema Centralizado de Gerenciamento do Relacionamento com os diversos 
segmentos de público (CRM), da Meta 4.1 Implantar plano de Marketing Corporativo, do Planejamento 
Estratégico.  
  

Implantação para a GRH: Demonstrativo de Férias e consulta a Programação de Férias na Web do 
Sistema de Férias; recurso de envio de e-mail para o supervisor do empregado no Sistema de Medicina 
e Segurança do Trabalho e, do módulo de consulta ao cadastro de dependentes no Sistema de RH. 

Implantação da Ficha de Seguro na Web para a atualização do Sistema de Seguros  
 

Implantação do Sistema de Acompanhamento de Processo Passivo Trabalhista; 
 

Atualização do Sistema de Fundo Rotativo para atendimento ao disposto a Norma 08-201. 
 

Implantação do novo sistema de controle de acesso, com emissão de crachás. 
 

Implantação do sistema de avaliação do resultado financeiro da linha IV e, novos recursos no Sistema de 
Requisição de Pagamento para atender necessidades da área jurídica. 
 

Implantação da nova rotina de atualização do registro das marcações do Sistema de Ponto Eletrônico, 
em função da troca dos relógios. 
 
Treinamentos ministrados:  
 

GanttProject - Parceria Unimetro  (1 turma - 10 pessoas). 
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Secretaria da Administração Penitenciária 
 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 
 

  

 
Número de funcionários 

 
 
 
I - Atividades 
 
A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária – SAP deu continuidade, em 2009, aos 
seguintes programas: 
 
 
1. Modernização e Aprimoramento do Sistema Penitenc iário em 2009 

 
Criação / Montagem de salas de tele audiência crimi nal Quantidade Valor Total – R$ 

Janeiro a Dezembro 66 salas 4.578.892,00 

 
Monitoramento de presos Situação Custo estimado mensal - R$ 

 Em licitação 3.911.395,00 

R$ mil 
variação

09/08
1-Administração Direta 1.643.899,4 2.054.964,8 25,0%

Pessoal 1.019.751,1 1.171.705,3 14,9%
   funcionários ativos 883.062,4 1.011.412,4 14,5%

   inativos 0,2 0,7 279,6%

   obrig. patronal/insuf.financ. 136.688,5 160.292,2 17,3%-
Custeio 533.533,8 585.555,9 9,8%

Investimentos 90.614,5 297.703,7 228,5%

2- Entidades Vinculadas 43.308,3 46.522,8 7,4%

 Funap 43.308,3 46.522,8 7,4%
  pessoal 18.451,5 20.062,1 8,7%
  custeio 23.599,7 25.956,3 10,0%
  investimento 786,2 221,6 (71,8)%

  sentenças judiciais 471,0 282,8 (40,0)%

Total da Despesa 1.687.207,7 2.101.487,6 24,6%

2008 2009

2008 2009 09/08

Secretaria 32.769                           33.818                           3,2%
   Ativos 31.330                           32.287                           3,1%
   Inativos 1.439                             1.531                             6,4%

Funap 397                                406                                2,3%
   Ativos 397                                396                                (0,3)%
   Inativos - 10                                  -

Total da Pasta 33.166                           34.224                           3,2%
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Reformas e Adequação de Estabelecimentos Prisionais  - sem criação de novas vagas 
 

  Tipo de Obra : Nova Obra 

- Coordenadoria de Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo 
- Complexo Penitenciário Campinas/ Hortolândia 

 Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de reforma dos telhados 

Sede da Secretaria 

Tipo de Obra : Reforma e adequação 

Prédio da Líbero Badaró 
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Prof. André Teixeira Lima” de Franco da Rocha 
Penitenciárias: “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna” de Bauru; “Dr. Geraldo de Andrade Vieira” de São Vicente; 
Marília; Iperó; “Wellington Rodrigues Segura” de Presidente Prudente; “Dr. Danilo Pinheiro” de Sorocaba;  
“Adriano Marrey” de Guarulhos; “Odon Ramos Maranhão” de Flórida Paulista. 
Centro de Readaptação Penitenciária “Dr. José Ismael Pedrosa” de Presidente Bernardes 
Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Rubens Aleixo Sendin” de Mongaguá 
Centros de Detenção Provisória: de Bauru; Cauiá; São José dos Campos; “Dr. Felix Nobre de Campos” de 
Taubaté;  

Tipo de Obra : Reforma de emergência  

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Dr. Arnaldo Amado Ferreira” de Taubaté 
Penitenciária “Orlando Brando Filinto” de Iaras 

Tipo de Obra : Reforma/ampliação 

Escola de Administração Penitenciária “Dr. Luiz Camargo Wolfmann 
Centro de Detenção Provisória de Suzano 

 Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de reforma da cozinha e ampliação 

Penitenciária de Martinópolis 

Tipo de Obra:  Execução de obras e serviços de reforma da cozinha, padaria e câmara frigorífica 

Penitenciária “Nelson Marcondes do Amaral” de Avaré  

Tipo de Obra:  Execução de obras e serviços de adequação predial, montagem da cozinha industrial e pintura 
do alambrado de segurança 

Penitenciária “Dr. Alberto Brochieri” de Bauru 

Tipo de Obra  Execução de obras e serviços de reforma dos pisos das celas, da cobertura dos pátios de sol e 
recuperação das áreas de inclusão, saúde e medida preventiva de segurança pessoal 

Centro de Detenção Provisória de Vila Independência 

Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de motomecanização para recuperação e adequação do 
sistema de tratamento de esgoto   

Penitenciária: “Maurício Henrique Guimarães Pereira” de Presidente Venceslau, “Mário de Moura e 
Albuquerque”  e  “Nilton Silva” de Franco da Rocha, Paraguaçu Paulista 
Centro de Detenção Provisória “ASP Giovani Martins Rodrigues” de Guarulhos 

Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de adequação das lagoas de tratamento de esgoto visando à 
conservação do solo e da água 

Penitenciária '”Tarciso Leonce Pinheiro Cintra” de Tremembé 

 Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de reforma geral 

Penitenciária II de Mirandópolis 

 Tipo de Obra : Execução de obras de fechamento de túnel e recuperações diversas 

Penitenciária “Dr. Paulo Luciano de Campos” de Avaré 

Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de reforma do muro e alambrado 

Centro de Progressão Penitenciária “Prof. Ataliba Nogueira” de Campinas 
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Tipo de Obra : Perfuração de poço profundo 

Penitenciária de Andradina 

Tipo de Obra : Perfuração de poço profundo e construção de reservatório 

Centro de Progressão Penitenciária de Valparaiso 

Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de motomecanização para correção de erosão e conservação 
do sistema de esgoto 

Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes 

Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de motomecanização para recuperação e adequação dos 
sistemas de tratamento de esgoto 

Penitenciária III de Franco da Rocha 
Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha 

 Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de moto mecanização para recuperação e adequação da pista 
de acesso 

Penitenciária de Pacaembu 

Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de adequação e ampliação do sistema de tratamento de esgoto 
com construção de Estação de Tratamento de Esgoto compacta 

Penitenciária II de Guareí 

Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de moto mecanização para recuperação e adequação do 
sistema de tratamento de esgoto e emissário 

Penitenciária: “Joaquim de Sylos Cintra” de Casa Branca 

Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de moto mecanização para implantação e melhorias no 
sistema de captação e encaminhamento do esgoto 

Penitenciárias: I de Guareí e “Jairo de Almeida Bueno” de Itapetininga 

Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de moto mecanização para recuperação e adequação do 
sistema de tratamento de esgoto e de recalque 

Penitenciária “José Parada Neto” de Guarulhos 

 Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de moto mecanização para implantação do sistema de 
captação, tratamento e lançamento de esgoto 

Penitenciárias I e II de Serra Azul 

Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de moto mecanização para recuperação do sistema de 
tratamento e lançamento de esgoto e caminhos de serviço e encaminhamento de águas pluviais 

Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Edgard Magalhães Noronha” de Tremembé 

Tipo de Obra : Execução de obras e serviços de moto mecanização para implantação e recuperação do 
sistema de captação de esgotos 

Penitenciárias Campinas e Hortolândia 

 
Total de Recursos utilizados: R$ 55.662.191,00 
 
 

Obras concluídas – com criação de novas vagas 
 

Construção de unidades prisionais Vagas 

Anexo do Centro de Detenção Provisória de Assis 304 

 
Total de Recursos utilizados: R$ 1.805.354,00 
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Unidades prisionais em construção com criação de va gas 
(“Programa de Construção de até 44 Unidades Prision ais”, contido no Plano Plurianual 

2008/2011) 
 

Local Previsão de Entrega Vagas 

Centro de Detenção Provisória de Jundiaí Primeiro Semestre de 2010 768 

*Penitenciária Feminina de Tremembé Primeiro Semestre de 2010 768 

*Centro de Detenção Provisória de Franca Primeiro Semestre de 2010 768 

**Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto Primeiro Semestre de 2010 1048 

**Penitenciária Feminina de Tupi Paulista Primeiro Semestre de 2010 714 

**Centro de Detenção Provisória de **Pontal Contrato assinado em 29/12/2009 768 

**Centro de Detenção Provisória de Taiuva Contrato assinado em 29/12/2009 768 

 
* Penitenciária Feminina de Tremembé e Centro de Detenção Provisória de Franca construídos em 
parceria com o Governo Federal. Recursos utilizados: R$ 43.266.198,00 
 
** As Unidades Prisionais indicadas contam com financiamento do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 
 
 Total dos Recursos utilizados: R$ 164.999.877,00  
 
 

Unidades prisionais em licitação 
 

**Penitenciária de Cerqueira César 

**Centro de Detenção Provisória de Cerqueira César 

 
 

Processos em análise técnica ou jurídica (prévias a o procedimento de licitação) 
 

Local Unidade Prisional Vagas a serem geradas 

**Pirajuí Penitenciária Feminina 768 

**Guariba Penitenciária Feminina 768 

**Votorantim Penitenciária Feminina 768 

 
 
Processos aguardando formalização de contrato de ge renciamento entre a Secretaria da 

Administração Penitenciária e a Companhia Paulista de Obras e Serviços 
 

Local Unidade Prisional Vagas a serem geradas 

Bernardino de Campos Penitenciária Masculina 768 

**São Vicente  Penitenciária Feminina 768 

Mogi Guaçu Penitenciária Feminina 768 

Jardinópolis Centro de Progressão Penitenciária 1.080 

Taquarituba Penitenciária Masculina 768 

 
** As Unidades Prisionais indicadas contam com financiamento do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 
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Processos com imissão da posse, aguardando expediçã o de certidões de uso e 
ocupação do solo 

 
Local Unidade Prisional Vagas a serem geradas 

Aguaí Penitenciária Masculina    768 

Capela do Alto** Penitenciária Masculina (2) 1.536 

Registro Penitenciária Masculina    768 

Icém Centro de Detenção Provisória   768 

Riolândia Centro de Detenção Provisória   768 

 
 

Processos em trâmites administrativos e/ou judiciai s 
 

Local Unidade Prisional Vagas a serem geradas  

Florínea Penitenciária Masculina 768 

Bom Jesus dos Perdões Penitenciária Feminina 768 

Itatiba Penitenciária Masculina 768 

Mairinque Penitenciária Masculina 768 

Piracicaba Penitenciária Masculina 768 

Santa Cruz da Conceição Penitenciária Masculina 768 

Catanduva Centro de Progressão Penitenciária 1.080 

Porto Feliz Centro de Progressão Penitenciária 1.080 

Limeira Centro de Progressão Penitenciária 1.080 

** Santos Centro de Detenção Provisória 768 

Presidente Alves Penitenciária Masculina 768 

 
** As Unidades Prisionais indicadas contam com financiamento do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R$ 240.000.000,00. 
 
Para a desapropriação dos terrenos para a construção de Estabelecimentos Prisionais, o 
montante de recursos utilizados foi de R$ 20.453.401,00.  

 
 

2. Assistência ao Preso 
 

Fornecimento de Medicamentos à População Prisional 
Finalidade Indicador 

Contribuir para a manutenção da saúde dos presos 180.640 presos atendidos 

Recursos despendidos com medicamentos: R$ 6.206.982,00 
 
 

Fornecimento de Alimentação à População Prisional 
Finalidade Indicador 

Proporcionar subsistência aos presos 54.667.002* 

Obs: *Cada unidade de milhão corresponde uma diária de alimentação (café da manhã, almoço e jantar 
para presos e café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar para presas), tanto para as unidades 
prisionais que preparam suas refeições como para as unidades prisionais que as adquirem prontas. 

 
Recursos despendidos com alimentação: R$ 267.297.811,00 
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3. Suporte à Administração do Sistema Penitenciário  
 

Gerenciamento Administrativo das Unidades Prisionais  
Finalidade : Permitir o funcionamento da sede da SAP, das coordenadorias regionais de unidades 
prisionais, administrando os recursos destinados a entidades de assistência aos presos, transportes, 
manutenção, conservação e reforma de bens móveis e imóveis, energia elétrica, telefonia, 
informática, água e esgoto, e demais recursos. 

Obs: 146 unidades receberam recursos destinados ao gerenciamento administrativo: sede da SAP; 
01 Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário; 05 Coordenadorias regionais de unidades 
prisionais e 01 Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania. 

 
Recursos utilizados: R$ 269.520.774,00 
 
Equipamentos e materiais permanentes destinados à manutenção das Unidades Prisionais 
existentes e à montagem de 05 novas Unidades Prisionais: Franca, Jundiaí, São José do Rio 
Preto, Tupi Paulista e Tremembé. 
 
Recursos utilizados: R$ 13.018.362,00 
 

 
4. Convênios vigentes (3º setor) – Centros de Resso cialização 

 

Nome da unidade prisional Nome da entidade Vigência do 
Convênio Capacidade 

Centro de Ressocialização de 
Limeira 

Associação Mogiminiana de Proteção e 
Assistência Carcerária - AMPAC 

1º/10/2009 a 
14/10/2010 140 

Centro de Ressocialização de 
Mococa 

Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados – Mococa 28/02/2010 140 

Centro de Ressocialização de 
Atibaia 

Associação de Proteção e Assistência 
Carcerária – APAC 

1º/06/2009 a 
31/01/2010 132 

Centro de Ressocialização 
“Professor João Missaglia” de 
Mogi Mirim 

Associação Mogiminiana de Proteção e 
Assistência Carcerária - AMPAC 

1º/09/2009 a 
31/08/2010 

140 

Centro de Ressocialização 
Masculino de Rio Claro 

Programa de Assistência e 
Ressocialização Carcerária – PARC 

1º/10/2009 a 
30/09/2010 140 

Centro de Ressocialização 
Feminino de Rio Claro 

Programa de Assistência e 
Ressocialização Carcerária – PARC 

1º/09/2009 a 
31/08/2010 

80 

Centro de Ressocialização 
 “Dr. João Eduardo Franco 
Perlatti” de Jaú 

Ressocializar Jaú 1º/03/2009 a 
28/02/2010 175 

Centro de Ressocialização de 
Ourinhos 

Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados – APAC 

1º/12/2009 a 
19/11/2010 80 

Centro de Ressocialização de 
Araçatuba 

Centro de Recuperação e Inserção Social 
em Estabelecimento Penal – CRISEP 

1º/09/2009 a 
31/08/2010 175 

Centro de Ressocialização de 
Birigui 

Associação de Proteção e Assistência 
Carcerária 

1º/05/2009 a 
30/04/2010 

140 

Penitenciária de Tupi Paulista Sociedade Esperanto de Tupi Paulista 1º/05/2009 a 
30/04/2010 768 

 

Obs: 10 Centros de Ressocialização e 01 Penitenciária são administrados por Organizações 
Não Governamentais, em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária. 
 
Recursos utilizados: R$ 13.755.582,00 
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Atividades do Fundo Penitenciário do Estado de São Pa ulo - FUNPESP 

Finalidade: Colaborar para o bom funcionamento das coordenadorias regionais de unidades prisionais e 
das unidades prisionais cujos recursos da Fazenda Pública não puderam atender. 

Obs: Dentre as 146 unidades prisionais, 05 Coordenadorias Regionais de unidades prisionais e 01 
Coordenadoria de Saúde do sistema penitenciário e 01 Coordenadoria de Reintegração Social e 
Cidadania, bem como 127 unidades prisionais receberam recursos oriundos do FUNPESP. 

 
Total de recursos FUNPESP utilizados em 2009: R$ 2.342.272,74 

 
5.Formação, Treinamento, Desenvolvimento e Capacita ção de Funcionários do Sistema 
Penitenciário. 

 
 

Escola de Administração Penitenciária “Dr. Luiz Cam argo Wolfmann” 
 

Capacitação dos Servidores do Sistema Penitenciário 
Finalidade : Promover a formação, treinamento, desenvolvimento e capacitação dos agentes de 
segurança penitenciária, agentes de escolta e vigilância penitenciária e dos servidores que integram 
as demais classes profissionais do sistema penitenciário. 

Descrição Indicador 
Cursos para ingressantes – Iniciação funcional 795 servidores 

Curso de Desenvolvimento Humano/Qualidade de Vida 12.521 servidores 
Curso de Administração/Gestão 2.795 servidores 
Curso de Segurança e Disciplina 1.722 servidores 

Total 17.833 servidores 
Recursos utilizados: R$ 329.820,00 

 
 

6.Assistência ao Egresso  
  
6.1 Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania 
 
O Decreto nº 54.025/09, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 17 de fevereiro 
de 2009, criou e organizou, na Secretaria da Administração Penitenciária, a Coordenadoria de 
Reintegração Social e Cidadania, composta pelos  seguintes departamentos: Departamento de 
Penas e Medidas Alternativas, Departamento de Atenção ao Egresso e Família, Grupo de 
Ações de Reintegração Social, Departamento de Administração e Grupo de Relações 
Institucionais. 
 
6.1.1 Departamento de Penas e Medidas Alternativas  
Departamento reestruturado na Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania para 
promover a expansão quantitativa e qualitativa da aplicação das penas de prestação de 
serviços à comunidade, oferecendo ao Poder Judiciário programas de acompanhamento, 
fiscalização do cumprimento das medidas impostas, implementação de atividades operacionais 
visando a reduzir o índice de reincidência criminal e fomentar a participação da sociedade 
neste processo. Possui 34 Centrais de Penas e Medidas Alternativas em 33 Municípios do 
Estado de São Paulo em funcionamento. 
 

Foram cadastradas até dezembro,12.628  pessoas para serem  encaminhadas para cumprirem 
pena e estão sendo acompanhadas  um total de 12.688 pessoas em cumprimento de pena 
além dos inúmeros encaminhamentos e atendimentos que essas pessoas ocasionam. 
 
6.1.2 Departamento de Atenção ao Egresso e Família 
Departamento reestruturado na Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, para 
atender à pessoa que cumpriu pena no Sistema Penitenciário e que se encontra em liberdade, 
nele recebendo apoio integral para garantir boas condições para o convívio social. Foram 
atendidos até dezembro/2009, 14.601 egressos.  
 
Recursos utilizados  (Investimentos): R$ 848.412,00  
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Projeto Carpe Diem  –  

Destinado aos presos de baixo potencial ofensivo (acusações de lesão corporal, furto, 
apropriação indébita, estelionato, receptação, porte ou posse irregular de arma de fogo de uso 
permitido e/ou restrito). Mediante este projeto, são criados mecanismos para recepção e 
permanência de presos primários, com aplicação de métodos de ressocialização baseados em 
cursos laborterápicos e atendimento psicológico especializado.  O acusado não pode ter sido 
anteriormente recolhido a uma unidade prisional. 
 

Descrição Indicador 

Inclusões no Projeto (2º semestre de 2009) 112 

Média Permanência (dias) 11 

Desligamentos 07 

 
 
7. Entidade Vinculada 
 
Fundação “Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel” -  FUNAP 
 
 Missão Institucional: planejar, desenvolver e avaliar, no âmbito estadual, programas sociais e 
de capacitação profissional para as pessoas que se encontram privadas de liberdade, 
contribuindo para a inclusão social das mesmas. 
 

Atividades realizadas junto à População Prisional 

Finalidade:  Prestar assistência judiciária aos presos por meio de convênio firmado com a PGE 

Atendimento Quantidade 
Assistência Jurídica                     884.010 atendimentos 
Programa de Educação                       16.531 alunos 
Programa de Cultura                     197.888 sentenciados 
Programa de Atendimento ao Egresso                        7.347 egressos e familiares 
Programa de Profissionalização                        6.206 presos 
Programa de Alocação de Mão de Obra                     39.677 pessoas 

Parceiros Objeto 
Termo de Cooperação com a Fundação Nova 
Chance, vinculada à Secretaria Estadual de 
Justiça de Mato Grosso 

Atendimento assistencial e profissionalizante nos 
presídios do Estado de São Paulo 

Parceria com o Sindicato da Construção de 
São Paulo (SindusCon-SP) e com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

Capacitação de 1000 presos do regime semiaberto 
recolhidos nas unidades prisionais localizadas na 
Região Oeste 

Parceria com UNISO Montagem e adaptação de peça teatral 

Banco do Brasil 
Programa de Capacitação do Banco do Brasil, 
direcionado aos alfabetizadores que assumem 
compromisso de constituir núcleos de alfabetização. 

Planejamento e Controle da Produção - Vendas 
 

Descrição Quantidade Unidade de medida 

Móveis Administrativos 3.289 peça 

Móveis escolares novos 100.375 peça 

Móveis escolares reformados  142.879 peça 

Confecção 130.007 peça 

Laminado de espuma antichama 5.132 peça 

Total 381.682 Valor em R$  9.995.507,65 
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Secretaria de Saneamento e Energia 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas   

* inclui obrigação patronal/insuficiência financeira a partir de set/2007.  

 
 

R$  mil 

variação

09/08

1-Administração Direta 117.244,7 167.562,8 42,9%

Pessoal 38.471,2 50.456,6 31,2%

   funcionários ativos 2.251,1 4.195,1 86,4%

   inativos e pensionistas 4,6 3,2 (29,6)%

   obrig. patronal/insuf .f inanc. 36.215,5 46.258,3 27,7%

Custeio 22.433,3 16.862,7 (24,8)%

Investimento 56.340,3 100.243,5 77,9%

2-Entidades Vinculadas 411.331,9 587.859,3 42,9%

ARSESP 13.492,5 17.884,6 32,6%

pessoal 3.802,5 5.575,0 46,6%

custeio 9.452,4 12.298,0 30,1%

investimento 237,5 11,6 (95,1)%

 DAEE 397.839,4 569.974,7 43,3%

pessoal* 141.039,7 171.080,3 21,3%

custeio 77.781,3 91.457,1 17,6%

investimento 64.790,0 111.254,8 71,7%

serviço da dívida 69.191,0 100.113,0 44,7%

sentenças judiciais 45.037,5 96.069,4 113,3%

3-Transferências a Empresas 92.133,9 188.850,0 105,0%
   pelo Tesouro

Cesp 3.483,9 1.700,0 (51,2)%

Contribuições - Convênio 3.483,9 1.700,0 (51,2)%-

EMAE - 1.700,0 -

Contribuições - Convênio - 1.700,0 -

Sabesp 88.650,0 187.150,0 111,1%

complementação de aposentadoria 88.650,0 187.150,0 111,1%-

Total da Despesa 620.710,5 944.272,2 52,1%

2008 2009
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Número de funcionários 

 
 
 

I – Atividades 
 
Coordenadoria de Saneamento  
 
 Programa Vida Nova  - Em 2009, deu-se continuidade ao programa voltado à recuperação 
dos mananciais utilizados para o abastecimento público da Região Metropolitana de São 
Paulo. Participam do Programa a Secretaria de Saneamento e Energia, a Secretaria do Meio 
Ambiente, a Sabesp, a CDHU, e as Prefeituras de São Paulo, São Bernardo de Campo e 
Guarulhos. Investimentos previstos para o período 2007/2015: R$ 1.292,4 milhões.  
 
Fazem parte deste Programa: 
 
a) Programa de Recuperação Ambiental de Mananciais, Urbanização de Favelas e Melhorias 
Urbanas – Guarapiranga e Billings  
 

 
- Principais metas: urbanização de 45 núcleos de favelas e loteamentos precários; 44.740 famílias 
beneficiadas; 3.910 famílias removidas e reassentadas em conjuntos habitacionais; 42 km em drenagem 
e canalizações; 112 km em sistemas de abastecimento de água; 186 km em sistemas de esgotamento 
sanitário; 10 hectares em obras de contenção geotécnica. 
 
 
- Realização: No 2º sem/08 foram iniciadas as obras da PMSP em praticamente todos os 45 núcleos. 
Até dez/2009, a realização física das obras planejadas atingiu 37,1% do orçamento geral das 
intervenções, correspondente a R$ 869,3 milhões. 

 
b) Programa Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê –  
 
Investimento:  
 
-Sabesp - ascende a US$ 125 milhões (incluso valor financiado pelo Banco Mundial US$ 100 milhões); 
 

-Governo do Estado - valor previsto: US$ 60,5 milhões (incluso valor a ser financiado pelo Banco 
Mundial: US$ 4 milhões). 

 

2008 2009 09/08
Secretaria 1.752                          1.672                          (4,6)%
   Ativos 79                               92                               16,5%

   Inativos 1.673                          1.580                          (5,6)%

Arsesp 58                               66                               13,8%
   Ativos 58                               66                               13,8%

Cesp 1.342                          1.315                          (2,0)%
   Ativos 1.320                          1.283                          (2,8)%

   Inativos e pensionistas 22                               32                               45,5%

Emae 784                             756                             (3,6)%
   Ativos 784                             756                             (3,6)%

Sabesp 23.121 22.016                        (4,8)%
   Ativos 17.475                        16.414                        (6,1)%

   Inativos e pensionistas 5.646                          5.602                          (0,8)%

DAEE 2.654 2.684                          1,1%
   Ativos 1.264 1.227 (2,9)%

   Inativos e pensionistas 1.390 1.457 4,8%

Total da Pasta 29.711 28.509 (4,0)%
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-Acordos de Empréstimo com o Banco Mundial:  

-Sabesp: assinado em 28/10/2009. Valor Financiado: US$ 100 milhões. 
 

-Governo do Estado: autorizado pelo Senado Federal em 16/12/2009.  Previsão de assinatura e valor:  
1º trimestre de 2010, no montante de US$ 4 milhões. 

-Guarulhos e São Bernardo do Campo: indefinição de datas para as negociações dos acordos. 
 
- Atividades  
 
Obras em andamento:  
- pela Sabesp: obras de sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de Itapecerica da Serra, 
Cotia e Carapicuíba. Valor total: R$ 30 milhões;  

 - pela Prefeitura de São Paulo: com repasse da totalidade de recursos pela Secretaria de Saneamento 
e Energia, obras do Parque Nove de Julho, junto à represa do Guarapiranga. Valor: R$ 5,4 milhões. 
 
Aquisições concluídas:  
 -equipamentos de limpeza pública pela SSE, repassados mediante convênio para municípios situados 
em áreas de mananciais (1ª aquisição em 2008, no valor de R$ 8,6 milhões, e equipamentos 
repassados em março/2009 a nove municípios; 2ª aquisição em 2009, no valor de R$ 1,9 milhão, e 
equipamentos a serem repassados a dois municípios). 
 
Contrato assinado - Sabesp: obra para a construção da estação de tratamento de esgotos de Bragança 
Paulista. Valor: R$ 27,7 milhões. 
 

Convênio assinado: entre a Secretaria de Saneamento e Energia e a Prefeitura de São Paulo, para as 
obras da Via Parque – Fase II, junto à represa do Guarapiranga. Valor: R$ 10,5 milhões. 
 

Licitação em fase final: pela Prefeitura de São Paulo, obra da Via Parque – Fase I, junto à represa do 
Guarapiranga, com repasse da totalidade de recursos pela Secretaria de Saneamento e Energia. Valor: 
R$ 4,6 milhões.  
 
 
Programa Estadual de Apoio à Recuperação das Águas – REÁGUA  - O programa traz 
como inovação o mecanismo de repasse de recursos baseado na verificação de desempenho. 
 

 
Execução e Fontes de Recursos - Valor do RE: US$ 107,5 milhões ( 60% financiados pelo Banco 
Mundial e 40%, recursos de contrapartida estadual). 
 
Realização: O processo de habilitação e de hierarquização de ações candidatas ao financiamento pelo 
REÁGUA foi concluído em 31/03/2009. Em abr./2009 foi recebida a missão de avaliação (appraisal) do 
Banco Mundial, precedida de convite para as negociações. Em out./2009, foi recebida nova missão do 
Banco de acompanhamento do programa. 
 
Em andamento: Está em fase final a elaboração do Manual Operacional e dos editais de contratação do 
Agente Verificador e da Empresa Gerenciadora. O Processo de Seleção deverá ser concluído em janeiro 
de 2010. Está agendada para março de 2010 a negociação entre o Banco Mundial e o Governo Federal.  
 
 
SANEBASE  - Visa à execução de obras de infra-estrutura em saneamento básico nos 
municípios cujos sistemas não são operados pela SABESP, mas pela própria municipalidade.  
 

 
Convênios formalizados: 10. Valor: R$ 4,89 milhões sendo R$ 3,65 milhões do Estado e R$ 1,23 milhão 
de contrapartida das prefeituras. Atendimento: 45 mil habitantes. Beneficiados: 10 municípios – Aguaí, 
Areias, Ipuã, Iracemápolis, Irapuru, Junqueirópolis, Santo Antonio de Posse, Pompéia São Pedro e 
Vargem Grande do Sul.  
 

Convênios em andamento: 17 em diferentes etapas de tramitação. 
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Apoio à elaboração de planos municipais de saneamen to integrado  – Deu-se continuidade 
aos trabalhos de elaboração de Planos Municipais de Saneamento – PMS dos municípios do 
Vale do Ribeira e Baixada Santista.  Em 2009 foi concluído o processo de elaboração dos 
termos de referência e lançados os editais para a contratação das empresas de engenharia 
consultiva que serão responsáveis pela elaboração dos PMS dos municípios das UGRHIs 10 
(34 municípios) e das UGRHIs1, 2 e 3 (40 municípios). O processo licitatório deverá ser 
concluído no início de 2010. 
 
Execução e Fontes de Recursos para a elaboração dos Planos Municipais e Regionais de 
Saneamento:  
 

-Em processo de execução UGRHIs 7 e 11, PMS de 31 municípios Recursos: R$ 3,81 milhões       
(Convênio SSE/DAEE). 
 

-Em processo de licitação: a) UGRHI-10, PMS de 34 municípios. Recursos orçados: R$ 4,44 milhões.  
b) UGRHIs 1, 2  e 3, PMS de 40 municípios . Recursos orçados: R$ 5,06 milhões. 
 

 
Realização: - Concluídos, entregues e aprovados os Relatórios 1 e 2 (programação geral do trabalho 
e coleta de dados e informações, descrição dos sistemas existentes e projetados e avaliação da 
prestação dos serviços de saneamento básico) elaborados pelas empresas de engenharia consultiva 
responsáveis pelos PMS das UGRHIs 7 e 11. 

-Assinatura de Convênios com os 34 municípios da Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê. 
 
 
Índice Municipal de Saneamento e Sistema Estadual d e Informações de Saneamento – 
IMS – SIS/SP. A Pasta obteve aprovação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 
FEHIDRO, no total de R$ 1,3 milhão para o desenvolvimento do projeto de criação do IMS e de 
sua operacionalização através do SIS/S. Objetivo:  avaliar a situação do saneamento de cada 
município no Estado de São Paulo, por meio de um valor numérico calculado a partir de 
indicadores dos serviços de saneamento básico – água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem 
urbana, envolvendo aspectos de cobertura, qualidade, sustentabilidade ambiental e 
institucional dos serviços.  
 
Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN  – instituído pela LC 1.025/07, 
regulamentada pelo Decreto 54.644/09, que dispõe sobre sua composição, organização e 
funcionamento. É órgão de caráter consultivo e deliberativo, de nível estratégico para a 
definição e implantação da política de saneamento básico do Estado. Foi instalado pela SSE 
em 25/11/09 e foram empossados os conselheiros para a primeira composição do Conselho, 
que terá a duração de 1 (um) ano.   
 
Celebração de Convênios de Cooperação - Pelas Leis Federais nºs 11.107/05 e 11.445/07 
ficou positivado o atual Modelo de Concessão para os serviços de saneamento no qual os 
municípios podem celebrar Convênios de Cooperação com o Estado, delegando as 
competências de fiscalização e regulação para a ARSESP – Agência Reguladora de 
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo e a prestação dos serviços de saneamento 
básico para a SABESP, por meio de contrato de programa. 
 

Cabe à Secretaria de Saneamento e Energia, pelo Decreto 53.192/08, conduzir os trabalhos 
visando à formalização desses convênios como uma forma eficaz de se alcançar mais 
rapidamente à universalização da prestação dos serviços no Estado.  
 
 Convênio Assinados – com 14 municípios: Auriflama, Bernardino de Campos, Gastão Vidigal, Iacri, 
Irapuã, Macedônia, Magda, Pongaí, Pratânia Ribeirão Branco, Ribeirão do Sul, São Miguel Arcanjo, 
Quatá e Uru, os quais se somam aos 160 convênios celebrados com os municípios entre 2007 e 2008.  
 
 
Coordenadoria de Energia  
 
Balanço Energético do Estado de São Paulo 2009  – ano base 2008 (BEESP) - Consiste de 
um relatório estatístico de energia, apresentado sob forma cronológica e seqüencial no qual 
são apresentados dados de oferta e demanda de energia por fonte e por setor, comercializados 
no Estado ao longo do período de um ano.  
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A figura a seguir apresenta síntese da produção e consumo de energia no estado, conforme 
BEESP 2009, elaborada com dados de 2008, em barris equivalentes de petróleo por dia 
(bep/d). 
 
 

 
 
 
 
A tabela abaixo apresenta uma síntese da produção e consumo de energia no Estado, com 
base no BEESP de 2009. 

 
 
       São Paulo – Produção e Consumo de Energia em  2008 
 
 

 
 

 

 

Anuário Estatístico de Energéticos por Município no  Estado de São Paulo 2008 -  Consiste 
de um relatório sistematizado de dados dos principais energéticos (eletricidade, gás 
canalizado, etanol hidratado e derivados de petróleo), consumidos pelos 645 municípios do 
Estado de São Paulo ao longo de 2008 e suas correspondentes emissões de CO2. 
 
Informações Energéticas  - Visa a disponibilizar dado e informações energéticas e 
conjunturais que permitem análises, estudos e prospecções para tomada de decisões de 
acordo com a política estadual do setor. Em 2009 as Informações Energéticas consistiram em: 
 

Indicador Produção Consumo 

Eletricidade (GWh) 88.988 135.435 

Gás Natural (106 m³) 242     6.008 

Álcool Anidro (10³ m³) 6.007     1.685 

Álcool Hidratado (10³ m³) 10.716     7.439 

Diesel (10³ m³) 19.816  10.557 

Gasolina (10³ m³) 10.361   5.346 

Bagaço de Cana (10³ t) 88.304  77.840 

Derivados 
de Petróleo

83,2%

Álcool
16,7%

Outros
0,1%

Produtos da 
Cana

76,6%

Energia 
Hidráulica
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Lenha
2,1%

Outros
4,5%

Petróleo e 
Derivados

78,3%

Eletricidade
9,5%

Gás Natural
8,7%
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Mineral

3,0%

Outros
0,5%
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Derivados

44,4%Produtos da 
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33,2%

Hidráulica e 
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12,7%

Gás Natural
5,1%

Outros
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Derivados

33,2%

Produtos da 
Cana

38,0%

Hidráulica e 
Eletricidade

16,4%

Gás Natural
6,6%

Outros
5,8%

Suficiência
Energética

56,1%

Produção de Energia
829.340 bep/d

Importação
1.082.900 bep/d

+

Oferta Total
1.912.240 bep/d

Oferta Interna Bruta
1.477.880 bep/d

Exportação
434.360 bep/d

-



 

458 

 

•Boletim Informativo - 12 relatórios mensais referentes à produção e consumo de eletricidade (geração, 
transmissão e distribuição), gás canalizado, derivados de petróleo e desempenho dos programas de 
eletrificação rural no Estado de São Paulo. 
 

•Resumos Informativos - informes mensais internos, referentes à performance do mercado de energia do 
Estado de São Paulo (carga, eletricidade e gás canalizado), analisado comparativamente sob a forma 
mensal, acumulada e no somatório de 12 meses findos. 
 

•Sistema de Informações da Coordenadoria de Energia (SICE) - consiste de um banco de dados 
atualizado mensalmente constituído de informações energéticas (eletricidade, gás natural, biomassa, 
derivados de petróleo, potencial hidráulico, recursos minerais, armazenamento hídrico, eletrificação rural), 
e do acompanhamento dos produtos e projetos em andamento (matriz energética, potencial eólico, 
eficiência energética, matriz de emissões de CO2 – 2020, resíduos sólidos urbanos, dados do poder 
público e o consumo por município e respectivas emissões de CO2). 
 

• Site - disponibiliza as informações do SICE na página eletrônica da SSE.  

 
- Matriz Energética do Estado de São Paulo   
Objeto: a construção de projeções da matriz energética para o Estado de São Paulo até o ano 
2035, a partir de uma modelagem técnica-econômica e sócio-ambiental.  
 

Celebração de Contrato: com empresa de serviços técnicos especializados, em ago/2009, para 
a realização do objeto. Valor total: R$ 2,4 milhões. Prazo: 12 meses, para desenvolvimento dos 
trabalhos.  Conclusão prevista: setembro de 2010. 
  
Atlas Eólico do Estado de São Paulo  – Em 2009 seguiram-se os trabalhos para a sua 
elaboração.  
 
Atividades Desenvolvidas:  
 

 
Qualidade e Eficiência no Uso da Energia  – As principais ações dentro deste projeto se 
referem às atividades do convênio firmado entre a Secretaria e a EMAE – Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia S/A e tratam dos seguintes temas: 
 

- Contrato de Desempenho – Visa a desenvolver projetos de gestão de demanda de insumos básicos 
(energia elétrica, água e gás) baseados no conceito de Desempenho (ou Performance) para unidades da 
administração pública direta. Em 2009 foram elaboradas as minutas de edital de licitação e contrato de 
desempenho para a administração direta, realizado workshop para apresentação das propostas e tiveram 
início as gestões para a realização do projeto piloto. 

- Difusão de Informações – Objetivos: análise da organização e função pública do Estado sobre 
conservação e eficiência energética, desenvolvimento de manuais técnicos, realização de eventos de 
treinamentos e o desenvolvimento de sistema de difusão. Em 2009 foram iniciadas as avaliações dos 
diferentes formatos para uma agência estadual de eficiência energética, apresentadas as formas de 
divulgação das informações, realizado o Plano de Ação para as etapas seguintes e iniciadas as 
produções dos manuais e das lâminas. 

- Potencial de Mercado – Visa à determinação do potencial de gestão de demanda e eficiência energética 
nos diversos segmentos consumidores de energia elétrica do Estado de São Paulo com a finalidade de 
estruturar o processo de planejamento energético estadual considerando o caráter técnico (implantação 
da melhor alternativa técnica), econômico (viabilidade econômica) e de mercado (particularidades de cada 
setor).  Em 2009 foi apresentada à base de dados para a realização dos trabalhos, sua metodologia e a 
base do banco de dados. 

- implantação da metodologia de mesoescala; 
- realização de viagens exploratórias pelas áreas mais promissoras;  
- identificação dos locais mais favoráveis para a instalação das torres, negociações com os proprietários; 
- instalação das torres em Avaré e Echaporã e assinatura de mais 3 contratos com cessão não onerosa;  
- mapa de ventos em mesoescala para o Estado de São Paulo.  

Essas atividades permitirão, ao final dos trabalhos, a elaboração do Atlas na forma impressa, em arquivo 
eletrônico, mapa de parede; a implantação em sistema eletrônico contendo os dados completos de vento 
como direção, intensidade mínima, média e máxima; e, a identificação de áreas que possam abrigar 
sítios eólicos que se enquadrem dentro das melhores alternativas técnico-econômicas, com alto grau de 
precisão e confiabilidade.  
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Cogeração de Energia  – Deu-se continuidade às atividades do Protocolo de Intenções 
formalizado em 2007 com a Secretaria de Desenvolvimento e a FIESP.  Objetivo: fomentar o 
desenvolvimento e a expansão das atividades de cogeração de energia elétrica a partir da 
queima do bagaço da cana de açúcar.  As principais ações realizadas foram: 
 

1)aprimoramento da regulamentação de conexão de novas centrais de geração ao sistema de 
transmissão de energia elétrica junto a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
 

2)cogeração de energia a partir da biomassa no Estado, considerando apenas os excedentes 
comercializados na Câmara de Compensação de Energia Elétrica – CCEE apresentou:  
 

Produção: de 3.309,3 GWh em 2008  (49 usinas) para 3.796,8 GWh em 2009  (59  usinas), 
representando no período (dez/08-nov/09) um acréscimo de 97  MWmédios. 
 

Atendimento: 265 mil habitantes.   

 
Política e Planejamento Mineral  – Em 2009, houve a elaboração dos processos de 
contratação de empresas de engenharia para a prestação de serviços especializados na área 
de planejamento e tecnologia de aproveitamento dos recursos minerais.  
Objetivo: planejar a complementação e procedimentos de extração de dados do SIMIN - 
Sistema de Informações Minerais. As melhorias propostas para o seu desenvolvimento 
proporcionarão a consolidação e sistematização das informações minerárias estaduais, com 
vistas à edição de um Boletim Trimestral e de um Sumário Mineral Estadual.  
 
Protocolo de Intenções com a EPE - Empresa de Pesqu isa Energética – Visa a estabelecer 
ações que contribuam para o desenvolvimento do setor energético do Estado por meio de 
estudos na área de planejamento energético. Em 2009 destacaram-se:  
 

 - ações realizadas para as avaliações no suprimento de energia elétrica no Estado em especial o início 
dos estudos de atendimento às regiões do Litoral e Metropolitana de São Paulo.  

 - início da elaboração do mapa georeferenciado do sistema de transmissão do Estado. 
 
Protocolo com a Secretaria de Desenvolvimento e ANP  – Visa à troca de informações e 
elaboração de estudos na área de petróleo e gás. Em agosto de 2009 foi assinado o Plano de 
Trabalho vinculado ao Convênio de Cooperação Técnica entre SSE e ANP, que consiste no 
estabelecimento de:  

- estudos conjuntos entre a SSE e ANP, nas áreas de petróleo e gás natural, abrangendo aspectos 
regulatórios, técnicos, ambientais e institucionais.  

- fluxo de informações entre os partícipes, envolvendo dados de gás natural e derivados de petróleo, 
expansão de dutos e infra-estrutura compatível à implantação do pré-sal na bacia de Santos para os anos 
vindouros. 
 
Protocolo Estado - Petrobras  – Objetivo: elaborar estudos conjuntos e estabelecer planos de 
atuação, por meio do intercâmbio de informações, visando elevar a capacidade de transporte 
com a implantação da infra-estrutura de gás natural para suprimento do Estado. 
Dos 4 empreendimentos apontados inicialmente pela Petrobrás, 3 tiveram a emissão de 
Licença de Instalação – LI  e estão em construção e 1 (duplicação Gasau II e Gaspal), obteve a 
Licença Prévia - LP e está em processo de obtenção da LI . Essas licenças são fornecidas pelo 
órgão ambiental. 
 
Comissão de Eletrificação Rural do Estado de São Pa ulo – CERESP  
Para o biênio 2009-2010, a Resolução Normativa ANEEL n° 365/09 estabeleceu as novas 
metas de universalização das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia 
elétrica, no âmbito do Programa “Luz para Todos”, estimando em R$ 13,4 milhões a cota-parte 
do Estado para efetuar 2.492 ligações elétricas rurais (cerca de 10% da nova demanda), dos 
quais, R$ 1 milhão foi disponibilizado no orçamento do exercício de 2009. 
 

O quadro a seguir apresenta a evolução do nº de ligações rurais/ano, efetuadas pelo Programa 
de Eletrificação Rural, perfazendo um total de 254.174 ligações elétricas realizadas no período 
de 1995 a 2009.  
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                                 Evolução da Eletrifi cação  Rural  no Estado de São Paulo  
 

Indicador 1995 à 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ligados/ano    20.831   21.732   12.285  10.240    9.286 

Acumulado 179.620 200.451 222.183 234.468 244.888 254.174 

 
 
Incentivo ao Uso de Fontes Energéticas  – Visa a promover a ampliação e a diversificação 
energética do Estado. No ano de 2009 foi concluída a 1ª etapa do levantamento do potencial 
hidroelétrico remanescente do Estado. Resultado: 11% de aproveitamento ainda a explorar.  
São ao todo 141 empreendimentos, totalizando uma capacidade de 1.700 MW, sendo 985 MW 
em desenvolvimento e 717 MW em locais com severas restrições ambientais. 
 
Geração de Energia a Partir de Resíduos Sólidos Urb anos  – Visa à elaboração de estudo 
de modelagem de negócio para implantação de empreendimentos de geração dessa energia. 
Em 2009 ocorreu o processo licitatório para a contratação dos serviços técnicos especializados 
para sua realização. Valor do Contrato: R$ 787 mil. Prazos: a) desenvolvimento dos trabalhos: 
6 meses; b) conclusão prevista: março de 2010. Referente a esta ação, no ano de 2009 foi 
concluída a elaboração do estudo de caracterização técnica operacional. 
 
Fortalecimento da Atuação do Estado na Política Ene rgética  – No âmbito da CESPEG – 
Comissão Especial de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo, foram elaborados os 
relatórios referentes aos temas “Desenvolvimento Energético” e “Marcos Regulatórios” com o 
objetivo de discutir o modelo de exploração e produção ffrente às descobertas da bacia de 
Santos, análise do modelo de distribuição das participações governamentais, avaliação dos 
reflexos da Lei do Gás sobre os marcos regulatórios e avaliação do uso do gás natural como 
fonte de novos suprimentos energéticos. 
 
Convênio com BID (Banco Interamericano de Desenvolv imento)  – formalizado no final de 
2009, visa a desenvolver programa de eficiência energética no Estado com a transferência de 
recursos não-reembolsável no montante de US$ 1 milhão. Aplicação: em projetos de eficiência 
nos municípios e nas escolas técnicas do Estado. Início viabilização do convênio: 2010. 
 
 
II – Entidades Vinculadas  
 
 

1. Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Es tado de São Paulo - 
ARSESP 
 
Missão : regular, controlar e fiscalizar os serviços de gás canalizado e de saneamento básico 
de titularidade estadual, e os serviços de energia elétrica ou de saneamento básico municipal, 
cuja regulação seja delegada ao Estado pelos órgãos competentes. 
 
Meta: assegurar o cumprimento e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão, e estimular o aperfeiçoamento constante dos serviços prestados, aliando 
qualidade, eficiência e modicidade tarifária.  
 
Concurso Público : realizado em julho/09, para provimento de 120 vagas (90 de especialistas 
em regulação de serviços públicos e 30 de analistas de suporte à regulação). Com resultado 
publicado em setembro/09, a previsão de integração dos novos funcionários ao quadro é até 
março/10.  
 
Área de Saneamento Básico  
 
 Em 2009, a ARSESP focou suas atividades na elaboração de normas e procedimentos que 
darão suporte institucional e operacional à atuação da Agência nesse setor. 
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Como forma de apresentar a nova agência e orientar prefeituras municipais e entidades que 
atuam em saneamento, participou de diversos eventos, realizou reuniões com prefeitos e 
vereadores, apresentações a Comitês de Bacias Hidrográficas que representam, em conjunto, 
76 municípios. 
 
Em novembro foram indicados pela SSE os representantes para compor o COSB – Conselho 
de Orientação de Saneamento Básico da ARSESP, a ser instalado pela Agência em jan/2010, 
para atuar em conjunto com o Conselho de Orientação de Energia, já em funcionamento.  
 
Regulação e fiscalização  
  
De 2007 até dezembro de 2009, a ARSESP recebeu delegação para regular e fiscalizar a 
prestação de serviços de saneamento básico em 158 municípios paulistas. Todos firmaram 
contrato com a Sabesp e convênio de cooperação com o Estado.  
 
 Em 2009, foram regulados os seguintes municípios: 
 

Município Assinatura* Publicação** 
Bananal 08/08/07 29/00/2009 
Cabreúva 18/12/08 26/05/2009 
Igaratá 08/08/07 29/10/2009 
Santo Anastácio 02/07/08 18/07/2009 
Taquarituba 18/12/08 17/10/2009 
Timburi 18/12/08 29/10/2009 

  * Data de assinatura do Convênio.            
  ** Data de Publicação do Convênio no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
 
– Regulação . Em relação ao setor de saneamento, foram editadas as seguintes deliberações:  
 

Deliberação Assunto 
 108 
02/12/2009 

Cálculo e os procedimentos para o recolhimento por parte dos prestadores dos 
serviços de saneamento básico no Estado regulados pela ARSESP da Taxa de 
Regulação, Controle e Fiscalização – TRCF, instituída pela LC nº. 1025/07. 

 107 
26/11/2009 

Reajuste dos valores das tarifas e demais condições tarifárias a serem aplicadas 
pela  SABESP ao Município de São Bernardo do Campo. 

 106 
13/11/2009 

Estabelece as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

 082 
11/08/2009 

Reajuste dos valores das tarifas e demais condições tarifárias a serem aplicadas 
pela SABESP. 

 058 
11/05/2009 

Altera a Resolução ARSESP nº. 008/08, sobre o reajuste dos valores das tarifas e 
demais condições tarifárias a serem aplicadas pela SABESP. 

 052 
22/04/2009 

Processo de comunicação de incidentes na prestação de serviços de saneamento 
básico regulados pela ARSESP. 

 
Destaque para: Deliberação nº. 106/09 
 
- amplamente discutida nos processos de consulta e audiência públicas realizadas pela Arsesp, com 
cerca de 500 contribuições, das quais 40% foram incorporadas à versão final da norma. As consultas e 
audiências públicas são formas da Agência aumentar a transparência na tomada de decisões, abrindo 
espaço para a opinião de prestadores de serviços, usuários e interessados no setor.  

- disciplina de forma pioneira no Estado de São Paulo os direitos e deveres dos usuários e dos 
concessionários na prestação e utilização do serviço público de saneamento básico. As normas entram 
em vigor em 18 de janeiro de 2010.  

- iniciados estudos para elaboração de normas sobre assuntos que serão objeto de deliberação em 2010, 
com destaque para as áreas de política de tarifas e subsídios e contabilidade regulatória. 

 
 Fiscalização -  ações de fiscalização e acompanhamento dos serviços de saneamento básico.  
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a) Relatórios de Desempenho – A Arsesp solicitou e analisou os relatórios de desempenho, elaborado 
pela SABESP, em cada um dos 158 municípios regulados.  

b) Fiscalizações “in loco” - Em 2009, realizou 6  fiscalizações pontuais nos municípios de Caçapava 
Guarujá, São José dos Campos e Monteiro Lobato e nos Sistemas de Abastecimento de Água Alto e 
Baixo Cotia e na Estação de Tratamento de Esgoto São Miguel e na RMSP. Emitiu 2  Termos de 
Notificação (TN) por conta dessas fiscalizações. 

c) Procedimentos de fiscalizações técnicas - Em 2009, com auxílio de consultoria especializada, iniciou o 
levantamento de dados e fiscalizações de campo para estabelecer as rotinas de fiscalização da Agência. 
Estes estudos resultaram em uma proposta de Manual de Procedimentos para fiscalização técnico-
comercial operacional do setor que será adotada nas fiscalizações promovidas pela Arsesp em 2010. 
 
 
Reajustes Tarifários - A ARSESP coordenou o processo de reajuste das tarifas, elaborou os 
estudos para o cálculo do reajuste e concedeu em setembro de 2009 aumento de 4,43% para as 
tarifas da Sabesp, percentual este inferior à inflação acumulada no mesmo período (4,50%). 
 

 
 
 
Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) - Projeto Piloto, iniciado em janeiro de 2009, na 
região do Vale do Paraíba, atingindo cerca de 500 mil pessoas. Foi estendido gradualmente 
para os usuários de outras regiões reguladas – Médio Tietê (região de Botucatu), Alto 
Paranapanema (região de Itapetininga) e Vale do Ribeira (região de Registro).  Atendimentos 
realizados: 2.351. Principais assuntos: faturamento (411), serviços técnicos (549), atendimento 
telefônico (96) e falta de água (194).  
 
Convênios - Agência celebrou protocolos de intenções com a ARCE (Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará) e com a Superintendência Chilena de 
Regulação. Estes protocolos prevêem a cooperação mútua e intercambio de informações e 
conhecimentos nas áreas de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento. 
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Área de Energia Elétrica  
 
Fiscalização técnica, comercial e econômico-financeira, nas 14 concessionárias de distribuição 
de energia elétrica que atuam no Estado de São Paulo. 
 
 
Locais de fiscalização: distribuidoras de energia elétrica, pequenas centrais hidroelétricas termoelétricas. 

Finalidade: verificar o cumprimento da legislação setorial e dos contratos assinados, de forma a garantir 
a prestação adequada dos serviços aos consumidores. 

 
Plano de Atividades e Metas  - PAM 2009, do Convênio ANEEL e ARSESP, contemplou as 
seguintes áreas de trabalho e recursos financeiros descentralizados: 
 
a) Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - Em 2009 foram realizadas 27 fiscalizações 
técnicas e comerciais nas 14 concessionárias do Estado de São Paulo.  
 
Foram realizadas 289 ações de fiscalização envolvendo análises pontuais e solicitação de 
informações mais detalhadas quanto a procedimentos e/ou correções por parte das 
concessionárias. As ações originaram-se de questionamentos específicos levantados por 
órgãos governamentais do Legislativo e Executivo, promotorias públicas, representantes da 
justiça, órgãos de defesa do consumidor e cidadãos que procuraram os serviços da Arsesp.  
 
O quadro abaixo demonstra as principais ações realizadas nas 14 concessionárias. 
 

 
 

  b) Fiscalização Econômica Financeira – Para as fiscalizações econômico-financeiras realizadas 
em anos anteriores nas concessionárias Elektro, Bandeirante, Vale do Paranapanema, Caiuá, 
Bragantina e Nacional, a Arsesp analisou as manifestações enviadas pelas concessionárias, 
elaborou Pareceres Técnicos e Jurídicos e emitiu Autos de Infração.  
 
c) Fiscalização dos Serviços de Geração - Deu-se prosseguimento às fiscalizações das 
Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH e das Usinas Termelétricas de Pequeno Porte – PCT.  
Fiscalizações realizadas:  106,  com o envio dos  relatórios para a ANEEL. 
 
d) Apoio à Regularização das Cooperativas - As atividades destacadas a seguir deram 
continuidade aos trabalhos de apoio ao processo de regularização das 16 Cooperativas de 
Eletrificação Rural do Estado de São Paulo: 

 

Programada Concessionária 
Comerciais Técnicas 

Pontual Total 

Eletropaulo 2 2 80 84 
Bandeirante 1 1 44 46 
CPFL Paulista 5 1 71 77 
Piratininga 2 - 29 31 
Elektro 1 2 34 37 
Mococa 1 - 2 3 
Jaguari 1 1 1 3 
CPEE 1 - 1 2 
Sul Paulista 1 1 5 7 
Bragantina 1 - 4 5 
Nacional - 1 4 5 
Vale - 1 7 8 
Caiuá - - 3 3 
Santa Cruz 1 - 4 5 

Total 17 10 289 316 
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-conclusão do processo de regularização de mais 2  cooperativas, 
-realização de reuniões de mediação, orientações às permissionárias sobre procedimentos, 
-mediação na transferência dos ativos entre permissionárias e concessionárias, 
-orientação às permissionárias quanto ao controle de qualidade da energia fornecida, e as 
concernentes ao atendimento à universalização dos serviços de energia elétrica. 

 
e) Ouvidoria e Mediação de Conflitos - Registrou 194.718 solicitações de consumidores de 
energia elétrica em 2009. Desse total, 93% foram finalizadas no atendimento inicial, com a 
orientação adequada ao interessado. O restante foi encaminhado à área técnica da Ouvidoria 
para gestões junto às concessionárias de energia elétrica. 

 
Distribuição dos recursos descentralizados por área  – Convênio ANEEL e ARSESP: 
 

Área de atuação Valor R$ mil 
Fiscalização dos Serviços de Distribuição 1.299 
Ouvidoria e Mediação    455 
Permissão e Autorização de Cooperativas de Eletrificação Rural    370 
Fiscalização dos Serviços de Geração – PCH e PCT    334 
Gestão Convênio ANEEL e ARSESP e despesas condominiais    646 
Total 3.104 

 
 
Na área de Gás Canalizado 
 
Atribuição: Garantir a prestação adequada dos serviços de distribuição de gás canalizado no 
Estado de São Paulo.  
 
As atividades de fiscalização são realizadas de forma rotineira, normalmente na própria sede 
da Agência. As fiscalizações em campo são programadas ao longo do ano e, eventualmente, 
são realizadas fiscalizações pontuais, que visam a verificar ou esclarecer ocorrências 
específicas ou procedimentos adotados pelas concessionárias na apuração de indicadores de 
qualidade e na elaboração de relatórios encaminhados à ARSESP. 
 
No âmbito da regulação, foram definidos Projetos de Qualidade para as três concessionárias 
de gás canalizado. Fiscalizações de caráter permanente e rotineiro são realizadas de modo a 
avaliar os resultados apurados em relação aos indicadores de qualidade considerados nos 
respectivos Contratos de Concessão. 
 
Foram realizadas 35 fiscalizações “in situ”, com o objetivo de verificar os procedimentos 
utilizados pelas concessionárias, o real cumprimento das metas mínimas exigidas, a qualidade 
do atendimento comercial, a execução das obras programadas e outras obrigações contratuais 
e demais regulamentos da ARSESP. 
 
A Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, a Gás Brasiliano Distribuidora S.A. e a Gás 
Natural São Paulo Sul S.A. foram fiscalizadas quanto ao cumprimento de outras obrigações 
contidas nos Contratos de Concessão e regulamentos da ARSESP. 
 
Contratos de fornecimento de gás com volumes iguais ou superiores a 500.000 m³/mês, 
celebrados entre as concessionárias e seus usuários, foram analisados, objetivando a 
homologação prevista nos respectivos Contratos de Concessão.  
 
Das análises realizadas, foram concluídos e expedidos 823 documentos, com a conseqüente 
elaboração dos relatórios técnicos e/ou minutas de ofício correspondentes. 
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Documentos Concluídos em 2009

312

218

157

13
123

Comgás Gas Natural SPS
Gás Brasiliano Ouvidoria ARSESP
Outros

 
 

 

Adicionalmente, foram analisados e editados 554 documentos:  

Deliberações/Decretos sobre Homologação de Contratos/Aditivos Contratuais e sobre Regulação dos 
Serviços de Distribuição de gás canalizado: 40; Relatórios sobre Incidentes: 500; Consultas, 
Reclamações e outras demandas de Usuários, oriundos da Ouvidoria e do “site” Arsesp Fale Conosco: 
13; Apoio Técnico na elaboração de Dispositivos Regulatórios: 01. 

 
 
Termos de Notificação 
 Foram Emitidos: 9 Termos de Notificação - TNG’s e 1 Termo de Arquivamento - TAG .  

 
 
COMGÁS - 31/05/2009 (10º ano) 
 

Realização das 
Metas   

Metas Mínimas Contratuais 
Prazo para 
Execução  

Metas e 
unidades 

1999 a 2009 % 

Até 5º ano 70 mil usuários 121.297 173 I) Acréscimo de 200 mil usuários, em 10 
anos. Mínimo de 10 mil usuários a.a 6º ao 10º ano 200 mil usuários 230.624 115 

II) Construir 400 km de rede, em 5 anos. até o 5º ano 400 km 1.089 272 

até o 5º ano 156.475 
medidores 158.825 101 

III) Substituição ou Aferição de 65% dos 
medidores em 10 anos. 

6º ao 10º ano 312.950 
medidores 309.872 99 

IV) Renovar 25% da rede de ferro fundido 5 anos iniciais 247 km 254,5 101 

V) Renovar 3% a.a da rede de ferro fundido 6º ao 10º ano 395 km 417,99 105 

VI) Substituir 3% a.a. de ramais residenciais 
e comerciais até o 10º ano 15.550 ramais 15.852 102 

VII) Instalar unidades de correção de 
medição (P&T) em usuários c/ consumo 
mensal médio superior a 50.000 m3 

 
até o 5º ano 

 
173 unidades 

 
219 

 
126 

Fonte: dados dos Relatórios de Fiscalização das Metas - de 2000 a 2009 
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GÁS Brasiliano Distribuidora - 10/12/2009 (10º ano) 
 

Realização das Metas   
Metas Mínimas Contratuais 

Prazo para 
Execução  

Metas e 
unidades acumulado % 

3 anos iniciais 105 km 123,9 km 118 

até o 4o ano 135 km 139,31 km 103,2 

I) Construir 150 km de rede, a partir das 
ETC’s projetadas para as cidades de 
São Carlos, Araraquara e Araçatuba 
(Bilac), em até 5 anos. até o 5o ano 150 km 177,18 km 118,1 

3 anos iniciais 56 km ---- ---- II) Construir 70 km de rede, interligando 
Ribeirão Preto e região, em até 5 anos. até o 5o ano 70 km 85 km 121 

5 anos iniciais R$ 20,9 milhões R$ 22 milhões 107 III) Investir R$ 50 milhões em outros 
municípios e extensões de rede 
adicionais às consideradas nas metas 
anteriores, até o 10o ano. 

até o 10o ano (*) R$ 103,2 milhões R$ 100 milhões 97 

(*) Valores estimados, em fase de confirmação dos dados. 
Fonte: dados do Relatório de Fiscalização das Metas - de 2000 a 2008 e Nota Técnica Fial NTF/GBD 
06/009 da Revisão Tarifária de 2009. 
  

GÁS Natural SP Sul - SPS - 31/05/2009 (9º ano) 
 

Realização das Metas Metas Mínimas Contratuais Prazo para 
Execução  Metas e unidades 

acumulado % 

3 anos iniciais 150 km 152,6 km 102 I) Construir 200 km de rede, a partir 
de 3 ETC’s projetadas nos municípios:  
Araçoiaba da Serra,  Porto Feliz  e Itu  até o 5o ano 200 km 418,10 km 209 
 
II) Investir R$ 30 milhões, a partir de 
uma ETC em Itapetininga e 
extensões de rede adicionais e de 
Laranjal Paulista até o município de 
Botucatu. 

até o 10º ano 
     (2010) 

Itapetininga R$ 11,24 
milhões (mínimo) 
(¹) Botucatu R$ 56,2 
milhões (máximo) 
 
 

Total = R$ 67,4 milhões 

 
R$ 0,17 milhões 
 
 
 

 
1,55 
 
 
 

Fonte: dados dos Relatórios de Fiscalização das Metas - de 2000 a 2009 
(¹) – Meta não cumprida e objeto de um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, de 08/04/2008. 
 
Evolução dos Resultados das Concessionárias em 2009 : 
 
Comgás   

Privatizada em 31/05/1999. Em novembro/2009 apresentou 6.238 km de redes em operação. Atendimento: 
683.758 usuários (673.124 do segmento residencial, 9.077 do comercial, 1.107 do industrial, 30 do 
interruptível, 394 postos de GNV, 24 consumidores nas áreas de termo/cogeração e 2 unidades GNC). 

Gas Natural SP Sul S.A. 

Iniciou a distribuição de gás natural em 07/02/2002. Em dezembro/2009 apresentou 1.288 km de redes em 
operação. Atendimento: 31.819 usuários (30.734 do segmento residencial, 858 do comercial, 197 do 
industrial e 30 postos de GNV). 

Gás Brasiliano Distribuidora S.A.   

Iniciou a distribuição de gás natural em 06/01/2003. Em dezembro/2009 apresentou 655,66 km de redes 
em operação que, somadas às redes construídas e ainda não operantes, totalizam 736,56 km (sendo 
417,71 primárias e 316,85 secundárias). Atendimento: 6.638 usuários (5.587 medidores), dos quais: 6.205 
do segmento residencial, 343 do comercial, 73 do industrial, 13 postos de GNV e 4 unidades de GNC. 

 
 
Evolução do Sistema de Distribuição – o quadro mostra a evolução do Sistema de Distribuição 
de gás canalizado, distribuído por Concessionária de 2005 a 2009. 
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Descrição 2005 2006 2007 2008 2009 (1) 
Extensão da Rede acumulada  (km) 
Comgás 
Gás Natural 
Gás Brasiliano 

 
4.200 
937 
187 

 
4.719 
1.112 
334 

 
5.146 
1.251 
434 

 
5.662 
1.250 
622 

 
6.238 (2) 
1.288 

734,56 
Residencial 

Comgás 
Gás Natural 
Gás Brasiliano 

 
469.323 
21.317 
1.612 

 
503.552 
24.488 
2.225 

 
545.957 
27.075 
5.148 

 
594.773 
30.338 
5.338 

 
673.124 (2)

30.734 
6.205 

Comercial 
Comgás 
Gás Natural 
Gás Brasiliano 

 
8.238 
623 
93 

 
8.301 
679 
114 

 
8.541 
756 
212 

 
8.652 
851 
236 

 
9.077 (2) 

858 
343 

Industrial 
Comgás 
Gás Natural 
Gás Brasiliano 

 
885 
187 
38 

 
946 
205 
39 

 
976 
211 
50 

 
1.003 
200 
54 

 
1.107 (2) 

197 
73 

GNV (no de 
postos) 

Comgás 
Gas Natural  
Gas Brasiliano 

 
302 
26 
6 

 
362 
28 
8 

 
381 
31 
16 

 
379 
34 
17 

 
394 (2) 
30 
13 

Termogeração 
Comgás 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 (2) 

Cogeração 
Comgás 
Gas Natural 

 
13 

 

 
13 

 

 
14 
  1 

 
22 

 

 
22 (2) 

 

Interruptível 
Comgás 

 
-- 

 
-- 

 
2 

 
29 

 
30 (2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No de 
Consumidores 
(acumulado por ano)

GNC  
Comgás 
Gas Natural  
Gas Brasiliano 

 
3 
2 
1 

 
3 
2 
1 

 
3 
2 
3 

 
1 
1 
3 

 
2 (2) 
 

4 
(1) – Os valores indicados estão de acordo com os Relatórios de Situação das Concessionárias. 
(2) – Números contabilizados até novembro/2009 
 
Em 1999 eram 20 os municípios do Estado de SP que consumiam o gás natural. Em 2009 esse 
número alcançou a marca de 94 municípios, sendo 68 supridos pela Comgás, 16 pela Gás 
Natural SPS e 10 pela Gás Brasiliano. 
 
 
Volume de gás distribuído  – o quadro abaixo demonstra o resultado do volume de gás 
natural distribuído pelas Concessionárias no ano de 2009, em milhões de m³. 
 

Concessionária Volume de gás 

Companhia de Gás de São Paulo - Comgás 4.800 
Gás Natural São Paulo Sul S.A.    460 
Gás Brasiliano Distribuidora S.A.    193 
Total 5.453 

 
 
Investimentos realizados –  resumo dos investimentos realizados nos últimos anos, de acordo 
com as informações fornecidas pelas Concessionárias de gás canalizado. 

*Números contabilizados até novembro/2009 

Investimentos em R$ mil 
Concessionária 

2005 2006 2007 2008 2009 
 Comgás 466.591 403.407 418.515 300.194 362.100* 
Gas Natural São Paulo Sul S.A. 85.990 32.180 13.230 16.208 10.518 
Gás Brasiliano Distribuidora S.A. 27.946 76.124 58.408 54.000 62.019* 

Total 580.527 511.711 490.153 370.402 434.637 
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 Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU : Foram realizados 4.225 atendimentos. 
 

Principais assuntos Qtde 
fatura  1.658 
faturamento     747 
Serviços (prazos e procedimentos)     553 
Interrupção no fornecimento     105 
 Total  3.063 
atendimento a consumidores da COMGÁS 96,78% 
consultas de consumidores da Gás Natural, Gás Brasiliano e consultas relativas a 
legislações específicas, revisões tarifárias e assuntos pertinentes à regulação. 3,22% 

 
Reajustes/Revisões Tarifárias 
 
Foram realizados, ao longo de 2009, os processos de revisão tarifária do terceiro ciclo para as 
concessionárias de gás canalizado Comgás e Gás Brasiliano. As propostas de revisão tarifária 
foram submetidas a consultas e audiências públicas que contaram com participação da 
sociedade, das concessionárias e das entidades de classe do setor. 
 

 
 
Comercialização Livre - Definida pela ARSESP as diretrizes para implantação da 
comercialização livre do gás canalizado a partir de 31/05/2011.  Pelas novas regras, os 
usuários industriais com consumo acima de 300 mil m³/mês poderão tornar-se consumidores 
livres, adquirindo gás diretamente dos comercializadores e utilizar os serviços de distribuição 
da distribuidora local (iniciando pela área de concessão da Comgás), com tarifas reguladas 
pela ARSESP. 
 
 
2. Companhia Energética de São Paulo – CESP  
 
 
Produção de Energia –  A CESP possui um parque gerador exclusivamente hidráulico, com 
7.455,3 MW de capacidade instalada e 3.916 MW médios de energia assegurada. Em 2009 
produziu aproximadamente 4.547 MW médios de energia, mantendo-se como a 4a geradora do 
país em potência instalada. 
 
Usina 
(UHE) 

Potência Instalada 
(MW) 

Energia Assegurada 
(MW médios 

Energia Produzida 
(MW médios ) 

Ilha Solteira 3.444,0 1.949(*) 1.917 
Três Irmãos 807,5 (*) 357 
Jupiá 1.551,2 886 1.061 
Porto Primavera 1.540 1.017 1.153 
Paraibuna 85,0 50 43 
Jaguari 27,6 14 16 
Total 7.455,3 3.916(**) 4.547(***) 
(*) A energia assegurada de Ilha Solteira inclui a de Três Irmãos.   
(**) Valor da energia assegurada na barra das usinas. O valor da energia assegurada no centro de 
gravidade do sistema é um pouco menor, pois considera o consumo próprio das usinas e as perdas 
sistêmicas.  
(***) Valores verificados até Nov/09, com estimativa para Dez/09. 
 

Concessionária  Resultado 
 Comgás Redução média da margem praticada pela concessionária de 9,8% . Impacto: 

reduções médias de 10% para as tarifas residenciais, 28,5% para os pequenos 
usuários industriais, 18% para os grandes usuários industriais e no segmento 
veicular (GNV), a redução na tarifa de venda para os postos foi de 16,6%. 
 

Gás Brasiliano 
Distribuidora S.A. 

Redução da margem média: 22%. Impacto: reduções médias: de 28% a 31% nas 
tarifas residenciais; 14% a 32% para usuários Industriais de pequeno porte 11% a 
15% para os grandes usuários industriais. 
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Gestão da Produção de Energia Elétrica - programada e executada pela CESP, segundo o 
estabelecido nos Procedimentos de Rede, e sob a coordenação do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico – ONS. A produção da CESP, em 2009, correspondeu 60% da energia 
hidrelétrica produzida no Estado de SP, e 8,7% de toda energia elétrica produzida no Brasil. 
 
Armazenamento nos Reservatórios  

% de volume útil  
Usina 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009(*) 
Ilha Solteira 43% 59% 57,74% 
Três Irmãos 53% 63% 62,13% 
Jaguari 48% 86% 102,49% 
Paraibuna 40% 67% 97,33% 
(*) Volumes previstos 
 
Controle de Cheias  - As cheias que ocorreram nas bacias dos rios Tietê e Paraná no início de 
2009 foram amortecidos no sistema e não causaram inundações nas áreas de influência dos 
reservatórios da CESP. 
 
Em dezembro de 2009, diante dos níveis de acumulação dos reservatórios e de afluências, a 
CESP verteu os excessos, sem causar inundações diferentes daquelas consideradas normais 
em circunstâncias semelhantes. 
 
Engenharia de Manutenção - para garantir as atuais condições de segurança, disponibilidade 
e confiabilidade da produção, e atender aos requisitos estabelecidos pelos órgãos reguladores, 
deu-se continuidade aos programas: 
 
- Plano de Automação das Usinas - envolvendo as quatro usinas da CESP que ainda possuem 
tecnologia convencional analógica, prevê sua substituição por sistema digital de supervisão e 
controle. Está sendo implantado gradativamente de modo a não afetar a produção de energia.   
 

Cronograma previsto: 

UHE Jaguari (2009-2012) e UHE Três Irmãos (2010-2014); UHE Ilha Solteira e UHE Jupiá (2009-2017). 
 
-Melhoria do Controle de Tensão no 440 KV - Deu-se continuidade aos trabalhos  de conversão 
de 4 unidades geradoras da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. 
 

Fase atual: implantação em andamento. Previsão de conclusão: 2010. Benefícios: melhoria no controle de 
tensão, proporcionada por elementos ativos, melhor qualidade de energia, a custos inferiores para os 
usuários da rede.  

 
-Substituição dos disjuntores da UHE Ilha Solteira - Os disjuntores DLF 420, instalados nos 
bays de unidades geradoras da UHE Ilha Solteira, tem apontado para níveis próximos de 90 % 
de suas capacidades nominais. Com o devido respaldo regulatório, no ano de 2008 foi 
contratada pela CESP a substituição dos disjuntores a ser executada no período de 2009 a 
2011, sendo o primeiro disjuntor substituído ainda em 2009. 
 
-Substituição dos transformadores elevadores da UHE Paraibuna - Com a modificação de 
tensão de conexão da UHE Paraibuna de 88 kV para 138 kV, motivada por reforços sistêmicos, 
a CESP está providenciando a adequação dos bays das unidades geradoras, sendo 
necessária a substituição dos transformadores elevadores e respectivos pára-raios, com prazo 
de implantação até 2011, com custos ressarcidos pela ANEEL. No ano de 2009, foi contratada 
pela CESP a fabricação para substituição dos transformadores e dos pára-raios no período de 
2010-2011. 
 
Índices Operacionais - A eficiência das usinas do SIN - Sistema Interligado Nacional é 
apurada pelo ONS, por meio do Índice de Disponibilidade (ID), calculado pela Taxa equivalente 
de indisponibilidade forçada apurada (TEIFa) e da Taxa equivalente de indisponibilidade 
programada (TEIP) definidas pela ANEEL.  
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Índices  ANEEL 
Média ponderada 

2008 
apurado 

2009  
estimado 

 ID determinada com base na energia assegurada 89,63% 93,38% 92,90% 

TEIFa  -  apura a confiabilidade operacional  2,52%   0,54%   0,60% 
 
Os índices obtidos pela CESP são bem melhores que os valores de referência estabelecidos 
pela ANEEL, representando desafios permanentes para os processos empresariais. 
 

TEIFa -  a superação dos valores de referência é medido para baixo do valor % estabelecido 
pela ANEEL. 
 
 
Programas de manutenção, preventiva, corretiva e co ntratual nas Usinas: 

 
 

UHE Manutenção 
 
 
 
Ilha Solteira 

-Executadas manutenções nas unidades geradoras nos 11, 17 e 19. 

-Aquisição de 66 unidades de transformadores a seco para substituição dos 
transformadores de excitação à Ascarel, efetuado em 2009 substituições para mais 3 
Unidades Geradoras. 

-Em andamento o contrato com a empresa Voith Siemens para conversão das Unidades 
Geradoras 01 a 04 em compensadores síncronos para entrada em operação em 2010. 

 
Jupiá 

-Executada manutenção na unidade geradora nos 12.  

-Reforma geral e atualização tecnológica da Unidade Geradora Auxiliar 02: iniciada em 
2009 com previsão de término em 2010. 

Porto 
Primavera 

-Executadas manutenções nas unidades geradoras nos 01, 03, 07, 11 e 12.  

-Novo Sistema de Controle e Supervisão Digital: os serviços para implantação estão em 
andamento. Previsão de conclusão: 2010. 

Jaguari 
Contratada a reforma geral e atualização tecnológica e a implantação da automação e 
monitoramento completa da Usina Jaguari.  Previsão de conclusão: 2012. 

 
Comercialização de Energia Elétrica  - o faturamento comercial da CESP em 2009 foi cerca 
de R$ 3,094 bilhões, sendo: R$ 2,946 bilhões em contratos bilaterais nos ambientes de 
contratação regulado e livre, R$ 145 milhões na CCEE – Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (resultados estimados para Dez/09), e R$ 3 milhões de contrato de prestação 
de serviços. 
 
 
Ambiente de Contratação Regulada - ACR - foi faturado R$ 1, 751 bilhão, divididos em R$ 1, 675 
bilhão em CCEAR - Contratos de Compra de Energia no Ambiente Regulado com 35 distribuidoras, e 
cerca de R$ 76 milhões com 4 pequenas distribuidoras com cargas inferiores a 500 GWh/ano. 
 
Ambiente de Contratação Livre - ACL - foi faturado R$ 1,195 bilhão em contratos bilaterais de 
longo e médio prazo. Foram atendidos 37 clientes, sendo 28 consumidores livres e 9 
comercializadoras. 

 
Meio Ambiente - Em 2009, a CESP investiu R$ 12 milhões na implantação de diversas 
atividades de meio ambiente, com destaque para: 
 

 
Reflorestamento: 400 ha da UHE Eng. Sérgio Motta (Porto Primavera) e 100 ha - UHE Três 
Irmãos, representando 1 milhão de mudas plantadas às margens dos reservatórios. 
 
Centro de Conservação de Aves Silvestres de Paraibuna - Produção: 298 aves nativas das 
espécies nambu-guaçu, nambu-chororó, macuco, mutum, jacupemba, jacutinga e jaó, que serão 
introduzidas na região do Vale do Paraíba, contribuindo para a dispersão de sementes e a 
conservação de matas ciliares, de fundamental importância na manutenção do equilíbrio ecológico 
nessa região.  
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Programa de Educação Ambiental: atendeu a cerca de 61.500 participantes, entre cursos, 
palestras, oficinas, exposições, passeios no barco e ônibus de educação ambiental, além de 
visitas monitoradas no Centro de Conservação de Fauna Silvestre de Ilha Solteira. O Museu de 
Memória Regional, instalado na área do viveiro de mudas de Porto Primavera, recebeu 19.311 
visitantes. 
 

Foram concluídos os Planos Ambientais de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório 
Artificial – PACUERA, para os reservatórios de Porto Primavera, Ilha Solteira e Jupiá, e 
entregues ao IBAMA para a seqüência do licenciamento ambiental das três usinas. 
  
Programa de Mudança Climática e Seqüestro de Carbono 

Inventário de gases de efeito estufa - a partir do uso diverso de combustíveis compra de 
energia elétrica, resíduos orgânicos (conservação de gramados, taludes de barragens, 
macrófitas aquáticas, entre outros), esgoto, utilização de fertilizantes e fuga de hexafluoreto de 
enxofre (SF6).  
 

Indicador Ano base  Ano de conclusão  Resultado  

1° inventário 2007 Jun/2008  Emissão de 8.748,29 ton. de carbono equivalente (tCO2) 

2° inventário 2008 Jun/2009  Emissão de 9.697,73 ton. de carbono equivalente (tCO2) 

 
A partir do inventário, foi elaborado um Programa de Redução de Emissão, cuja meta foi fixada 
em 10% até o ano de 2011. 
 
Reestruturação Financeira da Companhia – Em 2009 consolidou-se o equilíbrio econômico-
financeiro da Companhia que, pelo segundo ano consecutivo, não necessitou recorrer ao 
mercado financeiro para captação de recursos adicionais, já que seu fluxo de caixa comporta 
as obrigações financeiras da Companhia. 
   
Segurança no Trabalho  - vem mantendo resultados positivos, superando a meta com 99,55% 
na Taxa de Segurança.   
 
Gestão Empresarial A CESP está novamente fazendo parte da carteira do Índice de 
Sustentabilidade Empresarial – ISE. A nova carteira vigora até 30 de novembro de 2010. O ISE 
reflete o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com os melhores 
desempenhos em todas as dimensões que medem sustentabilidade empresarial e foi criado 
para se tornar referência para o incentivo socialmente responsável e também indutor de boas 
práticas no meio empresarial brasileiro. 
 
Gestão Patrimonial. Foram alienados 62 imóveis do Núcleo Residencial de Primavera e 01 
imóvel – gleba 13 – UHE Jupiá.  Concluída a atualização do ex aeroporto de Primavera, no 
aguardo da homologação da ANAC para a sua reativação. 

Em andamento o processo de georeferenciamento, abrangendo inicialmente o reservatório da 
UHE – Jupiá e 1.385 km do reservatório da UHE Sergio Motta. 
 
Tecnologia da Informação – TI  – Em 2009 foram concluídos: 
 

- implantação do módulo contábil, para a implantação do Sistema de Gestão Integrado (GEM). 
- reestruturação do Data Center com a implantação das tecnologias blades, storage e virtualização, 
proporcionando um gerenciamento unificado, economia de energia, redução da infraestrutura do 
cabeamento, redução de espaço, resultando maior disponibilidade para os sistemas críticos. 
- licenciamento para todo parque de estações de trabalho, em sua última versão, do sistema operacional 
e ferramentas de escritório (Office) até Dezembro de 2012.  
- a implantação do ECD – Escrituração Contábil Digital, propiciando redução de custos com a dispensa 
de emissão e armazenamento de documentos em papel e melhoria da qualidade da informação. 

 
ISO 9001:2008 Em 2009 foram certificados 09 escopos de processos com Sistema de Gestão 
da Qualidade de acordo com a norma NBR ISSO 9001:2008 
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Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - A formalização do Contrato de 
Concessão com a ANEEL, em 12/11/04, tornou obrigatório à CESP o investimento de 1% da 
Receita Operacional Líquida – ROL em P&D, de acordo com a Lei 9.991/2000. 
 

4o ciclo (2008/2009 ): R$ 32,24 milhões, sendo R$ 12,90 milhões para o desenvolvimento de projetos 
sob gestão direta da CESP, e o restante subdividido em R$ 12,90 milhões ao FNDCT - Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e R$ 6,45 milhões ao MME - Ministério de Minas e 
Energia, pagas por meio de parcela única em fevereiro de 2009, conforme determinação dada pelo 
Manual de P&D da ANEEL, versão/2008.  
Os demais recolhimentos ao FNDCT e ao MME foram efetuados até o 5° dia útil do 2° mês subsequente 
ao do reconhecimento contábil para as receitas reconhecidas a partir de 1° de janeiro de 2009. Desta 
forma, foram pagos ao FNDCT a quantia de R$ 7,88 milhões e ao MME a quantia de R$ 3,94 milhões, 
de abril a dezembro de 2009. 

 
Laboratório CESP de Engenharia Civil - LCEC -  Em 2009, prestou atendimentos internos à 
CESP e a 83 clientes externos, nas áreas de Geotecnia, Tecnologia do Concreto e 
Instrumentação, destacando-se ensaios e fornecimento de instrumentos relacionados com 28 
empreendimentos hidrelétricos. 
 
Certificação NBR ISO 9001:2008 -  Em 26/11/2009, o LCEC obteve a certificação do processo 
“Avaliação e Recuperação de Estruturas Civis por meio de Injeções em Concreto e Ensaios 
Laboratoriais”, na versão da Norma NBR ISO 9001:2008, ampliando do escopo anteriormente 
certificado, e com validade até 25/11/2012. 
 
Principais Obras e Serviços Realizados : 
 
UHE Eng. Sérgio Motta (Porto Primavera) 
 

Usina e Eclusa - obras e serviços concluídos: 
•Recuperação do aeroporto de Primavera. 
•Implantação do sistema anti-incêndio dos escritórios da Gerência de Obras de Porto Primavera e do 

Departamento de Patrimônio Imobiliário. 
•Complementação do sistema de água potável da Usina. 
•Sistema de vigilância eletrônica e evacuação de emergência da Usina e da Eclusa. 
•Obras no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. 
Desmobilizações do Canteiro de Obras, incluindo remoção de redes de alta tensão, redes de telefonia e 
fibra ótica, desmontagens de galpões metálicos dos armazéns e escritórios etc. 
 

Usina e Eclusa - obras e serviços em andamento: 
•Modernização das Máquinas Limpa-Grades. 
•Comissionamento do sistema de ventilação e exaustão da Usina e Eclusa. 
•Acompanhamento das obras do Convênio entre CESP e a Prefeitura Municipal de Rosana, SP. 
•Implantação de novo Sistema Digital de Supervisão e Controle (SDSC), abrangendo a Subestação, 
Casa de Força, Vertedouros e Linha de Transmissão. 
Reservatório: 
Obras nos municípios afetados pela formação do reservatório de Porto Primavera, de natureza 
mitigatória e de natureza compensatória: 
•Ponte sobre o Rio Paraná interligando os municípios de Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - ponte com 
extensão de 1.700 metros, trecho estaiado de 400 metros e vão de navegação de 200 metros: 
-Obras concluídas: superestrutura da ponte (jul/09), considerando vigas, lajes, pilares centrais, estais, 
pavimentação e sinalização, construção e instalação de flutuantes de proteção do vão de navegação. 
-Recursos: Governo Federal (80%), por intermédio do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes, e do Governo do Estado de São Paulo (20%). Liberação ao tráfego: em 25/09/2009. 
-Obras dos acessos, lado paulista e lado sul-mato-grossense, a cargo do DNIT. A CESP realizará o 
gerenciamento dessas obras.  Previsão de inicio: janeiro/2010. 
•Encostas ao longo da orla de Presidente Epitácio (SP) - recuperação das proteções de encostas: 

• ETE Sabesp - iniciada em 2008 e concluída em 2009; 
• Curtume Vacchi - iniciada em 2009; 
• Fábricas de Gelatinas - iniciada em 2009; 
• Rodovia Marginal - iniciada em 2009. 

•Proteção no encabeçamento da margem direita da ponte Maurício Joppert, sobre o canal de 
navegação, no município de Bataguassu (MS) - concluída em 2009. 



 

473 

 

UHE Eng. Souza Dias (Jupiá) 

Obras concluídas 
•Recuperação da área de empréstimo localizada atrás do “Posto Fiscal”, com a construção de uma área 

de lazer, integrada por uma guarita de entrada, pavilhão de eventos, sanitários, pista de motocross, 
palco para realização de shows, administração, além do cercamento e paisagismo de toda a área. 
Iniciada em 2008 e concluída em 2009. 

•Contenção de erosão na área denominada “Cascalheira”. Obra iniciada em 2008 e concluída em 2009. 

Obras iniciadas em 2009 
•Posto da Polícia Militar Ambiental.  
•Canalização do Córrego da Onça, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nos bairros Jardim 

Angélica e Jardim Brasília. 
AM Três Irmãos 

Obras e Serviços relacionados com o Reservatório de Três Irmãos: 
•Operação e manutenção do Sistema de Esgotos de Pereira Barreto 
•Recuperação da travessia sobre o Córrego Macaé, acesso às Fazendas São José e Santo Antônio, e à 

Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool, município de Andradina, SP - execução de galeria tripla de 
concreto (3 x 3,0 m x 3,0 m), e obras associadas (aterro compactado, proteção com enrocamento e 
grama etc.). 
Iniciada e concluída em 2009. 

 
Estudos e Projetos - Desenvolvidos diversos projetos para as obras e atividades da Cia e 
para Terceiros, com destaque para: 
 
UHE Eng. Sérgio Motta (Porto Primavera) 

Usina e Eclusa: 
• Projeto para incluir a supervisão e comando dos equipamentos da Eclusa no Sistema Digital de 

Supervisão e Controle da Usina. 
• Conclusão do projeto de paisagismo da usina. 

Reservatório: 
• Revisão dos projetos executivos de implantação e edificações do Parque do Aguapei, no âmbito da 

engenharia civil (Arquitetura, Estruturas, Elétrica e Hidráulica). 
• Gerenciamento técnico dos seguintes Projetos Executivos: 
� Rodovia BR-158/SP - trecho divisa MS/SP - Panorama (acessos da Ponte Paulicéia-Brasilândia); 
� Ponte Paulicéia - Brasilândia - com acompanhamento técnico da obra. 

UHE Eng. Souza Dias (Jupiá) 
•Conclusão o projeto básico do futuro refeitório e recepção de visitas da usina. 
•Acompanhamento técnico dos Projetos Executivos de Recuperação das Áreas de Empréstimo do 

Posto Fiscal. 
AM Três Irmãos 

Reservatório: 
•Desenvolvido o projeto de recuperação de travessia sobre o Córrego Macaé, Município de Andradina, 
SP, e acompanhamento técnico da obra de implantação. 
Acordo Técnico Operacional (ATO) com a EMAE 

•Desenvolvimento das atividades técnicas em função do ATO firmado com a EMAE, em 19/11/2008. 

Estudos para Expansão do Parque Gerador da CESP 

Foram iniciados os estudos para a avaliação da viabilidade de empreendimentos, como a PCH São 
José, no rio Pardo, a UHE Confluência, no rio Parapanema, e o aproveitamento múltiplo Santa Maria 
da Serra, no rio Tietê, além da prospecção de outros projetos hidrelétricos e de fontes alternativas não 
convencionais no Estado. A CESP está mantendo entendimentos com o DH - Departamento 
Hidroviário do Estado de São Paulo, visando a estabelecer uma parceria para desenvolvimento dos 
estudos relativos ao empreendimento Santa Maria da Serra. 

 Desenvolvimento de mapeamento do potencial eólico da região do Reservatório da UHE Eng. Sérgio 
Motta (Porto Primavera), pela CESP, com indicação das áreas mais adequadas para instalação de 
estação de medição anemométrica, visando à eventual implantação de um parque eólico na região. 
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Edifícios Sede I e Sede II - Tentativa de alienação  - Em 06/02/2009 ocorreu sessão pública 
de licitação da venda da parte ideal da CESP no empreendimento imobiliário constituído pelos 
Edifícios Sede I e Sede II, áreas de garagem etc., não tendo havido apresentação de 
propostas. Nos meses seguintes, a CESP foi procurada por alguns investidores, interessados 
em adquirir a parte ideal, pelas condições mínimas exigidas no edital daquela licitação, mas 
também não houve sucesso nessas tentativas. 
 
 
3. Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE  
 
Operação – Em 2009, a produção de energia elétrica nas usinas da EMAE foi de 1.553 GWh.  
O quadro a seguir indica as gerações verificadas nos últimos anos: 
 
Geração Verificada (GWh) 

USINA 2005 2006 2007 2008 2009 
UHE Henry Borden 750,6 991,0 835,9 660,2 1.326,8 
UTE Piratininga 185,3 128,6 - 294,1 (*) - 
Pequenas usinas (Rasgão e Porto Góes) 159,8 232,3 237,9 239,8 226,2 

Total 1.095,7 1.351,9 1.073,8 1.194,1 1.553,0 
(*) Geração verificada no período de janeiro a maio/08, data da transferência da concessão da UTP para a BSE 
Energia – subsidiária da Petrobrás. 
 
Hidrologia  - A chuva média acumulada no ano de 2009 foi de 1.637 mm na rede de 14 postos 
pluviométricos utilizados na operação do sistema hidráulico da EMAE, representando cerca de 
120% da média histórica. Da mesma forma, a soma das vazões naturais afluentes aos 
reservatórios Billings e Pedras, responsáveis pela alimentação da Usina Henry Borden, 
representou aproximadamente 129% da média histórica. 
 

O bombeamento das águas dos rios Tietê e Pinheiros para o Reservatório Billings é feito em 
conformidade com a Resolução Conjunta SEE-SMA-SRHSO 1, de 13/03/96, exceto no que se 
refere ao bombeamento de 10 m³/s efetuado para atendimento aos testes do sistema de 
flotação. Durante o ano de 2009, ocorreram 39 eventos de bombeamento para controle de 
cheias na Usina Elevatória de Pedreira, totalizando 1.031 horas de bombeamento no ano. Para 
os testes do sistema de flotação foram realizadas 3.311 horas de bombeamento. A média 
anual da vazão bombeada, incluindo controle de cheias e testes de flotação, correspondeu a 
8% da vazão afluente ao Rio Tietê em Edgard de Souza. 
 

O Reservatório Billings, que iniciou 2009 com 74,6% de seu volume útil, atingiu o 
armazenamento mínimo do ano em julho, com 54%. A partir de agosto houve uma recuperação 
do nível d’água, encerrando o mês de dezembro com armazenamento de 82,9%, tendo sido 
registrado armazenamento máximo de 83,6% no dia 11/12/09. 
 
Sistema de Melhoria da Qualidade das Águas Afluente s ao Canal Pinheiros  – No período 
de 30/08/07 a 31/12/09, foram realizados os testes do sistema de flotação implantado de 10 
m³/s, mediante o acordo firmado entre a EMAE e Ministério Público do Estado de São Paulo, 
com anuência da CETESB e SABESP. Os resultados obtidos servirão de subsídios técnicos 
para a elaboração do EIA RIMA para viabilizar a implantação do projeto de 50 m3/s. Para a 
realização dos testes, foram utilizados recursos da ordem de R$ 84,0 milhões. 
 
Fornecimento de água bruta para consumo  - Dos reservatórios Guarapiranga e Billings, 
operados pela EMAE, a SABESP captou vazões médias de 13,2 m³/s (excluída a vazão de 0,7 
m³/s revertida do braço Taquacetuba, pertencente ao Reservatório Billings) e 5,4 m³/s, 
respectivamente, que corresponderam a cerca de 29% da produção de água para 
abastecimento público da RMSP. 
 
Certificação – A Usina Henry Borden atualizou a certificação em 2009 pela Norma NBR ISO 
9001:2008, consolidando o seu Sistema de Gestão da Qualidade, já anteriormente certificado, 
em 2005, pela Norma, NBR ISO 9001:2000. 
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Arrendamento dos ativos da UTE Piratininga  - Em 2009 o contrato de arrendamento da 
Usina Termelétrica Piratininga teve andamento normal pela Petrobras, por meio de sua 
subsidiária Baixada Santista Energia S.A. Foram pagos a EMAE pelo arrendamento R$ 45 
milhões/ano e mais R$ 15 milhões/ano, devido ao contrato de prestação de serviços de 
operação e manutenção (valores referentes a abril/07).  
 
Expansão do Sistema de Geração  - No atual cenário do setor elétrico, a expansão da 
demanda de energia, o baixo impacto ambiental e o benefício tarifário das Pequenas Centrais 
Hidroelétricas – PCH’s aumentaram significativamente a atratividade destas usinas. Neste 
enfoque, foram intensificados, ao longo do ano, estudos e gestões para obter os recursos 
necessários à expansão da oferta de energia elétrica a curto e médio prazo, mediante 
investimento em novos empreendimentos indicadas a seguir:  

• Implantação de PCH na atual Barragem de Pirapora  - Construção da usina junto à Barragem de 
Pirapora, orçada em R$ 108 milhões, com capacidade de 25 MW, na modalidade PCH, já autorizada pela 
ANEEL por meio da Resolução Autorizativa no 1.429/08, e com Licença Ambiental de Instalação nº 
580/08, expedida pelo órgão ambiental Estadual, que permite sua implantação. Empreendimento de baixo 
impacto ambiental, pois já possui reservatório formado e sua implantação deverá resolver um dos mais 
sérios problemas ambientais da região (espumas na Barragem de Pirapora) e está previsto para entrar 
em operação até o final de 2012. Os recursos para a construção da Usina virão de financiamento do 
BNDES, cujas negociações com o Banco já estão em fase final e os recursos deverão ser liberados até 
meados de 2010. 

• Remotorização da Usina de Edgard de Souza  - Instalação de unidade geradora na casa de força 
existente, em substituição à máquina originalmente instalada, que foi transferida para a Usina Elevatória 
de Pedreira, com vistas a ampliar a capacidade de bombeamento para controle de cheias. Esse 
empreendimento, orçado em R$ 22 milhões, com capacidade de 11 MW, deverá ser incluído no 
orçamento da EMAE para os próximos anos e deverá entrar em operação em meados de 2012. 

 
Principais Investimentos em 2009  – Objetivo: manter e melhorar o desempenho e a 
segurança operativa dos equipamentos. Entre os principais investimentos destacaram: 
 
• Monitoramento de temperatura de água do Canal Pinheiros. Recursos: R$ 57.690,00. 

• Serviços de instalação dos sistemas de monitoramento e supervisão de temperatura e proteção 
eletromecânica da Usina Elevatória de Traição. Recursos: R$ 74.000,00. 

• Prestação de serviços de manutenção da instrumentação de auscultação. Recursos: R$321.700,00 

•Serviços de colocação de enrocamento nas margens à jusante na Barragem Reguladora Billings 
Pedras. Recursos: R$ 403.000,00. 

• Fornecimento e bombeamento de concreto da UHE Porto Góes. Recursos: R$ 85.800,00. 

• Fornecimento de serviços de comissionamento dos sistemas de excitação e velocidade das unidades 
geradoras da UHE Rasgão. Recursos: R$ 29.500,00. 

•Serviços de instalação dos sistemas de regulação de tensão, regulação de velocidade, frenagem e 
temperatura das unidades 1 e 2 da UHE Rasgão. Recursos: R$ 57.650,00. 
     Em andamento: Estudos de Inventário Hidroelétrico, Potencial Eólico do Estado de São Paulo e 
Projeto de Implantação do Parque Linear Pinheiros por meio do convênio com a Secretaria de 
Saneamento e Energia. Recursos: R$ 2,43 milhões. 

 
 

Resultados Econômico-financeiros - Em 2009, as receitas operacionais atingiram um total 
de R$ 191 milhões. As receitas financeiras e as variações monetárias líquidas, pela atualização 
do saldo do arrendamento da UTE Piratininga, acrescentaram R$ 95 milhões ao resultado. Em 
agosto, alienou imóvel não operacional pelo valor de R$ 20 milhões. Os custos do serviço e 
despesas operacionais totalizaram R$ 234 milhões no ano. A EMAE encerrou o exercício com 
proposta de distribuição de dividendos aos acionistas no montante de R$ 1.133 mil. 

Gestão Patrimonial –  Cessão de 17.200 m2 de área no Reservatório Guarapiranga para 
implantação do Projeto de Urbanização da Várzea do Córrego São José pela Prefeitura 
Municipal de São Paulo e de 5.000 m2 de área no imóvel localizado na Av. Nossa Senhora do 
Sabará 5.312, para instalação da nova Unidade Operacional do 1º Batalhão da Polícia Militar 
Metropolitana. 
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Cessão remunerada pelo período de 7 meses, prorrogáveis, de área de 2.714,50 m2, localizada 
na margem oeste do Canal Pinheiros, à empresa Heleno Fonseca Construtécnica S/A. 
 

Alienação, mediante concorrência pública, de um imóvel, com área de 59.570,15 m2, situado na 
Av. Nossa Senhora do Sabará, 4.780, Santo Amaro  SP  Capital, no valor de R$ 20,13 milhões. 
 

Durante o ano de 2009, foram expedidas cartas de anuência para obtenção de licenciamento 
ambiental, visando futura cessão de diversas áreas situadas no entorno dos Reservatórios 
Guarapiranga e Billings à PMSP, para implantação de parques lineares e outras benfeitorias, a 
seguir descritos: Parque Jardim Prainha, Novo Parque, Parque Atlântica – Trecho II, Calçada 
Ecológica e Centro Gastronômico do Bororé. A futura implantação destes parques e 
benfeitorias faz parte das ações que vem sendo desenvolvidas na Operação Defesa das 
Águas, sob a responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, com a participação da Secretaria 
de Saneamento e Energia do Estado, além de outros órgãos na esfera estadual e municipal.  
 
Aproveitamento de resíduos sólidos urbanos e lodos para geração de energia elétrica - 
Em 2009, a equipe técnica da Diretoria de Geração desenvolveu diversos trabalhos referentes 
ao tema. Destaca-se a realização das seguintes atividades: 
 

•Elaboração de estudo para caracterização técnico-operacional e de orçamento para implantação de 
unidade de tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos, com aproveitamento energético, no Estado 
de São Paulo. Fase Atual: contrato concluído. 

•Participação como expositores em feiras: Ecogerma, Ambiental Expo e III EcoSP. 

•Apresentação do tema em diversos fóruns: Energy Summit 2009 (Rio de Janeiro), Seminário técnico da 
Cetrel-Lumina (Salvador), Fórum técnico da EMAE, Câmara de resíduos da SMA, dentre outros; 

•Estudo de modelagem de negócio para implantação de empreendimento de geração de energia a partir 
de Resíduos Sólidos Urbanos, no Estado de São Paulo. Fase atual: contrato está em andamento. 
Previsão de término: março de 2010. 

•Elaboração: 1. escopo da contratação: a) da caracterização dos resíduos sólidos urbanos da Região 
Metropolitana (RM) da Baixada Santista e Litoral Norte; b) do estudo de viabilidade técnico econômico 
para implantação de UTTR na RM da Baixada Santista; 2 estudos de viabilidade, exemplo: RM de 
Campinas, Rhodia e Pinhão Manso;  3. questionário preliminar para avaliação técnica econômica de 
sistemas para tratamento de resíduos com recuperação energética; 

•Aprimoramento de aplicativo para estudos econômicos para implantação de unidades de tratamento 
térmico de RSU. 
 
Gerenciamento de Resíduos  - No ano de 2009, foram destinadas 3.140 lâmpadas contendo 
vapor de mercúrio e 0,3 toneladas de pilhas e baterias para descontaminação e reciclagem. 
Foram coletados 800 litros de óleo comestível usado junto aos restaurantes da Sede da 
Empresa, para doação à OSCIP Triangulo para a produção de sabão.  
 

Retirada de Lixo : 906 toneladas (2.265 m³) do lixo que afluí às Usinas Elevatórias de Traição 
e de Pedreira, principalmente durante os eventos de chuva, de forma a permitir o eficiente 
funcionamento das unidades de bombeamento ali instaladas. Nas UHE Rasgão e Porto Góes, 
no Médio Tietê, foram retiradas 1.200 toneladas (3.000 m³) de lixo. 
 

Retirada de Vegetação Emergente  - A EMAE executa a retirada de vegetação emergente ao 
longo do Canal Pinheiros e corte (roçagem) da vegetação no talude. Foram retirados  6.750 m³ 
de vegetação aquática e realizado o corte de 5.857.142 m² de vegetação. Esses trabalhos 
auxiliam no combate à proliferação de insetos e mosquitos. Parceria : Prefeitura  de São Paulo.  
 

Desassoreamento –  Realizado com escavadeiras, na região das desembocaduras dos 
principais córregos do Canal Pinheiros, a fim de garantir o escoamento em níveis adequados 
durante os eventos de controle de cheias e a navegabilidade dos equipamentos que retiram 
lixo e vegetação flutuante. Foram retirados e transportados 105.000 m³ de sedimentos. 
 

Viveiro de Mudas - Foram produzidas 1000 mudas de espécies nativas distribuídas junto à 
comunidade do entorno para plantio orientado na orla da represa Billings. 
 

Revitalização da Coleta Seletiva – Efetuada na Sede da Empresa, envolvendo treinamento e 
palestra para 33 pessoas responsáveis pela coleta e para 12 pessoas que servem de 
facilitadores para cada escritório.  Realização de trabalho de sensibilização e de distribuição de 
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material didático para todos os funcionários da Sede, envolvendo reformulação de toda a infra-
estrutura de coleta. No ano de 2009, foram coletadas 61,9 toneladas de material reciclável e 
encaminhados à Cooperativa Miguel Yunes, credenciada na PMSP. 
 

Prestação de Serviço para Terceiros  - Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP), 
serviços de Operação e Manutenção da Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda, 
responsável pelo controle das cheias do Córrego Água Espraiada. Contrato celebrado por três 
anos, iniciado em out/2007. Os serviços efetuados proporcionaram o restabelecimento 
operacional da Estação que atualmente encontra-se em sua plena capacidade operativa. 
Presta serviços de suporte à operação: a) Termorio (UTE Governador Leonel Brizola), em 
Duque de Caxias/RJ ; b) SE Piratininga I (ISA-Cteep), em São Paulo/SP, trazendo receitas da 
ordem de R$ 1,0 milhão em 2009. 
 

Visitas Técnicas nas Usinas  - A Usina Henry Borden recebeu 1833 visitantes em 51 visitas 
no ano de 2009. São turmas de colégios, universidades, entidades públicas e privadas, que 
vieram conhecer as instalações.   
 

Balsas -  A EMAE possui quatro embarcações próprias (sendo uma reserva), operando em três 
pontos de travessia do Reservatório Billings. Esse sistema de transporte público por balsas é 
oferecido de forma gratuita e ininterrupta. Em 2009 foram transportados 1.246.671 veículos, 
3.129.948 passageiros em 189.144 viagens, com custos de O&M da ordem de R$ 1.161 mil, 
materiais R$ 1.069 mil e investimento de R$ 1.778 mil. 
 
 
 

4. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo–SABESP 
 
 
Serviços prestados:  o quadro mostra os principais indicadores alcançados pela SABESP 
 
Indicador 2006 2007 2008 2009 * 
Índice de atendimento com abastecimento de água a 
domicílios urbanos (% dos domicílios urbanos) (1) 98% 99% 99% 99% 

Índice de atendimento com coleta de esgoto a 
domicílios urbanos (% dos domicílios urbanos) (1) 78% 79% 79% 80% 

Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados % 63% 66% 72% 74% 
Ligações de Água e Esgoto (2)  

Água  
Novas Ligações (x mil) 156 174 189 201 
Tempo Médio para execução da ligação em dias 5 5 13 11 
Esgoto 
Novas Ligações (x mil) 135 152 169 174 
Tempo Médio para execução da ligação em dias 13 11 10 12 
Notas:  
(1) Atendimentos calculados com base nos dados do Censo 2000 da FIBGE e projeções da FSEADE. Margem de erro  
de ± 2%. 
(2) A partir de 2001 a SABESP passou a disponibilizar o agendamento para as Ligações de Água e Esgotos.  
(*) Valores estimados. 
 
 
Atividades de Destaque  

� Investimento: R$ 1,9 bilhão (valor financeiro projetado de R$ 1,753 bilhão para investimentos 
convencionais e R$ 126 milhões para a PPP do Alto Tietê - não contábil), sendo a média projetada para o 
período 2007-2010 o dobro da média dos 4 anos anteriores, resultando até o final de 2009 na 
manutenção da cobertura do abastecimento de água próxima a 100%, na ampliação da coleta de esgotos 
de 78,0% (dez/06) para 80,0% (p) (dez/09), no tratamento dos esgotos coletados de 63,0% (dez/06) para 
73,5% (p) (dez/09) e na redução das perdas de 31,9% (dez/06) para 26,2% (p) (dez/09);  

�Aprovadas 42 leis autorizando os executivos municipais a firmarem contratos com a SABESP, com 
destaque para a lei aprovada na capital paulista em junho; 

�Início das obras do contrato da PPP Alto Tietê para ampliar em 5 m3/s a produção de água para a RMSP 
até 2010; 
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�Despoluídos 42 córregos por meio do Programa Córrego Limpo. Parceria: Prefeitura de São Paulo. A 
previsão é de que outros 58 córregos, referentes à 2ª fase do programa, estarão despoluídos em 2010; 

�Inovação e parceria com a iniciativa privada, por parte da Sabesp, para a realização de investimentos - 
modalidade de Locação de Ativos – nos municípios de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Franca, 
São José dos Campos, Campos do Jordão e Praia Grande; 

�Assinatura de contrato de Demanda firme para fornecimento de água potável por atacado pela Sabesp 
ao Departamento de Água e Esgotos – DAE do município de Sumaré, para abastecimento complementar 
do município. Valor estimativo do contrato: R$ 26,2 milhões 

 
A SABESP tem como principal acionista o governo do Estado de São Paulo, além de ações 
negociadas no Novo Mercado da Bovespa e na NYSE – New York Stock Exchange.  
 
Desempenho Financeiro 
 
Em 2009, a Companhia obteve um lucro líquido de R$ 1.373,9 milhões, conforme demonstrado 
na tabela abaixo. 

Tabela  1 
Valores em R$ milhões 2008 2009 Variação 

Receita Operacional Líquida 6.351,7 6.730,5 6,0 

Custos e Despesas 4.129,2 4.549,3 10,2 

LAJIDA* 2.840,3 2.741,7 (3,5)% 

Lucro Líquido 63,6 1.373,9 - 

(*) LAJIDA: Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. 
 
 
A solidez econômico-financeira da Sabesp foi reconhecida pela agência de classificação de 
risco Standard and Poors (S&P), que melhorou a nota de avaliação de risco da Companhia.  
 

Em 2009, foi dada continuidade à implantação do modelo de Gestão por Valor Agregado – 
GVA, essencial para orientar ações relacionadas à otimização da base de ativos da SABESP e 
à melhoria da qualidade dos investimentos, visando ao fortalecimento da empresa e sua 
sustentabilidade no longo prazo.  
 
Programa de Redução de Custos   
 
Objetivo: colaborar para a sustentabilidade econômico-financeira da empresa e viabilizar a 
manutenção do patamar de investimentos.  
 

No período 2007-09, as despesas operacionais cresceram, em média, 8.9% ao ano. Esse 
aumento dos custos foi revertido no orçamento de 2010, que mostra um crescimento das 
despesas (1,1%) menor do que o crescimento do faturamento (1,5%). 
 

O trabalho incorporou várias ações de redução de despesas originalmente sugeridas por 
funcionários no âmbito da campanha “reduza custos”. Iniciativas de racionalização nas áreas 
de telecomunicações, (economia de R$ 10 milhões), energia (economia de R$ 14 milhões) e 
arrecadação (economia de R$ 3 milhões), entre outras, estão em andamento. 
 
Desempenho operacional 
 
Em 2009, a SABESP renovou seu quadro de pessoal, realizando, em maio, concurso público 
para provimento de 1.771 vagas distribuídas em todo o Estado. Dentre os selecionados, 379 
novos profissionais já estão atuando na Sabesp.  

Em dez/09, a empresa contava com 15.103 empregados, representando redução de 9,3% em 
relação a dez/08, abastecendo (projeção dez/09) 26,7 milhões de paulistas por meio de 63,7 
mil km de redes de água e coletando os esgotos de 19,6 milhões de pessoas via 42,9 mil km 
de redes de esgotos. Abastece diretamente 23,4 milhões de pessoas e a população urbana 
dos municípios que atendidos no atacado é de 3,3 milhões de pessoas. 
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A evolução do índice de produtividade pode ser observada abaixo: 

Indicador 2006 2007 2008 2009 

Ligações por empregado 684 708 738 837 
 

O índice de produtividade é calculado ao final do período. Se considerarmos as médias 
trimestrais, o indicador em 2008 seria de 726 e o de 2009 de 789.      
 
Com relação às metas estabelecidas para 2009, a partir dos principais indicadores definidos no 
planejamento estratégico, a situação do ano consta da Tabela 2 a seguir: 

 
Tabela 2 

Indicador 2009 – Previsto 2009 – Realizado (*) 
Nº de ligações de água (lig. x 1.000) 158,8 201,0 
Nº de Ligações de esgoto (lig. x 1.000) 160,0 174,0 
Atendimento em Água (%) 100,0% tendendo à universalização 
Atendimento em coleta de esgoto (%)   80,0% 80,0% 
Tratamento dos esgotos coletados (%)   73,7% 73,5% 
Índice de Perdas de Faturamento (%)   26,0% 26,2% 
Perdas no ramal (litros/lig x dia) 397 405 
Implantação do Sistema de Gestão Ambiental -SGA 
(número de unidades operacionais) 26 27 

(*) valores estimados para dez/09. 
 
 
Relacionamento com clientes 
 
 Das ações realizadas para a melhora no relacionamento a clientes, destacam-se: 
1. Nova Central de Atendimento aos Clientes do Litoral e Interior, inaugurada em dez/09, no município de 
Itapetininga.  O atendimento está unificado nos 329 municípios operados pela Diretoria de Sistemas 
Regionais, beneficiando aproximadamente 10 milhões de pessoas; 

2. A SABESP foi a primeira empresa pública a adotar o atendimento on-line via chat;  

3. O número 0800 7773700 passou a fazer o atendimento para deficientes auditivos; 

4.   A priorização da sistemática de tratamento dos processos encaminhados pelo Procon possibilitou uma 
redução da ordem de 10% no número absoluto de manifestações consideradas fundamentadas: foram 
apenas 179 em 2009, em comparação às 197 do ano anterior. 
 
 
Novos Negócios 
 
O ano de 2009 representou a consolidação da área de Novos Negócios, com a criação de sua 
Superintendência e a assinatura de diversos termos de cooperação e parcerias, a saber: 
 

Entidade Descrição 
Empresas Estaduais de 
Saneamento: 
 

-CAESB de Brasília e  
-CASAN de Santa Catarina 

Termos de Cooperação Técnica. 

-Instituto Costarricense de 
Acuedutos y Alcantarillados 
(AyA) de Costa Rica. 

- Agbar de Barcelona  

- Mekorot de Israel 

Termos de Cooperação Técnica  internacional .  

Objetivo: viabilizar as trocas de experiências e conhecimento entre as 
empresas e para prospectar negócios conjuntos.  

O 1º termo assinado foi em jan/09, com a AyA , de Costa Rica. A 
parceria com a Agbar permitiu à Sabesp aprofundar o seu 
conhecimento na área de membranas filtrantes e secagem de lodos. 

 
 



 

480 

 

 
Entidade Descrição 

 
Empresa pública de 
saneamento do Panamá 

1º Contrato de prestação de serviços internacional. 

Em consórcio com a empresa Latin Consult, a SABESP venceu uma 
concorrência internacional, promovida pelo Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales (Idaan), com o apoio (BID). Objeto: atuar 
como consultor em programa de uso racional de água e na 
implantação de um novo modelo de gestão comercial e operacional 
nas províncias centrais do Panamá.  

 
Companhia de Saneamento de 
Alagoas – CASAL 
 
 

- SAEEB - Serviço Autônomo 
de Belém do Pará e Município 
de Toritama em Pernambuco. 

Contrato para Transferência Tecnologia de na área d e redução de 
perdas: 

1° contrato, nessa área, foi celebrado com a CASAL.  Período: 5 anos. 
Objeto: auxilio no desenvolvimento de um programa de redução de 
perdas no Município de Maceió. Receita Estimada: R$ 25 milhões.  
 
 
-Fase Atual: Inicio das negociações. 

 
 
A área de Novos Negócios contribuiu também nos esforços da Sabesp de rentabilizar ativos e 
desenvolvimento de soluções ambientalmente sustentáveis.  

 Exploração do potencial energético por empresas privadas: Em 2009 foi publicado o 1º edital de licitação 
para a concessão ao direito de exploração energética por empresas privadas para as Estações de 
Tratamento de Água (ETA) de Guaraú e Vertedouro Cascata, por meio da construção de pequenas 
centrais hidroelétricas (PCH). Trata-se de modelagem inédita, no Brasil, que trará novas receitas à 
Companhia. 
Projeto Aquapolo Ambiental: teve importantes avanços com a definição dos principais termos e condições 
dos contratos para implantação pela Sabesp e pela Foz do Brasil de projeto de água de reuso.  Diante do 
interesse de alguns municípios, e.g. São João da Boa Vista, Mogi Mirim e Lins, foram realizados estudos 
e análises para apresentar soluções em relação à disposição final de resíduos sólidos urbanos (RSU). 
Outro ponto que está em estudo técnico e de viabilidade econômica é a destinação do lodo das ETEs. 
 

 
 

Soluções Ambientais 
 
Programa composto por uma plataforma de produtos e serviços que buscam fidelizar e ampliar 
a base de grandes clientes da Empresa. Por meio dos novos serviços, os clientes se 
beneficiam do conhecimento e da tecnologia da Sabesp nos campos de sustentabilidade, 
preservação do meio ambiente e gerenciamento de recursos hídricos.  
 
Os principais resultados obtidos em 2009 foram:  
Contratos de Fidelização: estabelece uma demanda mensal mínima de consumo. Benefícios: tarifas 
diferenciadas e sistemas de gestão de consumo, proporcionado redução de custos; atendimento 
diferenciado e garantias de abastecimento. Contratos firmados em 2009: 41 que somados aos 103 
existentes, correspondem a um faturamento fidelizado de R$ 196 milhões/ano. 
 

Programa de Recebimentos de Esgotos Não-Domésticos (PREND): Objetivo: receber e tratar os 
esgotos provenientes do processo produtivo. Em 2009, coletou 16,9 milhões m³ de efluentes, o que 
corresponde a faturamento de R$ 125 milhões. 
 

Água de Reúso: a água produzida a partir do tratamento de esgotos pode ser utilizada para refrigeração 
de equipamentos, em processos industriais e para outros fins não-potáveis.  O processo de produção 
da água de reúso da Sabesp é assegurado pelo sistema de gestão ISO 9001:2000. A capacidade atual 
de produção pelas Estações de Tratamento de Esgoto da RMSP é de 320 mil m³/mês, sendo fornecida 
para os atuais clientes 123 mil m³/mês.  
 

Programa de Uso Racional da Água (PURA): as soluções para diminuir o consumo de água são 
compostas de ações como detecção e reparo de vazamentos, troca de equipamentos convencionais 
por equipamentos economizadores, estudos para reaproveitamento da água e palestras educativas. O 
PURA é direcionado para órgãos de administração pública e em 2009 obteve os seguintes resultados: 
 

escolas públicas da capital:  644  aderiram ao programa, até out/09. 
escolas da rede municipal - SP : a Sabesp  lançou dois manuais com foco específico e didático.  
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Das 644 escolas municipais, 504 contam com o Contrato de Tarifação para Entidades Públicas, que dá 
direito a 25% de desconto na conta de água. Para ter o benefício, a instituição precisa ter economizado 
pelo menos 10% no consumo de água – e manter esse patamar. 

Manual do empreendedor objetivo: orientar os empreendedores, projetistas e construtores do Estado 
quanto aos critérios adotados pela Sabesp para a correta interligação de empreendimentos imobiliários 
aos sistemas públicos de água e esgotos. 

Medição Individualizada de Água em Condomínios: tecnologia que permite medir separadamente o 
consumo de cada apartamento.  Está disponível para condomínios residenciais e comerciais de todos 
os municípios operados pela Sabesp no Estado de São Paulo. 
 

• N° de condomínios atendidos até dezembro: 3.933 
• Nº de orçamentos solicitados até dezembro:  2096 (cerca de 70 mil apartamentos). 
• Lançamentos: 72 apartamentos.  
• Lançamentos previstos para até jul/2010: 5.857 apartamentos. 

 
Telemedição: Sistema que possibilita o monitoramento do consumo do hidrômetro em tempo real via 
Internet.  A gestão de consumo em tempo real permite a tomada de decisões com maior agilidade, 
aumentando a eficiência logística das respostas, ao mesmo tempo em que reduz o desperdício de 
água. Total de imóveis apontados pelo sistema que utilizam a Telemedição: 2.887. 
 

Tarifas diferenciadas para clientes de baixa renda: Essas tarifas, até 64% mais baixas que a normal, 
beneficiam 152.513 famílias no âmbito da Diretoria Metropolitana, garantindo o acesso ao saneamento 
básico por parte das populações mais carentes e, assim, contribuindo para a melhoria das condições de 
saúde e qualidade de vida. Apenas o Complexo Paraisópolis, por exemplo, possui 11.645 ligações 
beneficiadas com tarifas reduzidas. 

 
 
Pesquisa e Desenvolvimento & Inovação (PD&I) 
  
Objetivo: desenvolver estudos e a inovação tecnológica, frente aos desafios e oportunidades 
proporcionados pelo novo marco regulatório. 

Parceria: FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo: acordo de 
cooperação para desenvolver projetos na modalidade de “Pesquisa em Parceria para Inovação 
Tecnológica (PITE)”. Investimentos previstos: R$ 25 milhões pela Sabesp e de R$ 25 milhões 
pela FAPESP ao longo de cinco anos. 

As diretrizes de pesquisa da Sabesp focam na redução do impacto ambiental de suas 
atividades, buscando maior eficiência na utilização dos recursos, desenvolvimento de novas 
tecnologias sustentáveis, aumento no uso de água de reuso e o aproveitamento máximo de 
fontes de energia alternativa.  
 
Modernização da gestão e investimentos 
 
Houve melhora na programação dos empreendimentos com a ampliação da utilização da 
metodologia Sabesp para Gerenciamento de Empreendimentos, baseada nos conceitos e nas 
melhores práticas do PMI - Project Management Institute, reconhecido mundialmente como um 
dos maiores centros de desenvolvimento de gerenciamento de projetos. 
  
A aceleração dos investimentos impulsionou os Programas Estruturantes, cujos resultados 
estão descritos a seguir: 
 
Projeto Tietê: visa à melhoria da qualidade da água da bacia do Rio Tietê na RMSP, por meio 
da ampliação da infra-estrutura de coleta e tratamento de esgoto. Teve início em 1992 e 
envolve investimentos de US$ 2,5 bilhões.  
 
As duas primeiras etapas do programa elevaram a coleta dos esgotos de 70% para 84%, e o 
tratamento dos esgotos coletados de 24% para 70%. Impacto: redução da mancha de poluição 
no rio Tietê e da carga poluidora no manancial da represa Billings, que foram sensivelmente 
reduzidas. 

 A 3ª Etapa do projeto tem o objetivo de ampliar o índice de coleta para 87% e de tratamento 
para 84%. 
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Para alcançar estas metas, prevêem-se as seguintes obras: (i) 580 km de coletores e 
interceptores; (ii) incremento de vazão de tratamento de 7,4 m³/s; (iii) 1.250 km de rede 
coletora e (iv) 200 mil ligações domiciliares. Pessoas Beneficiadas: 1,5 milhão com serviços de 
coleta e 3 milhões  com os serviços de tratamento de esgotos.  
 
 O investimento nesta fase está estimado em US$ 1,05 bilhão, sendo US$ 600 milhões 
provenientes de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
US$200 milhões da SABESP e US$ 255 milhões de outras fontes de recursos. 
 
Em 2009, o BID aprovou o empréstimo, permitindo o início dos processos licitatórios de obras 
para esta 3ª Etapa. Para 2010 estão previstos o início da execução de mais de 240 Km de 
coletores-tronco, quase 400 Km de redes coletoras e a publicação dos processos licitatórios, 
visando à ampliação das Estações de Tratamento de Esgotos. 
 
Onda Limpa Baixada Santista: visa a ampliar a coleta e tratamento de esgoto (de 54% para 
95%) em toda a Baixada Santista. O programa prevê a despoluição de rios e canais, com a 
consequente melhora da balneabilidade de 82 praias, distribuídas nos 162 km da região. 
Beneficiários: cerca de três milhões de pessoas (população fixa e flutuante). Investimentos: em 
2009 foi da ordem de R$ 978 milhões. Para 2010 está prevista a conclusão de 60% das obras 
lineares (redes coletoras, coletores-tronco, linhas de recalque e estações elevatórias), com a 
execução de 60.000 novas ligações de esgoto. 
 
Onda Limpa Litoral Norte: visa a ampliar a coleta e o tratamento de esgoto (de 36% para 85%), 
beneficiando cerca de 600 mil pessoas nos municípios de São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e 
Caraguatatuba.  
 
Os investimentos de R$ 480 milhões contemplam a execução de 390 km de redes coletoras, 
coletores-tronco, interceptores e emissários, 26 mil novas ligações domiciliares, 155 estações 
elevatórias de esgotos, 15 estações de tratamento de esgotos, emissário submarino e a 
Estação de Pré-condicionamento de Ilhabela.  

Em 2009, iniciou-se a implantação dos sistemas de esgoto das praias do Pinto e Ponta Azeda 
e houve a continuidade das obras do emissário Itaquanduba, ambos em Ilhabela; concluíram-
se as obras dos sistemas de esgotamento sanitário nos bairros Praia Cantagalo e Travessão; 
foram executadas as obras dos bairros Palmeiras, Jardim Britânia, Pontal Santa Marina, 
Sindicato e Morro do Algodão, todas em Caraguatatuba;  ocorreram obras complementares do 
sistema Paúba, na Costa Sul de São Sebastião e  a execução do sistema de esgoto das praias 
Tenório e Perequê-Açu, em Ubatuba. 
 
Água no Litoral: visa a garantir a disponibilidade de água tratada à população residente em 
todos os municípios atendidos pela Sabesp na faixa litorânea do Estado de São Paulo, bem 
como ao fluxo de turistas. 

Investimentos previstos: na melhoria da qualidade da água tratada, ampliação da produção, 
adução, capacidade de reservação de água tratada e expansão da rede de distribuição e 
ligações domiciliares. 
 
Em 2009, iniciou as obras de construção das Estações de Tratamento de Água - ETA: a) 
Jurubatuba em Guarujá, b) Mambú-Branco em Itanhaém e adutora Melvi-Boqueirão em Praia 
Grande; realizou o remanejamento da adutora do Sistema Itú e iniciou as obras da ETA Itú em 
São Vicente e retomou a obra de implantação da ETA Antas em Mongaguá, com investimentos 
previstos de R$ 428 milhões. Publicou edital de licitação para construção da ETA Melvi em 
Praia Grande. 
 
Programa de Água e Esgotos do Interior: visa ao atendimento da meta de universalização da 
empresa no interior do estado. Destacam-se em 2009 o avanço significativo das obras de 
esgotos de São José dos Campos e Taubaté-Tremembé; a estruturação de locação de ativos 
para o Novo Sistema Produtor de Água de Franca; e, a conclusão das seguintes obras:  
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Município Obra 

Monte Aprazível Estação de tratamento de esgotos, estação elevatória final, linha de recalque e 
emissário final (sede) 

Sud Menucci Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (Distrito de Bandeira D´Oeste.) 
Hortolândia Sistema de afastamento de esgotos sanitários 
Itaí Obras de esgotos sanitários 
Agudos  1ª. etapa do sistema de esgotos sanitários (sede) 
Salmourão  Sistema de esgotamento sanitário (sede) 
Fernando Prestes  Sistema de esgotamento sanitário (sede) 
Orindiúva  Emissário e estação de tratamento de esgotos (sede) 
Rubiácea  Rede coletora, emissário e ligações de esgoto (Distrito de Caramuru) 
Caçapava Sistema de esgotos sanitários (bairros Vila Mariana e Santa Luzia) 
 
Programa Metropolitano de Água: visa a garantir a continuidade do fornecimento regular de 
água tratada para os municípios da RMSP operados pela Sabesp e para os municípios 
permissionários. 

Em 2009 foram concluídas importantes obras de adução, reservação e barragens. Destaca-se, 
também, o início das obras da Parceria Público-Privada (PPP) do Alto Tietê (com investimentos 
já realizados de R$ 125,8 milhões em 2009), que deverão estar concluídas até o final de 2010, 
aumentando a capacidade nominal do Sistema Alto Tietê de 10 para 15 m3/s e beneficiando 
diretamente 1,5 milhão de pessoas da região leste da RMSP, dos municípios de Arujá, 
Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Guarulhos e Mogi das Cruzes, além de 
melhorar a confiabilidade, flexibilidade e disponibilidade de água do sistema integrado que 
abastece a RMSP. 
 

Programa de Redução de Perdas: Objetivo: obter uma redução mais acelerada e consistente 
das perdas a longo prazo. O programa possui um horizonte de 11 anos (2009 – 2019) e tem 
como meta reduzir o índice de perdas de 467 litros/ramal x dia (dez/07) para 211 litros/ramal x 
dia ao final do plano, compatível com padrões internacionais.  Total de Investimentos previstos: 
R$ 3 bilhões. Em 2009 foram investidos R$ 179 milhões e os resultados obtidos foram: índice 
de perdas de faturamento de 26,0% e o índice perdas por ramal de 402 litros/ramal x dia. 
 
Sustentabilidade 
 
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) - Pelo terceiro ano consecutivo, a Sabesp foi 
selecionada. Este índice é um indicador que lista as empresas que têm ações na bolsa e 
apresentam alto grau de comprometimento com práticas de sustentabilidade e governança 
corporativa. 
 

Gestão Integrada da Qualidade - A Sabesp recebeu do Bureau Veritas Certification – BVC, a 
recertificação nas normas ISO 9001 (qualidade), OHSAS 18001 (segurança e saúde 
ocupacional) e ISO 14001 (gestão ambiental) e intensificou a preparação da ampliação da 
certificação ISO 14001 para 65 Estações de Tratamento de Água e de Esgotos.  
 
Segurança e Saúde no Trabalho - Houve redução de 33% do número de acidentes do trabalho, 
em relação ao ano de 2008, resultado da implantação de diversos programas educativos e 
prevencionistas, visando à melhoria das condições de trabalho. Na área de Saúde, outras 
ações foram desenvolvidas, destacando-se as campanhas informativas sobre a Gripe Influenza 
A (H1N1), Dengue e Ergonomia. 
 

Educação Contínua – efetuada por meio da Universidade Empresarial Sabesp,  
proporcionando 96.988 participações em atividades de capacitação, que correspondem a 55,7 
horas per capita de treinamento, ultrapassando a meta prevista para este ano.  A programação 
contemplou um conjunto de programas corporativos, tais como: Gestão do Valor Agregado - 
GVA®, Gestão da Qualidade, Sistema de Gestão Ambiental- ISO 14001, Capacitação em Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho, dentre outros. Investimento: R$ 8 milhões 
 

Negociação Coletiva 2009/2010: O processo ocorreu em maio com as principais Entidades 
Sindicais que representam os empregados, finalizando em Acordo Coletivo de Trabalho.  
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O Programa de Participação nos Resultados integrou o Acordo Coletivo 2009/2010 e foi 
estruturado com indicadores e metas que necessitam do esforço de toda a empresa para o seu 
cumprimento. O pagamento de até uma folha base está condicionado ao cumprimento das 
metas. 
 

Prêmio Criatividade: Foram inscritas 730 idéias, sendo que 60 receberam prêmios nos valores 
de R$ 1.000 e R$ 2.500 e 4 no valor individual máximo de R$ 10.000.  As áreas da empresa 
como Marketing, Meio Ambiente, Esgoto, entre outras, receberam a contribuição de idéias 
inovadoras, proporcionando ações que produzam resultados e estimulem uma cultura 
organizacional que valorize o pensamento criativo. 
 

Programa de Voluntariado Sabesp – foram capacitados 900 empregados, em mais de 14.000 
horas de treinamento. Destacam-se como resultados mais de 2.000 empregados voluntários 
que, com seu empenho em prol da sociedade, beneficiaram em torno de 580 mil pessoas, 
prioritariamente as populações mais carentes e as comunidades do entorno. 
 

Campanha do Agasalho: foram arrecadadas e distribuídas 3.169.889 peças a 391 entidades 
assistenciais, beneficiando 145.125 pessoas. 
 
 
5, Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE 
 
Missão - O DAEE, em continuidade ao processo de planejamento e gestão estratégica, definiu 
sua missão como entidade voltada execução de obras, manutenção e gestão da infra -estrutura 
hídrica estadual. 
 
Buscou, para atendimento à sua missão e com base em diretrizes de Governo, a implantação 
de obras estratégicas para controle e combate de enchentes; otimização do gerenciamento de 
recursos hídricos; intenso apoio técnico aos municípios nas suas demandas por melhores 
índices de saneamento ambiental; e, início do Programa de Remodernização da Autarquia , 
com uma série de ações já realizadas, quais sejam: 
 

•estudos para elaboração de Plano Diretor de Tecnologia e Comunicação e Sistema Integrado de 
Informações do DAEE. 

•Contratação, por meio de Concurso Público, de 76 Engenheiros para as áreas técnicas e Bacias 
Hidrográficas e 18 novos funcionários em cargos nas áreas de suporte administrativo. 

•implantação de 107 alterações funcionais - Promoções; 

•criação da Diretoria de Desenvolvimento Organizacional – DDO que deu inicio, em conjunto com 
toda organização, a um amplo estudo do redesenho institucional da Autarquia, em fase final de 
conclusão. Com a criação da nova Diretoria, outras ações também foram concretizadas, tais como: 

 

•implantação do processo para gestão da movimentação interna de pessoal e processo seletivo 
interno,  a fim de buscar otimização de recursos humanos na Autarquia;  

•mapeamento  funcional e de competências técnicas consolidadas internamente para introdução 
de sistemática de acompanhamento funcional e fortalecimento da capacitação técnica dos 
funcionários;  

•início da implantação de Educação Continuada por meio da retomada do Treinamento 
Estratégico de Gestão de Recursos Hídricos, priorizando Outorga e Gestão de Águas 
Subterrâneas, abrangendo na primeira etapa 30 servidores; 

• em convênio com a Cooperhidro, treinamento de 270 servidores que atuam em funções 
administrativas, abrangendo diversas modalidades de cursos;   

•por meio de diversas Entidades foram treinados 27 servidores em cursos de especialização e 
participação de 70 técnicos em simpósios nacionais e internacionais;  

•criação do Blog da Memória Coletiva do DAEE, estabelecendo um importante canal de 
comunicação com os funcionários; 

•priorização de Ações Sociais nos diversos segmentos de colaboradores da Autarquia, 
envolvendo também Programa Específico aos Aposentados. 
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I - Controle e prevenção de enchentes : 

Em decorrência de contratos assinados em 2009 e em exercícios anteriores, o DAEE aplicou 
R$  130,6 milhões nesse programa, em três ações principais: (i) construção de piscinões no 
Alto Tietê; (ii) serviços de melhorias e conservação da infra-estrutura hídrica do Alto Tietê; e (iii) 
serviços de melhorias e conservação da infra-estrutura hídrica do Estado. 
 
i – Reservatórios de Retenção – Piscinões 
 

Obras :  
Concluídas: Pirajuçara/Poá (RPI-6-Sharp); Ribeirão Vermelho (RVVe-02/Anhangüera). 
Previsão de Conclusão: Alto Tamanduateí (RC5/Taboão e RC-4a/Ford Fábrica): 1º trimestre/2010 
Iniciada em 2009: Olaria (Pirajuçara). 
Contratação prevista: início de 2010, Jaboticabal (Alto Tamanduateí)  
 
Descrição das Obras :  

                                                                                                                                                                                                                                      R$ mil 

Atividade  Município  Investimento 
(contratos)  

Desembolso 
2009 

Reservatório de retenção RPI-6/SHARP, no córrego 
Pirajuçara  

Fase atual: concluído/2009 

Taboão da Serra 34.856,31 7.817,26 

Reservatório de retenção RVVE - 02 Anhangüera, 
com capacidade de 105 mil m3, no Ribeirão 
Vermelho, travessia do km 15 da via Anhangüera.  

Fase atual: concluído/2009 

São Paulo 10.944,02 3.967,08 

Reservatório de retenção RVVE - 02 Anhangüera – 
2ª fase, com capacidade de 40 mil m3, no Ribeirão 
Vermelho, travessia do km 15 da via Anhangüera 

Fase atual: em andamento. 

São Paulo 6.197,57 1.000,00 

Reservatório de retenção de RC-4a/FORD Fábrica, 
Córrego do Taboão. 

Fase atual: em andamento 

São Bernardo do 
Campo 

7.180,38 4.645,89 

Reservatório de Retenção RC-5/Taboão, no Córrego 
Taboão, com capacidade de 180 mil m3. 

Fase atual: em andamento 

São Bernardo do 
Campo 

11.360,94 3.673,73 

Reservatório de retenção RPI-8/Olaria, córrego 
Olaria. 

Fase atual: iniciada em nov/09 

São Paulo 28.500,00 1.500,00 

Recuperação do reservatório de retenção RM/09-
Faculdade de Medicina. 

Santo André 840,50 840,50 

Recuperação estrutural dos reservatórios da bacia 
do Córrego Pirajuçara. 

Taboão da Serra 
e Embu 4.414,08 2.000,00 

Total  104.293,80 25.444,46 
 
 
ii – Serviços de Melhorias e Consevação da Infraest rutura Hídrica 

 Obras de canalização, serviços de caráter permanente, tais como: desassoreamento, limpeza, 
conservação, paisagismo, recomposição de taludes, manutenção e operação das estruturas 
hidráulicas, que abrangem as calhas dos córregos e rios, barragens/reservatórios e os 
piscinões.  
 
Destaque  para : 
Calhas dos rios Tietê, Cabuçu de Cima, Tamanduateí e a canalização do Córrego Taboão, piscinões; 
estudos e projetos para conservação da Várzea do rio Tietê, deste a barragem da Penha até sua 
nascente; e os projetos para fechamento do Valo Grande. 
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Os investimentos em projetos, serviços e obras contratados ou iniciados em 2009 estão a 
seguir: 

 
Região Metropolitana da Grande São Paulo - Alto Tie tê 
 

                                                                                                                                                          R$ mil 

Atividade Local Investimento 
(contratos) 

Desembolso 
2009 

Desassoreamento do Rio Tietê, entre as Barragens 
Edgard de Souza e Penha. Extensão: 24 km 

São Paulo 63.122,00   26.110,00 

Limpeza e manutenção dos taludes e bermas da calha 
ampliada do rio Tietê, entre as barragens: Móvel e 
Penha, incluso serviços de apoio técnico administrativo. 

São Paulo 17.674,00     2.931,00 

Manutenção do paisagismo do rio Tietê, entre as 
barragens Móvel e a da Penha. 

São Paulo 15.684,00 5.310,00 

Limpeza e manutenção dos Reservatórios do Alto 
Tamanduateí (18 piscinões sub bacia Tamanduateí),  

Municípios do 
ABC 17.390,00 8.701,00 

Recuperação de taludes do rio Tamanduateí, próximo à 
Avenida do Estado. 

São Paulo 3.004,00 672,00 

Desassoreamento e recuperação de taludes do rio 
Cabuçu de Cima. 

São Paulo 18.553,00 5.663,05 

Limpeza e recuperação do Rio Jundiaí. Extensão: 
4,4Km. 

Mogi das 
Cruzes 2.152,30 2.152,30 

Canalização de 2,5 km, do Córrego Taboão, entre rua 
Polônia e a Avenida 31 de Março, nos municípios de 
São Bernardo do Campo e Diadema. 

SBCampo e 
Diadema 11.918,20 6.469,33 

Execução de obras de melhorias no canal do Ribeirão 
Euzébio. 

Franco da 
Rocha 149,26 149,26 

Revisão e Atualização do Plano Diretor de 
Macrodrenagem, na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 
Sub - Bacias do Tamanduateí, Pirajuçara, Ribeirão 
Vermelho, Médio Juqueri e Baquirivu Guaçu.  

Estado de São 
Paulo 1.214,40 583,50 

Execução de obras de canalização do Córrego Jacu, no 
seu trecho final, situado entre o viaduto sobre a CPTM e 
a sua foz no Rio Tietê, que integra o Projeto Pantanal 
de Urbanização Integrada. 

São Paulo 17.210,98 13.975,71 

Estudos projetos para contenção de cheias e proteção 
de várzeas do Rio Tietê, a montante da Barragem da 
Penha  

São Paulo e                   
Guarulhos 1.561,32 1.494,32 

Serviços técnicos especializados de engenharia 
consultiva, para acompanhamento da implantação e 
execução de obras de infra-estrutura hídrica. 

Estado de São 
Paulo 3.418,00 1.220,50 

Obras para implantação do Parque Público Carapicuíba. Carapicuíba 12.822,56 1.803,07 

 Total   185.874,02 77.235,04 

 
 
INTERIOR DO ESTADO 
 

                                                                                                                                                               R$ mil 

Atividade Local Investimento 
(contratos)  

Desembolso 
2009 

Execução de projeto de Barragem e Plano Diretor de 
Macro drenagem  em convênio com a SABESP. 

São João da 
Boa Vista 

2.084,02 1.770,71 
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                                                                                                                                                            R$ mil 

Atividade Local Investimento 
(contratos)  

Desembolso 
2009 

Projeto de recuperação de Barragens e contenção de 
erosões, em convênio com a SABESP. Viabilização de 
execução das obras em 2010. 

Paraguaçu 
Paulista 2.226,76 1.544,23 

Remoção, transporte e disposição final de plantas 
aquáticas, no rio Paraíba do Sul - trecho paulista.(*) 

Jacareí e 
Lavrinha 5.024,91 2.050,51 

Total  9.335,69 5.365,45 

(*)Em dezembro de 2007 foi celebrado Convênio entre a União por meio do Ministério da Integração Social e 
o Estado de São Paulo representado pela Secretaria de Saneamento e Energia, tendo o DAEE como 
interveniente objetivando a remoção de plantas aquáticas (Capituva) no Rio Paraíba do Sul.  
Valor: R$, 5.024,91sendo: R$ 2.425,00 do Ministério e R$ 2.599,91 do DAEE. 

 
 
iii - Estruturas Hidráulicas  
 
São obras de infra-estrutura hídrica destinadas à regularização de vazões, tanto para o 
combate às enchentes na época das grandes chuvas, como para manter vazões mínimas nos 
cursos d’água na estiagem. 
 
 Investimentos realizados em 2009 nessas obras estão descritos a seguir: 
                                                                                                                                                               R$ mil 

Atividade Local Investimento 
(contratos) 

Desembolso 
2009 

Fechamento do maciço da Barragem de Taiaçupeba, 
adequação da transferência de água Tietê - Jundiaí e 
obras complementares (recursos total Convênio SABESP). 

Alto Tietê 90.202,42 2.845,42 

Execução de serviços de operação da barragem Móvel e 
da Penha, rio Tietê, localizadas junto ao "Cebolão", início 
da rodovia Castelo Branco, e junto ao Parque Ecológico, 
início da rodovia Ayrton Senna. 

São Paulo 8.959,62 8.959,62 

Serviço de manutenção geral das 9 comportas da 
Barragem Móvel, no rio Tietê, confluência com o rio 
Pinheiros. 

São Paulo 1.814,80 640,37 

Elaboração do Projeto Executivo dos equipamentos 
eletromecânicos do Vertedouro da Barragem do Valo 
Grande. 

Iguape 998,96 775,43 

Estudos e projetos de recuperação da estrutura e obras 
civis de construção do complexo da área logística e 
operacional, urbanização e proteção de margens do 
Vertedouro da Barragem do Valo Grande. 

Iguape 399,50 265,79 

 Total   102.375,30 13.486,63 

 
 
iv –  Projeto Várzeas do Tiete 
 
O Parque Várzeas do Tietê é o maior parque linear do mundo com 75 km de extensão e uma 
área de 107 km2. 

O Parque visa a preservar as várzeas do rio Tietê, fundamentais para o ecossistema do rio, 
além de propiciar lazer, cultura turismo e esporte. 
 
A ocupação da margem vai ser reordenada para cuidar das águas, despoluir córregos e 
restaurar o meio ambiente. 
 
O Projeto está em fase inicial e o investimento realizado em 2009 é demonstrado a seguir: 
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                                                                                                                                                R$ mil 

Atividade Local Investimento 
(contratos) 

Desembolso 
2009 

Adequação e transformação do Parque Ecológico do 
Tietê em parque urbano, visando a ordem 
urbanística, arquitetônica e a preservação do meio 
ambiente, entre a Barragem da Penha e a nascente 
do Rio Tietê, em Salesópolis. 

São Paulo e                   
Guarulhos 5.256,00 948,78 

 Total   5.256,00  948,78 
 
 

 v – Parque Ecológico do Tietê  -  PET 
 

Parte integrante da Várzea do Tietê, é um espaço rústico, com milhões de árvores. Não 
impermeabiliza o solo e tem animais silvestres soltos. 
 

Recebe 200 mil visitantes /mês em suas trilhas, campos e espaços, e é local de pesquisas de 
alunos da USP - Leste e outras universidades. 
 

Atividades  

-prática de esportes: se realiza em múltiplos campos e quadras, no Conjunto Aquático, sem qualquer 
custo para a população.  
Recebeu doação de ambulância e, por meio de empresas, uma academia, onde jovens podem 
aprimorar a saúde e a capacidade física. 
- Centro de Recuperação de Animais Silvestres, “hospital” para animais apreendidos de traficantes. 
Recebeu Prêmio para o meio-ambiente, disputado com  entidades privadas e públicas de todo o Brasil.  
- Centro Cultural: abriga Museu, Biblioteca e Oficina Cultural, com cursos e eventos sobre o Rio Tietê e 
educação ambiental e o Jardim das Esculturas, de artistas brasileiros de renome mundial.   
- Recebe festas da comunidade no Dia do Trabalho, das Mães, Festa Julina e Nordestina, quando se 
oferecem exames médicos, dentários, produtos de saúde, gratuito; grandes eventos, como do Red Bull. 

 
Investimentos pelo Governo do Estado - 2009 

Em ciclovia, expansão da Via Parque, plantio de mais de 100 mil árvores da Mata Atlântica. 
 
 

II - Planejamento e Administração de Recursos Hídricos 
 
O DAEE atua como Agente Técnico do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, que 
em 2009 acompanhou cerca de 480 projetos em andamento, envolvendo profissionais de todas 
as diretorias de bacias do DAEE, além de outras diretorias técnicas tais como CTH, DEO, DRH, 
DPO, sendo que a grande maioria destes projetos se refere a financiamentos às Prefeituras 
Municipais.  
 
Foi agente técnico de cerca de 1500 projetos já concluídos, que totalizaram contratos no 
montante de R$127 milhões, nos quais os tomadores foram Prefeituras Municipais, órgãos 
públicos e entidades privadas. 
 
Neste campo, destacam-se as seguintes atividades:  

R$ mil 

Atividade Local Investimento 
(contratos) 

Desembolso 
2009 

Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para 
a Macrometropole Paulista 

São Paulo 3.597,72 2.238,49 

Elaboração de Planos Integrados Municipais e Regionais de 
Saneamento Básico para a Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, e 
Baixada Santista. 

São Paulo 4.491,92 1.949,08 

Ampliação de Bancos de Dados para Acompanhamento dos 
Indicadores do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

São Paulo 725,58 413,04 

Módulo Base Georeferênciada da Infra-estrutura Hídrica do 
Estado de São Paulo - SAIH 

São Paulo 346,00 259,00 
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R$ mil 

Atividade Local Investimento 
(contratos) 

Desembolso 
2009 

Regionalização de Diretrizes de Utilização e Proteção das 
Águas Subterrâneas - Fase 1 : Bacias do Leste 

São Paulo 526,24 526,24 

 Total   9.687,46 5.385,85 
 

Estão em andamento providências para mais 34 projetos financiados pelo FEHIDRO, nos quais 
o DAEE é o tomador dos recursos financeiros. 
 
 
III - Gerenciamento de Recursos Hídricos 
 

Expedição de 5.000 outorgas de direito de uso de água de implantação de empreendimentos, licenças 
de execução ou operação para poços profundos e interferências; 

Fiscalização de cerca de 500 usuários de recursos hídricos; 

Manutenção e atualização do cadastro com registro 85.000 usos ou interferências; 

Participação do DAEE em colegiados estaduais de Recursos Hídricos, no Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos e diversas Câmaras Técnicas em que tem vários representantes, além de participar 
dos Grupos de Trabalhos para a implantação dos Comitês Federais da Bacia do Rio Grande e do Rio 
Paranapanema. 
 
 
IV – Telemetria  
 

Implantação da rede telemétrica para monitoramento dos reservatórios de retenção (Piscinões) da 
RMSP, num total de 48 postos telemétricos instalados em 24 reservatórios; 

Modernização dos postos telemétricos da rede da Serra do Mar cujos dados permitem avaliação de 
risco de escorregamento de encostas com forte ação da Defesa Civil do Estado de São Paulo e da 
Prefeitura de Santos; 

 Modernização em andamento da rede telemétrica do Rio Ribeira de Iguape de forma a garantir os 
dados em tempo real para a futura operação das comportas da Barragem do Valo Grande. 

 
                                                                                                                                                  R$ mil 

Atividade Local Investimento 
(contrato) 

Desembolso 
2009 

Monitoramento, Ampliação, Modernização e 
Manutenção da Rede Telemétrica nas Bacias 
Hidrográficas do Estado de São Paulo.  

Estado de São 
Paulo 2.650,52 1.106,64 

Total   2.650,52 1.106,64 
 
 
                                                                                                                          
V – Programa Água Limpa 
 
Objetivo: é implantar sistemas de afastamento e tratamento de esgotos em municípios com até 
50 mil habitantes, não operados pela SABESP ou concessionária privada. Parceria entre a 
SSE, a Secretaria da Saúde, o DAEE e os municípios. Nos últimos cinco anos atendeu: 

                                                                                             
                                                                                                                 R$ milhões 

2006 a 2008 2009 Total Indicador 
qtde Valor  qtde  Valor qtde  Valor  

Municípios      143  

   - localidades      151  

Obras entregues 47 31,7 9 18,1 56 49,8 

Obras em andamento   49  49 83,4 

          nos municípios   48    
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VI - Apoio aos Municípios para Obras e Serviços de Infra-Estrutura Hídrica e 
Saneamento: 
 
Nos últimos três anos, 128 Municípios foram beneficiados com a assinatura de 140 convênios 
para a transferência de recursos da ordem de R$ 43,3 milhões para a execução de obras e 
serviços Desse total, 58 convênios foram assinados no exercício de 2009, no valor global de 
R$ 17,2 milhões, beneficiando 57 municípios. 

                                                                                                                     R$ mil 
2007 e 2008 2009 Total Objeto 

nº Valor  nº Valor   nº Valor  

Prevenção, Controle e Combate à Erosão 4 583,00 2 500,00 6 1.083,00 

Prevenção, Controle e Combate à Enchentes 22 5.257,85 21 9.832,86 43 15.090,72 

Esgotamento Sanitário 12 11.413,31 4 695,00 16 12.108,31 

Drenagem de Águas Pluviais 24 4.637,35 21 4.685,10 45 9.322,45 

Abastecimento de Água 20 4.263,92 10 1.473,30 30 5.737,22 

TOTAL 82 26.155,43 58 17.186,26 140 43.341,70 
 
Em 2009 foram também realizados 140 atendimentos, em parceria com 75 Municípios, com 
máquinas pesadas na execução de obras e serviços de desassoreamento, retificação e 
canalização de rios e córregos, e valas de drenagem, conservação e proteção de reservatórios 
de captação de água para abastecimento público, combate à erosão urbana e outras obras e 
serviços de infra-estrutura hídrica. 
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Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 
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Secretaria de  Esporte, Lazer e Turismo 
 

 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas  
 
 

 

 
 
Número de funcionários 

 
 
 
I – Atividades 
 
 
A Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo - SELT possui a seguinte estrutura: 
 
I - Gabinete do Secretário; 
II - Conselho Estadual de Desportos; 
III - Conselho Estadual de Turismo; 
IV - Coordenadoria de Esporte e Lazer; 
V - Coordenadoria de Turismo; 
VI - Estrada de Ferro Campos do Jordão. 
 
As atividades atribuídas a SELT são as seguintes: 
 
      I - formulação de políticas e a proposição de diretrizes ao Governo do Estado, voltadas ao esporte e 
lazer; 
     II - coordenação da implantação das ações governamentais voltadas para o esporte e lazer; 
    III - formulação e execução, direta ou indiretamente, em parceria com entidades públicas e privadas, 
de programas, projetos e atividades relativos ao esporte e lazer; 
    IV - promoção e o incentivo de intercâmbios e entendimentos com organizações e instituições afins, de 
caráter nacional ou internacional; 

2008 2009 09/08
Secretaria 1.499 1.491 (0,5)%
ativos 845 842 (0,4)%
inativos 654 649 (0,8)%

R$  mil 
2008 2009 variação 

09/08
1-Administração Direta 119.438,6 121.073,6 1,4%
Pessoal 24.031,6 36.826,4 53,2%
Ativos 15.675,8 23.811,3 51,9%
Inativos 442,7 342,4 (22,7)%
obrig. patronal/insuf.financ. 7.913,1 12.672,7 60,1%

Custeio 81.805,6 74.837,0 (8,5)%

Investimentos 13.601,4 9.410,3 (30,8)%

Total da Despesa 119.438,6 121.073,6 1,4%
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     V - difusão e promoção do desenvolvimento do esporte e do lazer; 
    VI - extensão das oportunidades e dos meios para a iniciação e a prática de esporte e lazer; 
   VII - execução do previsto no artigo 5º do Decreto nº 40.497, de 29 de novembro de 1995; 
  VIII - promoção do incremento do turismo no Estado; 
    IX - organização e direção de certames e festejos oficiais da área de turismo; 
     X - apoio às iniciativas particulares que apresentem interesse turístico; 
    XI - difusão das realidades turísticas do Estado, principalmente sob o enfoque de desenvolvimento 
econômico; 
   XII - criação de condições para o desenvolvimento da consciência turística no Estado; 
  XIII- estímulo à criação de organismos ou empresas de caráter privado que tenham por finalidade 
incrementar o turismo; 
 XIV - incentivo à criação e ao funcionamento de escolas e cursos destinados à formação de profissionais 
habilitados na prática de atividades relacionadas com o turismo; 
  XV - organização do calendário turístico do Estado; 
 XVI - colaboração nos estudos para a fixação de tarifas de serviços que interessem ao turismo e na 
fiscalização de sua cobrança; 
XVII - adoção ou proposição das demais providências que julgar úteis ao fomento do turismo no Estado.  
 
Os programas desenvolvidos foram: 
 

I. Suporte Administrativo 
II. Esporte Social 
III. Infra-Estrutura de Esporte e Lazer 
IV. Aprovação da reforma do Ginásio do Ibirapuera e Implantação dos Centros de Excelência do 

Esporte 
V. Implantação do Programa Bolsa Atleta 

VI. Elaboração do Projeto Olímpico 
VII. Desenvolvimento do Turismo 

 
 
1. Gabinete do Secretário  

 
Desenvolveu ações de suporte indispensável ao desenvolvimento das atividades relativas ao 
esporte, ao lazer e ao turismo no âmbito do Estado, dirigidas basicamente às camadas 
populares das diversas regiões. A atividade fim, relacionada ao beneficiário final, vinculada à 
área se refere ao Programa de Infra Estrutura de Esporte e Lazer. As ações realizadas foram:  
 
1.1 - Suportes Administrativos da Secretaria – atividades de apoio administrativo para todas as 
ações. 
 
Descriminação Indicador 
Processos tramitados na pasta 1.257 
Expedientes tramitados na pasta 10.179 
Contratos Firmados 59 
Aditamentos 25 
Pregões Presenciais realizados 2 
Pregões Eletrônicos realizados 51 
Valor Negociado em Pregões R$ 11.018.125,40 
Percentual médio de economia em Pregões 32,71% 
Inexigibilidade 33 
Convite BEC 24 
Dispensa BEC 27 
Dispensas 40 
 
 
2. Projetos e ações estratégicas 
 
Esporte 
 
� Aprovação da Lei nº 13.556, de junho de 2009, que institui o Programa Bolsa Talento Esportivo. 
� Aprovação da Lei Complementar nº 1.095, de setembro de 2009, que aprovou as Organizações 
Sociais Esportivas. 
�  Aprovação da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte - art.16 da Lei nº 13.918/09. 
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� Aprovação da reforma do Conjunto Desportivo Vaz Constâncio Guimarães – Ibirapuera. Valor: R$ 
32.800.000,00 
� Grupo de estudos da Política e educação Física para Olimpíadas de 2016. 
� Projeto MOVESCOLA 
� Elaboração do Projeto Olímpico para o Estado de São Paulo. 
� Projetos com a Lei de Incentivo: NavegaSP.  
 

Parceria Valor R$ 
Sabesp 1.900.000,00 
CESP 400.000,00 
Imprensa Oficial 128.000,00  

 
Turismo 
 
� Legislação-Emenda Constitucional Nº 29, 21 de outubro de 2009 (PEC 01/08) 
� Criação da Companhia Paulista de Eventos e Turismo - CPETur 
� Pesquisa dimensionamento da demanda turística estadual - FIPE  
� Convênio FVG/Ministério do Turismo: inventário em 16 municípios com destinos indutores. 
� Implantação do novo mapa turístico do Estado com 15 macros região turístico e 34 regiões. 
 
 
3. Coordenadoria de Esporte e Lazer 
 
3.1 - Histórico, Legislação e Estrutura Organizacional  
 
A Coordenadoria de Esporte e Lazer é o órgão da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e 
Turismo responsável pelas políticas públicas de Esporte e Lazer, no âmbito da Administração 
Pública Paulista. Instituída por meio do Decreto nº 51.464, de 01.01.2007, conta com as 
seguintes unidades técnicas: Divisão de Esportes, Divisão de Lazer, Vila Olímpica “Mário 
Covas”, Centro Educacional, Esportivo e Recreativo do Trabalhador de Campinas –
CERECAMP, Conjuntos Desportivos “Constâncio Vaz Guimarães” e “Baby Barioni”, Parque da 
Juventude,  além de 14 Delegacias Regionais de Esporte e Lazer e 52 Inspetorias de Esporte e 
Lazer, atuando em todas as regiões do Estado de São Paulo. 
 
3.2 - Programa de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer 
 
3.2.1 – Convênios com Prefeitura 
 

Conveniados Objeto Valor (R$) 
Construção de Piscina no Centro do Idoso 50.000,00 
Construção de Pista Skate 50.000,00 Anhembi 

Construção de Piscina Pública 120.000,00 
Alvinlândia Iluminação do Campo de Futebol Suiço 25.000,00 
Arco Íris Cobertura da Portaria do Estádio Municipal Antonio Rodrigues Lago 40.000,00 
Araçoiaba da Serra Cobertura de um Campo de Futebol 90.000,00 
Ariranha Construção de Quadra Oficial de Futebol Society 120.000,00 
Bento de Abreu Reconstrução do Muro de Arrimo do Campo de Futebol 135.000,00 
Bragança  Paulista Obras de Instalação de Alambrado 100.000,00 

Brejo Alegre Reforma de Quadra de Esporte 100.000,00 

Bady Bassitt Construção da 1ª etapa das Obras do Clube Municipal de Bady Bassitt 180.000,00 

Barretos  Construção de um Campo de Futebol. Em 10/10/09 o objeto mudou 
para Iluminação de Campo de Futebol 

100.000,00 
 

Construção de Complexo Aquático -  Em 29/12 o objeto mudou para 
Construção de Piscina 

100.000,00 
 Boituva 

 
Construção da Cancha de Bocha 55.000,00 

Boracéia Reforma do Ginásio Municipal de Esportes 170.000,00 
Bragança  Paulista Construção de Pista Skate 50.000,00 
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Conveniados Objeto Valor (R$) 
Capivari Construção de Pista de Skate 40.000,00 

Cajobi 1ª Fase da Cobertura de Quadra 100.000,00 
Cerquilho Construção de uma Quadra de Tênis 114.080,00 
Cesário Lange Iluminação do Estádio Municipal João Casimiro de Campos 45.000,00 
Conchas Construção de Pista de Skate 45.000,00 
Eng. Coelho Reforma do Ginásio de Esportes 40.000,00 

Euclides da Cunha 
Paulista 

Reforma da Praça Central de Lazer 
 

100.000,00 
 

Fernando Prestes Construção de Mini Campo, Academia a Céu aberto e Iluminação de 
Pista de Skate 

100.000,00 
 

Florínea Reforma Geral do Ginásio Poliesportivo Municipal 120.000,00 
Guaraci Adequação de Quadra Poliesportiva 65.000,00 

Guariba Construção de Sanitários em Campo de Futebol 60.000,00 

Guaimbê Substituição do Alambrado do Estádio Municipal “João Xisto de Brito” 45.000,00 
Guapiaçu Construção de Pista de Skate 60.000,00 
Iaras Adequação da Construção de Piscina Pública. 110.000,00 
Ibitinga Construção de Pista de Skate 30.000,00 
Ilhabela 
 

Construção de Piscina Semi-Olímpica no Complexo Esportivo/Barra 
Velha 

100.000,00 
 

Itanhaém Construção de Praça Para Prática de Basquete 50.000,00 

Itapirapuã Paulista 
 

Adequação do Campo de Futebol. Em 18/09/09 o objeto mudou para 
Construção de Campo de Futebol c/Vestiários, Arquibancadas e 
Fechamento c/ Alambrado. 

120.000,00 
 

 
Jaborandi Construção de Pista de Skate 70.000,00 

Juquitiba Conclusão das Obras de Construção do Campo Palmeirinha 30.000,00 
Jahu Reforma do Ginásio de Esportes Dr. Neves 180.000,00 
Luiz Antônio Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Antônio Avelino de Souza 100.000,00 
Lupércio  Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Coberta 135.000,00 

Mairinque Construção de Pista de caminhada e equipamentos para playground 
da Longevidade 

145.000,00 
 

Mira Estrela Reforma e Ampliação do Centro de Lazer Dr. Mário Covas 100.000,00 

Mogi Mirim Construção de Quadra Poliesportiva Rua Heitor Paulo Zoretto 150.000,00 
Maracaí Construção de Quadra Poliesportiva Coberta 200.000,00 
Monte Aprazível Iluminação do Campo de Futebol no Bairro Nosso Teto 130.000,00 
Nova Granada Reforma de Ginásio de Esportes 130.000,00 
Oscar  Bressane Reforma da Piscina Municipal 60.000,00 
Palmares  Paulista Construção de Quadra Coberta no Município de Palmares Paulista. 180.000,00 
Parapuã Construção de uma Pista de Skate 40.000,00 

Piratininga Construção de  Campo de Bocha e de Malha 100.000,00 

Porto Ferreira Construção de Quadras Esportivas 300.000,00 
Pirangi Reforma e Ampliação do Centro de Pesca e Lazer Municipal 50.000,00 
Pradópolis Cobertura de Quadra no Centro Esportivo Municipal 100.000,00 
Ribeirão Pires Construção de Pista de Skate 104.347,83 
Stª Cruz da 
Conceição 

Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta no Conjunto 
Habitacional “Prefeito Paschoal Ganáo” 

    150.000,00 
 

Salto Grande Construção de Piscina Coberta 120.000,00 
Saltinho Construção de Pista de Skate 30.000,00 
Santa Adélia Construção de Pista de Skate 45.000,00 
São Lourenço  
da Serra 

Modernização e Ampliação de um Campo de Futebol 
 

100.000,00 
 

São João das  
Duas Pontes 

Construção de Vestiários e Reforma do Estádio Municipal 
 

110.000,00 
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Conveniados Objeto Valor (R$) 

Sertãozinho Construção de Quadra Poliesportiva Coberta – Distrito de Cruz das 
Posses 

314.375,52 
 

Saltinho Reforma de Praça de Esporte 30.000,00 

Santo Anastácio Reforma Geral do Estádio Municipal "José Spaus da Silva" 110.000,00 

São José do  
Rio Pardo 

Reforma de Quadras de Areia 
 

90.000,00 
 

São Roque Reforma do Estádio Municipal 50.000,00 
Taiaçu Reforma e Ampliação do Centro de Lazer Municipal 120.000,00 
Tabapuã Reforma do Estádio Municipal 45.000,00 
Taquarituba Iluminação do Estádio Municipal 80.000,00 
Timburi Iluminação do Estádio Lúcio Esteves Martins 140.000,00 

Reforma e  Adaptação do Centro de Lazer e Exposições Luis Uliana 100.000,00 Tietê 
 Construção de Piscina  Semi-Olímpica 120.000,00 
Turiúba Construção de Piscina Hidroginástica 25.000,00 
Vinhedo Reforma e Adequação de Quadra Poliesportiva 200.000,00 
Vitória Brasil Término de Obras no Estádio Municipal 55.000,00 
Votuporanga Reforma de Praças Esportivas 130.000,00 

Ocauçu Reforma Geral do Ginásio de Esportes Benedito Vincensone e  
Construção de Degraus nas Arquibancadas 

50.000,00 
 

Cobertura da Quadra Poliesportiva do Residencial Mira Ira 65.000,00 
Reforma e Adequação do Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val 76.000,00 Osvaldo Cruz 

Construção do Centro Esportivo 38.000,00 

Total Geral de investimento – Convênio Infra-Estrut ura 2009 7.526.803,35 
 
3.2.2 – Convênios com Outras Entidades 
 

Conveniado Objeto Valor (R$) 

APAE – Ourinhos Cobertura, Construção de Vestiários e Sala para Atendimento na 
Quadra Poliesportiva. 

R$ 200.000,00 
 

Universidade do 
Sagrado Coração  
Bauru 

Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas  
Em 10/11/09 mudou para Construção de uma Cobertura de 
Quadra Poliesportiva 

R$ 200.000,00 
 

Total Geral de investimento – Convênio Infra-Estrut ura 2009 R$ 400.000,00 
 
3.2.3 – Materiais esportivos: distribuição de materiais esportivos a entidades filantrópicas, 
sociais, escolas públicas e diversos segmentos envolvidos em projetos sociais por meio do 
esporte. 
 
a) Materiais doados 
 

Itens  Quantidade 

Jogo de Bocha de resina de Poliester 34 

Bola de Iniciação nº 10 de Borracha 676 

Baralho de Couche 5.000 

Jogo de uniforme completo para Futebol de Campo  215 
Medalha Metal – Prateada 
                         – Bronze 
                         – Dourada 
 

4.621 
4.648 
693 

 

Colete 4.300 
Jogo de uniforme completo para: -  Futebol de Campo  
                                                       - Handball 

91 
5 

Total 20.283 
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Itens Atendimento Quantidade  
Municípios 3 Materiais Esportivos 

 Entidades 4 
 
b) Projeto Pintando a Liberdade:  
 
Convênio com o Ministério do Esporte para confecção de materiais esportivos com mão-de-
obra dos internos do Sistema Prisional do Estado. Parcerias: Secretaria da Administração 
Penitenciária e APAC- Atibaia. 
 

Itens Quantidades Pessoas Beneficiadas  
Bolas de Futebol de Campo 2.704 59.488 

Bolas de Futsal 1.300 13.000 

Bolas de Futsal Infantil 1.359 13.000 

Bolas de Voleibol 3.118 37.416 

Bolas de Handebol 1.750 21.000 

Bolas de Basquete 577 5.770 

Bolas de Bocha 26 52 

Redes de Basquete 10 21.000 

Redes de Futebol de campo 92 2.024 

Redes de Futsal/Handebol 121 13.000 

Redes de Volei 61 37.416 

Camisetas 1.092 1.092 

Bolsas 50 50 

Xadrez 336 672 

Dama 346 692 

Bonés 946 946 

Troféus 106 106 

Medalhas de bronze 3.044 3.044 

Medalhas de prata 3.044 3.044 

Medalhas de ouro 3.044 3.044 

Jogos de Uniformes 316 316 

Jogos de colete 633 633 

Baralho 1.939 3.878 

Flutuadores 400 400 

Bolas de Borracha 526 4.052 

Total 26.940 245.135 
 
 

Síntese de atendimentos do  
Pintando a Liberdade Quantidade 

Municípios                 407  

Entidades                 595  

Pessoas Beneficiadas          338.934  

Internos do Sistema Penitenciário                 400  
 
 
3.3 – Programa Esporte Social: implantação e manutenção de núcleos com práticas esportivas, 
de lazer e transversais para promoção da inclusão social às crianças e jovens entre 07 e 17 
anos, pessoas portadoras de necessidades especiais e idosas. 
 
3.3.1 - Convênios firmados em 2009 com Entidades – Projeto Esporte Social 
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Conveniado Valor (R$) Nº Beneficiado 
Águia  Assoc.  Guaribense de Incentivo ao Atletismo e o Social 39.120,00 100 
Associação Casa dos Curumins 39.120,00 100 
Associação Centro Assistencial Canto das Águas 39.120,00 100 
Associação Comunitária em Prol da Criança e adolescente Águia 
de Ibirarema  

39.120,00 100 

Associação Cultural e Desportiva Amigos Autônomos do Basquete 
Independente de Casa Branca 

117.360,00 300 

Associação Desportiva Cultural Keldian Papaléguas 39.120,00 100 
Associação dos Voluntários Organizadores de Projetos Sociais 39.120,00 100 
Associação Estrela Azul 78.240,00 200 
Assoc.  Filantrópica de Jovem e Apoio à Família Adilson Maguila 39.120,00 100 
Associação Itapetininga Kodokan 42.640,00 100 
CASPIEDADE Centro de Assist. Social Nossa Sra. da Piedade 78.240,00 200 
Centro Desportivo Comunitário do Jardim Miriam 39.120,00 100 
Esporte Clube Juventude 39.120,00 100 
Fundação Lugar de Viver Feliz de Barretos 39.120,00 100 
IASE Instituto de Assistência Social Ezequiel 39.120,00 100 

195.600,00 500 Instituto Acqua 
 821.520,00 2.100 
NEED Núcleo de Especialização e Educação para o Deficiente 
Físico e Mental 

39.120,00 100 

ONG Amigos da Mancha 78.240,00 200 
Projeto Vida Nova São Paulo 39.120,00 100 
Soc. Moradores dos Jardins das Imbuias e Adjacências SOMJIA 100.000,00 200 

Total 2.020.400,00 5.100 
 
3.3.2 - Convênios firmados em 2009 com Prefeituras– Projeto Esporte Social 
 

Conveniados – Prefeitura Municipal Valor (R$) Nº Beneficiado 

Águas de Lindóia 39.120,00 100 
Andradina 39.120,00 100 
Arco Íris 39.120,00 100 
Arealva 39.120,00 100 
Avaré 39.120,00 100 
Borborema 39.120,00 100 
Brodowski 78.240,00 200 
Cândido Rodrigues 39.120,00 100 
Catiguá 39.120,00 100 
Cedral 39.120,00 100 
Conchas 39.120,00 100 
Descalvado 78.240,00 200 
Echaporã 39.120,00 100 
Estrela D'Oeste 39.120,00 100 
Fernando Prestes 39.120,00 100 
Floreal 39.120,00 100 
Gabriel Monteiro 39.120,00 100 
Gastão Vidigal 39.120,00 100 
General Salgado 39.120,00 100 
Guaimbê 39.120,00 100 
Guapiaçu 39.120,00 100 
Guaraçai 78.240,00 200 
Guarani D'Oeste 39.120,00 100 
Guararapes 39.120,00 100 
Itapeva 39.120,00 100 
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Conveniados – Prefeitura Municipal Valor (R$) Nº Beneficiado 

Jaborandi 39.120,00 100 
Laranjal Paulista 39.120,00 100 
Lupércio 39.120,00 100 
Magda 39.120,00 100 
Marapoama 39.120,00 100 
Monções 39.120,00 100 
Mongágua 78.240,00 200 
Monte Alto 78.240,00 200 
Nhandeara 39.120,00 100 
Nova Castilho 39.120,00 100 
Nova Europa 39.120,00 100 
Nova Independência 39.120,00 100 
Nova Luzitânia 39.120,00 100 
Oscar Bressane 39.120,00 100 
Palmares Paulista 39.120,00 100 
Parapuã 39.120,00 100 
Pedrinhas Paulista 39.120,00 100 
Pereiras 39.120,00 100 
Populina 39.120,00 100 
Presidente Prudente 117.360,00 300 
Quintana 39.120,00 100 
Restinga 39.120,00 100 
Ribeirão Pires 39.120,00 100 
Salmourão 39.120,00 100 
Santa Ernestina 39.120,00 100 
Santa Rita do Passa Quatro 79.120,00 200 
Santo Antonio do Aracanguá 39.120,00 100 
São João de Iracema 39.120,00 100 
São Pedro 78.240,00 200 
Tabapuã 39.120,00 100 
Tejupá 39.120,00 100 
Tietê 39.120,00 100 
Três Fronteiras 39.120,00 100 
Valentim Gentil 39.120,00 100 

Total 2.661.040,00 6.800 
 
3.4 – Divisão de Esportes: eventos constantes do calendário oficial da Secretaria realizados em 
parcerias. 
 
3.4.1 - Convênios firmados em 2009 com Prefeituras que foram sedes dos eventos do 
Calendário Oficial da SELT: 
 

Conveniado Objeto Valor (R$) 

Presidente Prudente 13º Jogos Regionais do Idoso 100.000,00 

Araçatuba 10º copa de handebol  do estado de SP 50.000,00 

Votuporanga 13º Jogos Regionais do Idoso 100.000,00 

Lins 26º jogos abertos da juventude 270.000,00 

Osvaldo Cruz 53º jogos regionais da 7ª região esportiva 220.000,00 

Pirassununga 53º jogos regionais da 3ª região esportiva 220.000,00 

Votuporanga 53º jogos regionais da 6ª região esportiva 220.000,00 

Itapetininga 13º Jogos Regionais do Idoso – JORI 100.000,00 

Santo André 53º jogos regionais da 1ª Região Esportiva 220.000,00 

São Roque 53º jogos regionais da 8ª Região Esportiva 220.000,00 

Franca 53º jogos regionais da 5ª Região Esportiva 220.000,00 
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Conveniado Objeto Valor (R$) 
Atibaia 53º jogos regionais da 4ª Região Esportiva 220.000,00 

Arujá 53º jogos regionais da 2ª Região Esportiva 220.000,00 

Vinhedo II Copa de Futebol Feminino 25.000,00 

Dracena Olimpíada Colegial e Jogos Esc. do Est. De SP- Categoria Mirim 200.000,00 

Araraquara 13º Jogos Regionais do Idoso 100.000,00 

São Joaquim da Barra 26º Pró Natação 30.000,00 

Bragança Paulista 13º Jogos Regionais do Idoso 100.000,00 

Barretos I Copa de Basquetebol Fem. Do Est. De São Paulo 30.000,00 

Caraguatatuba 13º Jogos Regionais do Idoso 100.000,00 

Jaboticabal Olimpíada Colegial e Jogos Escolares  do Estado de SP 200.000,00 

São Caetano do Sul 73º Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni 800.000,00 

Tietê Final do Campeonato Estadual de Futebol 120.000,00 

Piracicaba Final do 13º Jogos Regionais do Idoso 100.000,00 

Total   4.185.000,00 
 

3.4.2 - Eventos 
 

a) 26º Jogos Abertos da Juventude 
 
Finalidade: - desenvolver o intercâmbio social e esportivo; - difundir a prática das várias 
modalidades esportivas e dar oportunidade aos jovens com idade até 18 anos; - construir 
valores objetivando a melhoria física, técnica e tática do desporto dentro de uma comunidade 
ou região, fazendo surgir novos valores no panorama esportivo nacional. Modalidades:  
atletismo, basquetebol, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, 
judô, natação, tênis, tênis de mesa, voleibol e xadrez. Realizado em fases Sub-regional e 
Regional cuja última fase foi no município de Lins no período de 04 a 14/06/2009. 
 

Municípios Atletas 

370 33.788 

 
b) 53º Jogos Regionais 
 
Objetivo: - favorecer o desenvolvimento da prática esportiva nos municípios do Estado de São 
Paulo, por meio da competição; - buscar os melhores atletas ou equipes em cada uma das 
regiões esportivas, visando à participação nos Jogos Abertos do Interior; e, - contribuir para o 
aprimoramento técnico das diversas modalidades em disputa.  Direcionados às representações 
municipais do Interior do  Estado, são realizados anualmente em  8 ( oito ) regiões esportivas,  
sendo disputadas  22 (vinte e duas)  modalidades  oficiais: Atletismo, Basquetebol, Biribol, 
Bocha, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futebol de Salão, Ginástica Artística, Ginástica 
Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Malha, Natação, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Vôlei de 
Praia, Voleibol e Xadrez. 
 

Fase Período Local 

1ª 01 à 12/07/2009 Arujá, Atibaia, Votuporanga e São Roque 

2ª  13 à 26/07/2009 Santo André, Pirassununga, Franca e Osvaldo Cruz 

 
Região Esportiva Municípios Atletas participantes 

Arujá 40 7.183 

Atibaia 47 7.252 

Votuporanga 55 5.580 
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Região Esportiva Municípios Atletas participantes 

São Roque 58 7.882 

Santo André 29 5.680 

Pirassununga 52 6.337 

Franca 58 6.740 

Osvaldo Cruz 68 6.061 

Total de Municípios 407 52.715 

 
 

c) 73º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Bari oni” 
 

Objetivo: - coroar o desenvolvimento da prática desportiva nos municípios do Estado de São 
Paulo, classificados nos Jogos Regionais; - contribuir para o aprimoramento técnico das 
diversas modalidades em disputa. São realizados anualmente e patrocinados pela SELT e o 
município-sede. Modalidades: atletismo, basquetebol, biribol, bocha, capoeira, damas, futebol, 
futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, luta olímpica, malha, 
natação, PCD, taekwondo, tênis de mesa, volêi de praia, voleibol e xadrez. Local: São Caetano 
do Sul. Período: 05 a 17 de Outubro de 2009. 
 

Municípios Atletas 

194 10.289 
 
d) XVIII Jogos Abertos Brasileiros 
 
Objetivo: - desenvolver a prática desportiva nas regiões Sudeste, Sul, e Centro-Oeste, 
classificados por meio dos Jogos Abertos Estaduais. Participação: Estados de SP, GO, ES, PR, 
SC, RJ, RS, MG, MT e MS. Modalidades: Atletismo, Basquetebol, Futebol de Salão, Handebol, 
Judô, Natação e Voleibol. Realizado de 22 à 28 de maio. Local: Maringá-PR, com participação 
de 210 atletas, em que o Estado de São Paulo se consagrou campeão geral. 
 
e) Olimpíada Colegial 
 
Objetivo: - estimular a prática do esporte como instrumento da educação; - promover melhoria 
da qualidade de vida, integração e confraternização dos estudantes da Rede Pública do Estado 
SP; - despertar o potencial técnico-tático dos participantes. Parceria: Secretaria de Educação. 
Os alunos são divididos nas categorias: mirim, até 14 anos, e infantil, até 16 anos. 
Modalidades: atletismo, basquetebol, damas, futebol de salão, ginástica rítmica, handebol, tênis 
de mesa, voleibol e xadrez. 
 

Categoria Municípios Escolas Estaduais Participantes 

Mirim 483 1.959 128.336 

Infantil 464 2.072 126.829 
 
f) Jogos Escolares do Estado de São Paulo 
 
Objetivo: - estimular a prática do esporte como instrumento da educação; - promover melhoria 
da qualidade de vida, integração e a confraternização dos estudantes da Rede Pública 
Municipal e Estabelecimentos de Ensino Particulares do Estado de São Paulo. 
 

Categoria Municípios Escolas Municipais e 
Particulares 

Participantes 

Mirim 82 318 16.642 

Infantil 80 257 15.097 
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g) Olimpíadas Escolares – Jeb’s 2009    
 
Realizado pelo Ministério do Esporte e Comitê Olímpico Brasileiro e dirigido aos estudantes 
brasileiros, da rede de ensino pública e privada, segundo a faixa etária: categoria mirim  de 12 
a 14 anos e  infantil de 15 a 17 anos. Modalidades: Atletismo, basquetebol, handebol, futsal, 
tênis de mesa, voleibol e xadrez. No período de 10 a 20/09/2009, foi realizada a da categoria 
Mirim em Poços de Caldas-MG, com total de 54 medalhas conquistadas e 1º lugar na 
classificação geral; e, de 05 a 15/11/2009, foi realizada a da categoria Infantil em 
Londrina/Maringá-PR. Prêmios: total de 51 medalhas e 1º lugar na classificação geral. 
 

Categorias Medalhas de ouro Medalhas de prata Medalhas de bronze Total 

Mirim 18 18 18 54 medalhas 

Infantil 24 14 13 51 medalhas 

 
h) II Copa de Futebol Feminino  
 
Objetivo: - promover o intercâmbio social e esportivo; - difundir e desenvolver a prática da 
modalidade no Estado de São Paulo; - valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de 
promoção de saúde e bem estar. A II Copa de Futebol Feminino do Estado de São Paulo é 
destinada a representações municipais do interior do Estado de São Paulo. A final estadual foi 
realizada no município de Vinhedo, de 22 a 27/06/2009. 
 

Municípios Atletas 

41 949 

 
i) Copa Estadual de Ginástica Rítmica  
 
Objetivo: - divulgar, aprimorar e difundir a modalidade no Estado de São Paulo. Os 
participantes são entidades que desenvolvem atividades relacionadas à ginástica rítmica 
desportiva. A final estadual foi realizada no município de Santa Bárbara D'Oeste, de 04 a 
07/09/2009. 

Municípios Atletas 

24 334 

 
j) X Copa de Handebol do Estado de São Paulo  
 
Objetivo: - promover o intercâmbio social e esportivo; - difundir e desenvolver a prática da 
modalidade no Estado de São Paulo. É disputada em duas categorias nas fases: Sub-
Regional, Regional e a Final Estadual realizada em Araçatuba de 04 a 10/05/2009. 

 
Municípios Atletas 

83 2.285 

 
k) Pró-Atletismo 
 

Finalidade: - incentivar a prática da modalidade no Estado de São Paulo; - favorecer a 
descoberta de novos valores para o esporte. Participam atletas de ambos os sexos, entre 09 a 
16 anos. As provas de atletismo disputadas são de pista e de campo. As competições são 
realizadas nas fases: sub-regional, regional e capital.  
 

Municípios Atletas 

157 12.455 
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l) Pró- Natação 
 
Objetivo: - incentivar a prática de natação no Estado de São Paulo e favorecer a descoberta de 
novos valores para o esporte. Participam praticantes de natação de ambos os sexos, entre 07 a 
16 anos. São disputadas as provas de 50m nos 4 estilos da natação e 200m nado Medley. A 
final estadual foi realizada no município de São Joaquim da Barra.  
 

Municípios Atletas 

94 5.947 

 
m) Campeonato Estadual de Futebol 
 
Finalidade: - congraçamento de estudantes do sexo masculino do Ensino Fundamental e 
Médio, estimulando o aproveitamento escolar dos participantes mediante a prática do esporte 
com o lema: “BOM DE ESCOLA BOM DE BOLA”. A Final Estadual será realizada no período 
de 10 a 20 de dezembro no Município de Tietê. 
 

Municípios/Equipes Atletas 

352 28.938 

 
n) Jogos Regionais do Idoso  - JORI 
 
JORI são promovidos por meio do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural 
e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, com 7 (sete) etapas regionais e uma Final Estadual. 
Objetivo: - contribuir para reverter a imagem do idoso em nossa sociedade; - estimular o 
convívio social e a troca de experiências; - valorizar e estimular a prática esportiva como fator 
de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a sua auto-estima. A Final Estadual foi 
realizada em Piracicaba no período de 19 a 23/11/2009. 
 

Fases Municípios Participantes 

Araraquara 48 1.273 

Itapetininga 62 1.626 

Caraguatatuba 57 2.286 

Votuporanga 56 2.500 

Bragança Paulista 59 2.127 

São Paulo 1 1.110 

Presidente Prudente 41 1.473 

Total Geral 324 12.395 

 
Final Estadual Municípios Atletas 

Piracicaba 154 1.272 

 
o) Cursos Técnicos Pedagógicos e Arbitragem 
 
Cursos ministrados aos municípios e entidades interessados no aprimoramento dos técnicos e 
na reciclagem de arbitragem em várias modalidades. Foi realizado nas cidades de São Paulo, 
Mairinque, São José dos Campos, Cerquilho, Ourinhos, Itaí, Piedade, Pirassununga e, até o 
final do ano, em Penápolis. Participantes: 340 pessoas. 
 
3.5 - Divisão de Lazer 
 
Eventos constantes do calendário oficial da Secretaria são realizados em parcerias. 
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a) Cursos de Recreação Comunitária:  destinados a professores de educação física, 
líderes comunitários e demais interessados pela atividade recreativa em suas comunidades.  
 
Pólos de Abrangência: Aguaí, Santa Rosa de Viterbo, Tupã, Atibaia, Juquitiba. 
Participação: 218 multiplicadores. 
 
b) Jogos Regionais do Idoso (JORI):  ação destinada a pessoas com mais de 60 anos de 
idade, visando ao congraçamento sócio-esportivo e englobando a competitividade em várias 
modalidades. Em parceria com a FUSSESP, foi realizada a 13ª edição neste ano de 2009. 
 
Pólos de Abrangência: Araraquara, Itapetininga, Caraguatatuba, Votuporanga, Bragança Paulista, São 
Paulo, Presidente Prudente.  
Participação: 16.890 atletas e dirigentes de 324 municípios. 
 
c) Jogos Estaduais do Idoso:  compreende a etapa final do JORI, realizado no período de 19 
a 23 de novembro de 2009 na cidade de Piracicaba.  
 
Participação: 1.672 atletas de 154 municípios. 
 
d) Campeonato Estadual de Truco:  a etapa final estadual foi realizada no período de 28 e 29 
de novembro de 2009 na cidade de Lins.  
 
Participação: 891 duplas de 217 municípios. 
 
e) Dia da Criança:  evento realizado em 12 de outubro de 2009 para oferecer às crianças 
paulistanas atividades recreativas, artísticas e culturais.  
 
Pólo de Abrangência: São Paulo – Vila Olímpica Mário Covas. 
Participação: 1.400 crianças. 
 
f) Programa Vida:  difusão e incentivo da prática esportiva e recreativa para portadores de 
necessidades especiais, visando à integração social e proporcionando motivação e melhoria da 
qualidade de vida. Realizado em 4 de dezembro de 2009. 
 
Pólo de Abrangência: Santana de Parnaíba. 
Participação: 328 crianças. 
 
g)Festival de Pipas:  evento que divulga a prática correta e proporciona momentos de lazer. 
 
Pólo de Abrangência: São João da Boa Vista, Água de Lindóia, Ibitinga, Mogi Guaçu e Cedral. 
Participação: 1.280 pessoas. 
 
 
3.6 -  Programa dos Centro de Excelência Esportiva do Estado de São Paulo 
 
Seleciona jovem com talentos esportivos de 14 a 17 anos e proporciona atendimento integral 
que possibilite as condições necessárias para treinamento de esporte de alto rendimento, com 
vistas à participação em eventos estaduais, nacionais e internacionais. Atende atletas 
residentes e não residentes. Parcerias: Federações Paulista de Judô e Paulista de Atletismo. 
Total: 465 atletas, sendo 130 no Judô e 296 no Atletismo, conforme segue: 
 

Atletismo Judô  
Local 

Residentes  Não Residentes 

 
Local 

Residentes  Não Residentes  

SP (Ibirapuera) 60 60 SP (Ibirapuera) 50 50 

Piracicaba 27 8 Bastos 15 15 

Presidente Prudente 27 8 - - - 
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Atletismo Judô  
Local 

Residentes  Não Residentes 

 
Local 

Residentes  Não Residentes  

Sertãozinho 27 8 - - - 

São José Rio Preto 27 8 - - - 

Campinas 27 9 - - - 

Sub -Total 195 101 Sub -Total 65 65 

Total Atletismo 296 Total Judô 130 

Total de Atletas 426 

 
 

3.7 - Programa Bolsa Talento Esportivo 
 
Programa de apoio ao atleta com histórico em competições oficiais, nas categorias: estudantil, 
juniores, nacional, e internacional para atletas das modalidades olímpicas e paraolímpicas, em 
valores entre R$ 415,00 a R$ 2.490,00. 

 
Beneficiados: Estudantil (43), Juniores (24), Nacional (18) e Internacional (12).  Total: 97 Bolsas. 
Valor destinado em 2009: R$ 100.095,00  
 
4. Coordenadoria de Turismo 
 
As ações da SELT na área de Turismo foram desenvolvidas da seguinte forma: 
 
a) Organização com a articulação dos agentes para o desenvolvimento do turismo regional. 
b) Identificação do potencial turístico do Estado - regionalização e roteirização. 
c) Capacitação de agentes ligados ao turismo e população envolvida. 
d) Divulgação dos destinos e roteiros com eventos (feiras e presstur) e folheteria. 
e) Comercialização dos produtos turísticos com ações junto às operadoras e agencias de 
viagem - rodadas de negócios e visitas técnicas. 
 
Apoio a projetos e eventos para o desenvolvimento turístico realizaram-se por meio dos 
seguintes contratos: 
 

Evento Valor (R$) 
ABAV 2009 – Associação Brasileira de Agentes de Viagens 220.000,00 

Adventure Sports Fair 87.715,00 

AVIRRP – Associação das Agências de Viagens de Ribeirão Preto 40.500,00 

Exposystems 30.240,00 

Feiratur 91.522,00 

FISTUR – Feira Internacional de Serviços de Turismo 33.941,00 

REATECH - Feira Internac. de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade 34.500,00 

Salão 2 Rodas 190.000,00 

SISP – Salão Imobiliário de SP 161.168,00 

Summit 50.000,00 

Workshop CVC (agência de viagem) 15.000,00 

Festival de Turismo de Gramado 64.214,00 

Total 1.018.800,00 
 
Apoio a projetos e eventos para o desenvolvimento turístico, através dos seguintes convênios: 
  

Convênios Objeto Valor (R$) 
Águas de Lindóia  Festividades de Aniversário de Águas de Lindóia 25.000,00 

Anhembi  Reveilon na Praça  30.000,00 
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Convênios Objeto Valor (R$) 
Ariranha Festa de São João  35.000,00 
Associação dos Agricultores 
de Cocuera XIX Furusato Matsuri  30.000,00 

Capacitação de Monitores Expressos Turístico CT das Flores 15.360,00 Associação dos Monitores 
Ambientais Capacitação de Monitores Expressos Turístico CT das Frutas 15.360,00 

Bady Bassitt 25ª Festa do Peão de Boiadeiro 60.000,00 

Festival de Inverno 2009 50.000,00 Bragança Paulista  
 Natal de Luz de Bragança Paulista 45.000,00 

Vivências do Potencial Turístico de São Paulo 350.000,00 CEAT  - Centro de 
Atendimento  ao 
Trabalhador Seminário o Folclore Paulista 450.000,00 

Divinolândia Festejos Comemorativos ao Aniversário da Cidade 35.000,00 

Flora Rica Fest Flora 30.000,00 

General Salgado Natal Iluminado 25.000,00 

Ibitinga  36ª Feira do Bordado de Ibitinga  35.000,00 

Ilha Solteira Reveillon 2010 30.000,00 

Itatinga Show da Virada de Itatinga 20.000,00 

Macedônia Festa do Padroeiro da Cidade  30.000,00 

Mendonça 6ª Festa das Nações de Mendonça 35.000,00 

Meridiano Festa do Peão de Boiadeiro  50.000,00 

Murutinga do Sul  23ª Festa do Peão de Boiadeiro  50.000,00 

Nova Castilho Festividade em Comemoração ao Aniversário do Município 70.000,00 

Nova Luzitânia   Nova Luzitânia Rumo aos 45 Anos  140.000,00 

Palmital 56ª Festa de Reis 50.000,00 

Paraguaçu Paulista  9º Fest-Rodeio  45.000,00 

Pedrinhas Paulista  Pedrinhas Rodeio Show 35.000,00 

Pólo Cuesta Identificação Turística - Tótens 41.400,00 

Rincão 61º Aniversário de Emancipação Político Administrativo 20.000,00 

Santa Clara D´Oeste  II Festival de Violeiros  40.000,00 

Santa Lúcia Festa do Havaí 20.000,00 

Santa Maria da Serra  1ª Feira Agropecuária de Santa Maria da Serra 80.000,00 

Tabapuã Aniversário da Cidade 18.000,00 

Tietê Sinalização Turística 40.000,00 

Torrinha Natal na Praça 20.000,00 

Turiúba  Festividade de Aniversário do Município 35.000,00 

Total  2.100.120,00 
 
 
4.1 Parcerias com Órgãos Governamentais 

 
MAE – USP - Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 
Projeto Turismo Arqueológico no Vale do Ribeira 
Secretaria da Agricultura 
Linha de Crédito FEAP 
Legislação de Turismo Rural 
Secretaria de Comunicação 
Imprensa Oficial (material promocional) 
Secretaria do Desenvolvimento 
Oportunidades de Investimento em Turismo no Estado de São Paulo 
Termo de Cooperação Técnica – em análise 
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania 
Programa Combate ao Tráfico de Seres Humanos 
Secretaria do Meio Ambiente 
Projeto Trilhas 
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Termo de Cooperação para o acompanhamento técnico - Programa Estratégico de Ecoturismo. 
Instituto Geológico - Secretaria do Meio Ambiente 
Projeto Monumentos Geológicos de Interesse Turístico. 
Secretaria dos Transportes 
Transporte Aéreo Regional – DAESP 
Sinalização Turística nas Rodovias – DER 
Travessias – DERSA 
Projeto do Manual de Sinalização Turística de São Paulo. 
Secretaria dos Transportes Metropolitanos 
Expresso Turístico – Circuito das Frutas- Jundiaí 
                               – Mogi das Cruzes 
                               – Paranapiacaba (projeto em andamento) 
 
4.2 - Parcerias com outras entidades 
 
Fundação Patrimônio da Energia e Saneamento 
Turismo Cultural nos Museus de Brotas, Itu, Jundiaí, Rio Claro, Salesópolis e São Paulo 
IDT-CEMA - Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente 
Produção de vídeos de circuitos e roteiros turísticos para divulgação nas sessões de cinema. 
ISA – Instituto Sócio Ambiental 
Comunidade Quilombolas do Vale do Ribeira 
SEBRAE SP 
Salão do Turismo Roteiros do Brasil 
Desenvolvimento dos Roteiros e Circuitos 
SPTURIS 
Salão do Turismo Roteiros do Brasil 
Promoção Internacional 
Postos de Informações Aeroportos de Congonhas e Cumbica 
IG – Instituto Geológico  
Elaboração de material promocional dos monumentos Geológicos do Estado de São Paulo. 
 
4.3 - Parceria com o Ministério do Turismo  

 
• Reunião dos Interlocutores da região Sudeste – Belo Horizonte – MG Fevereiro; 
• Encontro Nacional de Competitividade Turística – Brasília – DF – Abril; 
• Reunião dos Interlocutores da região Sudeste – Rio de Janeiro – RJ – Maio; 
• 11º Encontro Nacional dos Interlocutores de Regionalização do Turismo e do Salão Brasileiro de 
Turismo – Roteiros do Brasil; 
• Seminário de Capacitação para disseminação de informações e metodologia acerca do estudo de 
Competitividade para os interlocutores do Programa de Regionalização – Rio de Janeiro – RJ – Maio; 
• Ações no Destino Indutor – Ilhabela;  
• Ações no Destino Indutor – Capital; 
• Ações no Destino Segmento Aventura Especiais – Socorro; 
• Ações no Destino Segmento Negócios e Eventos – Ribeirão Preto; 
• Turismo Étnico – Mapeamento do Turismo Étnico no Estado de São Paulo  
• Turismo Religioso – Mapeamento do Turismo Religioso no Estado de São Paulo 
• Pesquisa de Demanda Turística Internacional. 
• Pesquisa de Contagem de Fluxo Turístico Internacional. 
• Pesquisa para atualização do Plano Aquarela.  
• Formação de Banco de Dados da Hotelaria. 
• Estudo de Competitividade e Inventário da Oferta nos seguintes destinos paulistas:  

Aparecida, Brotas, Campos do Jordão, Guarujá, Cananéia, Iporanga, Bananal, Santos, Santo André, 
Atibaia, Itu, Panorama, São Carlos, São Sebastião, São Vicente e São Bernardo do Campo.  

 
4.4 -  Feiras e Eventos Nacionais 
 
• WORKSHOP CVC – Expo Center Norte –  São Paulo – SP – 11 e 12 de fevereiro. 
• FISTUR - Feira Internacional de Serviços de Turismo e CIHAT - Congresso Internacional de 
Gastronomia, Hospitalidade e Turismo – Março – Palácio das convenções, Anhembi 23 a 25 de março - 
São Paulo. 
• 9ª REATECH – Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade – 
São Paulo – SP 02 a 05 de abril Centro de Exposições Imigrantes. 
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• Participação no Lançamento do Roteiro Além das Montanhas na cidade de S. José do Rio Pardo. 
• Participação no evento Rentabilidade e Qualidade Ambiental – Licenciamento para 
Empreendimentos Turísticos – FECOMERCIO dia 15 de abril. 
• 8 º Salão São Paulo de Turismo – São Paulo, Centro de Exposições São Luis de18 a 20 de junho. 
• Organização da participação da SELT no 4º Salão do Turismo – Roteiros do Brasil (Estante 
Institucional e Área de Comercialização); São Paulo, Centro de Exposições Anhembi de 01 a 05 de julho. 
• Organização e participação representando a Coordenadoria de Turismo na Estação Trilhas e 
Trilhos - Temporada de Inverno – Campos do Jordão – Julho. 
• Festival de Turismo de Bauru – Grande Expo Bauru –  Bauru – SP de 04 a 17 Agosto. 
• FEIRATUR – 6ª Feira Nacional de Turismo Rural – SP, Parque da Água Branca de 21 a 23/08.   
• 13º AVVIRP – Associação das Agências de Viagens de Ribeirão Preto e Região-Encontro 
Nacional das Agências de Viagem – 28 e 29 de agosto. 
• 11° Adventure Sports Fair – São Paulo – SP, centro de exposições imigrantes  - 10 a 13/09.  
• ABETA SUMMIT 2009 – São Paulo – SP centro de exposições imigrantes de 10 a 13/09.  
• 4° Salão Imobiliário de São Paulo SISP – São Paulo – SP, C entro de Exposições Anhembi de 24 
a 27 de setembro. 
• 10° Salão 2 Rodas – Anhembi - São Paulo – de 7 a 12 de outubro. 
• 15° Feira das Américas da ABAV – Associação Brasileira dos Agentes de Viagens – 21 a 23 de 
outubro - Riocentro – RJ.  
• 16° Festival de Turismo de Gramado – Gramado – RS - de 19 a 22 de  novembro. 
• EXPOSYSTEMS – Palácio das Convenções Anhembi – SP de 2 a 4 de dezembro. 
 
4.5 -  Eventos Internacionais 

 
• Participação no Workshop do Brasil em Israel – Tel Aviv – Israel -  junho.   
• Palestra – Expresso Turístico no 1° Encuentro Federa l de Desarollo Local – Córdoba – Argentina 
– agosto. 
• Visita a Embaixada do Brasil em Roma – Itália - outubro. 
• 13° Barcelona Meeting Point – Barcelona - Espanha – outubro. 
• I Encontro Franco-Brasileiro das Rotas Turísticas - Abolições e Liberdade com o sr. Philippe 
Pichot, coordenador do Circuito Turístico "Rota das Abolições" da França. São Paulo – novembro.  
 
4.6 -  Reuniões, Grupos de Trabalho, Visitas Técnicas, Análise e Pareceres 
 
• Representante da SELT no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 
• Visita Técnica a São Vicente – 27° Encenação da Fund ação da Vila de São Vicente – janeiro. 
• Projeto do Circuito Mantiqueira – Hotel Maksoud Plaza - São Paulo – março. 
• Romaria das Águas – Bragança Paulista – março. 
• Expresso Turístico Circuito das Frutas – Luz a Jundiaí – abril. 
• Expresso Turístico Circuito das Flores – Luz a Mogi das Cruzes – maio. 
• Participação na 7ª Feira de Turismo Regional na Cidade de Franca de13 a 17 de Maio – Políticas 
Públicas de Turismo. 
• Encontro Regional de Dirigentes de Turismo em São Carlos dia 26 de maio - Palestra sobre 
Regionalização do Turismo Paulista. 
• Encontro “Sustentabilidade dos Recursos Hídricos na Garantia da Qualidade de Vida e 
Desenvolvimento Sustentável nas Cabeceiras das Bacias PCJ - Piracaia – SP – maio. 
• Palestra na Jornada de Aperfeiçoamento de Guias de Turismo – São Paulo – SP – junho. 
• Visita Técnica a Limeira – Pólo Turístico de Compras – Jóias – agosto. 
• Turismo Sustentável no Litoral Norte de SP - Desenvolvimento Participativo de Produtos 
Sustentáveis de Turismo Regional, de 27 a 29 de agosto – Ações da SELT para o Turismo. 
• Palestra de Regionalização Paraguaçu Paulista, Quatá e Assis – setembro.  
• Reunião Técnica Circuito Oeste Rios – Panorama - SP – setembro. 
• Grupo de Trabalho - Copa 2014. 
• Encontro técnico sobre o segmento de Turismo Étnico, com as experiências da Rota das 
Abolições (leste da França) e Rota da Liberdade (Brasil). 
• Palestra sobre regionalização na associação para o desenvolvimento do ABC Paulista. 
 
4.7 -  Ordenamento Territorial do Turismo no Estado de São Paulo 

 
• Objetivo: Processo de Identificação e Recorte Geográfico das 15 Macrorregiões Turísticas e 34 
Regiões Turísticas.  
• Encontro Técnico das Regiões Turísticas do Estado de São Paulo – 9 de outubro - Anhembi 
Parque - São Paulo. 



 

 

509 

 

• 16 Reuniões Técnicas nas Macrorregiões Turísticas, objetivando o nivelamento de informações 
técnicas sobre o turismo, fortalecimento das Instâncias de Governança Regionais e Conselhos Regionais 
de Turismo e 02 Seminários Técnicos na Capital. Municípios sede das 16 reuniões: Catanduva, 
Araçatuba, Presidente Epitácio, Marília, Bauru, Sorocaba, Olímpia, Batatais, Ribeirão Preto, São Carlos, 
Brotas, Lorena, Santos, Iguape, Guarulhos e São Paulo. 
• Inventário da Oferta Turística no Estado de São Paulo - Levantamento do potencial turístico dos 
645 municípios paulistas, registrando ordenadamente o conjunto dos atrativos turísticos, dos 
equipamentos e serviços e da infra-estrutura de apoio turístico existentes no mercado. 
• Rede de Cooperação Técnica para Roteirização - Região Sudeste - Participação nas reuniões 
técnicas para a Formação do Roteiro Integrado do Sudeste e Comitê Gestor.  
• Segmentação Turística. 

 
 
4.8- Conselho Estadual de Turismo - Reuniões 
 
21 de janeiro: SELT; 18 de fevereiro: SELT; 30 de março: SELT; 25 de abril: Parque Wet'n Wild - 
Expresso Turístico Jundiaí; 14 de maio: Palácio dos Bandeirantes; 27 de junho: Ilhabela; 31 de julho: 
SELT; 26 de agosto: União Cultural Brasil e EUA; 23 de setembro: SELT; 27 de outubro: Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes; 24 de novembro: SELT; 04 de dezembro: Anhembi Parque – São Paulo. 
 
 
4.9 - Material Promocional 
 
• Envio de material promocional para turistas, entidades, acadêmicos, jornalistas, 
consulados e embaixadas atendendo pedidos de todo o Brasil e de países como: Argentina, 
Espanha, Estados Unidos, Grécia, Hungria, Irã, Israel, Romênia, Rússia. 
 
• Confecção de novos materiais promocionais (revistas, folders, informativos, entre outros) 
para atender as diversas demandas do setor. 
 
• Criação do Banco de Imagens do Estado de São Paulo - disponibiliza imagens em alta 
resolução, para download gratuito, dos principais pontos turísticos do Estado. http://www.fcvb-
sp.org.br/bancodeimagens. 
 
4.10 -  Programa Terceira Idade 
 
• Foram realizadas 1.676 filiações ao programa Terceira Idade. 
 
5. Estrada de Ferro Campos do Jordão 
 
A Estrada de Ferro Campos do Jordão vem se empenhando para a melhoria dos serviços 
prestados aos clientes, tendo como foco ser a referência de turismo ferroviário no Brasil. As 
ações visam à segurança do serviço, conforto nos trens, confiabilidade dos clientes e aumento 
de faturamento. 
 
5.1 – Operacionalização 
 
• Via Permanente - tem sido recuperada com a substituição de trilhos antigos e manutenção dos 
atuais, contribuindo para a diminuição de acidentes e falhas no sistema. 
• Veículos Ferroviários - término da reforma para recuperação da automotriz A4 e início e término 
da reforma para restauro da automotriz A7. 
• Readequação urbanística do Parque Capivari. 
• Adoção de uma nova identidade visual da EFCJ. 
• Teleférico - substituição do cabo de aço e morsas de sustentação das cadeiras. 
 
5.2 – Eventos 
 
• Trilhas e Trilhos (julho) - apresentações alternativas ao Festival de Inverno. 
• Natal dos Sonhos (dezembro) – parceria: Fundação Lia Maria Aguiar, decoração e apresentações 
natalinas.  
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6. Resumo 
 

Obras de Infra-Estrutura (Valores em R$) 

Prefeituras 7.526.803,35 
Convênios 

Outras Entidades 400.000,00 

Total 7.926.803,35 

Esporte Social (Valores em R$) 

Prefeituras 2.661.040,00 
Convênios 

Terceiro Setor 2.020.400,00 

Total  4.681.440,00 

Eventos Esportivos (Valores em R$) 

Prefeituras sede (Calendário Oficial) 4.185.000,00 
Apoio a outras Prefeituras 555.287,95 Convênios 

Entidades Esportivas 18.894.320,74 

Total 23.634.608,69 

Projetos e Eventos de Turismo (Valores em R$) 

Prefeituras 1.149.400,00 
Convênios 

Outras Entidades 950.720,00 

Contratos Eventos 1.018.800,00 

Total 3.118.920,00 

Total de Investimentos em 2009 39.361.772,04 

 
 

Materiais Esportivos 

Prefeituras 407 
Convênios  

Outras Entidades 595 

Materiais Doados 20.283 

Pessoas Beneficiadas 338.934 
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Secretaria do Ensino Superior 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

 
*inclui obrigação patronal/insuficiência financeira a partir de set/2007.  
 
 
 
 
 
 

2008 2009 variação

09/08
1-Administração Direta 98.201,1 83.425,5 (15,0)%

Pessoal 1.852,2 1.506,9 (18,6)%
   funcionários ativos 1.696,9 1.416,1 (16,5)%
   obrig. patronal/insuf.financ. 155,4 90,8 (41,6)%

#DIV/0!
Custeio 96.266,5 79.715,4 (17,2)%

Investimentos 82,3 2.203,2 2.577,9 %

2- Entidades Vinculadas 6.570.302,6 6.863.512,5 4,5 %

USP 3.048.441,3 3.034.051,2 (0,5)%

   pessoal* 2.426.590,9 2.336.039,8 (3,7)%

   custeio 510.221,6 553.357,6 8,5 %

   investimento 99.114,5 127.031,4 28,2 %
   sentenças judiciais 12.514,3 17.622,4 40,8 %
Unicamp 1.367.913,3 1.598.764,7 16,9 %

   pessoal* 1.130.909,3 1.201.423,9 6,2 %

   custeio 210.649,9 321.793,5 52,8 %

   investimento 23.348,7 68.946,8 195,3 %

   serviço da dívida 59,1 55,8 (5,5)%

   sentenças judiciais 2.946,3 6.544,6 122,1 %

Unesp 1.406.116,0 1.418.205,0 0,9 %

   pessoal* 1.070.472,4 1.094.253,5 2,2 %

   custeio 240.003,4 255.679,3 6,5 %

   investimento 84.408,8 57.030,7 (32,4)%

   serviço da dívida 5.088,6 5.272,5 3,6 %
  sentenças judiciais 6.142,8 5.969,0 (2,8)%

Fac. de Medicina de Marília 42.963,3 52.108,7 21,3 %

   pessoal 30.909,7 34.245,1 10,8 %

   custeio 10.676,6 13.287,1 24,5 %

   investimento 1.377,0 4.576,5 232,4 %

Fac.de Med.de S.J.Rio Preto 30.573,5 33.726,0 10,3 %
   pessoal 26.067,0 30.239,1 16,0 %
   custeio 2.824,1 2.568,5 (9,1)%
   investimento 1.682,4 918,3 (45,4)%
Fapesp 674.295,2 726.656,9 7,8 %

   pessoal 25.631,2 24.761,1 (3,4)%

   custeio 645.785,4 691.471,9 7,1 %

   investimento 2.878,6 10.423,9 262,1 %

Total da Despesa (1+2) 6.668.503,6 6.946.938,1 4,2 %
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Número de funcionários 

     
 
 I – Atividades 
 
 

A. Introdução  
 

São Paulo reúne um conjunto heterogêneo de 25 universidades, dentre as quais seis 
universidades federais, 16 universidades privadas (que produzem pesquisa) e três 
universidades estaduais: 
 
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade 
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP)  - vinculadas à Secretaria de Ensino Superior do 
Estado de São Paulo (SES-SP). São responsáveis por mais de 50% da produção científica do país. 
 
O Estado de São Paulo também conta com duas faculdades estaduais: 
 
Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) e a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP), ambas vinculadas à SES-SP, além de 45 Faculdades de Tecnologia (FATECs) e 25 
instituições de ensino superior municipais. 
 
 
De acordo com dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), São Paulo reúne 38% dos ingressantes no mestrado e 54% dos novos doutorandos 
do Brasil. Uma parcela significativa desses estudantes e pós-graduandos vem de outros 
estados do país para cursar a pós-graduação em São Paulo e, ao final do processo, retornam 
para a sua terra natal levando o conhecimento adquirido. 
 

 2008 2009 09/08

Secretaria 24                                  25                                  4,2%

   Ativos 24                                  25                                  4,2%

USP 27.603                           27.549                           (0,2)%
   Ativos 22.032                           21.964                           (0,3)%
   Inativos e pensionistas 5.571                             5.585                             0,3%

Unicamp 12.585                           12.694                           0,9%
   Ativos 9.919                             9.891                             (0,3)%
   Inativos e pensionistas 2.666                             2.803                             5,1%

Unesp 14.444                           14.984                           3,7%
   Ativos 10.441                           10.776                           3,2%
   Inativos e pensionistas 4.003                             4.208                             5,1%

Fac. de Medicina de Marília 983                                965                                (1,8)%
   Ativos 957                                939                                (1,9)%
   Inativos 26                                  26                                  0,0%

Fac.de Med.de S.J. Rio Preto 464                                721                                55,4%
   Ativos 464                                458                                (1,3)%
Fapesp 245                                263                                7,3%
   Ativos 245                                263                                7,3%

Total da Pasta 56.348                           57.201                           1,5%
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A Secretaria de Ensino Superior do Estado de São Paulo tem, entre outras, as incumbências 
de: 
 
- coordenar e implementar ações de competência do Estado para a formação de recursos humanos no 
ensino superior; - ampliar as atividades de pesquisa e de acesso ao ensino superior paulista; - realizar o 
intercâmbio de informações e a colaboração técnica com instituições públicas e privadas, nacionais ou 
internacionais; - desenvolver e implementar sistemas de informações.  
 
São entidades vinculadas à Secretaria de Ensino Superior: 
Universidade de SP (USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP 
(FAPESP), Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), Faculdade de Medicina de São José do Rio 
Preto (FAMERP) e o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais do Estado de SP (CRUESP). 

 
No ano de 2009, a Secretaria de Ensino Superior do Estado de São Paulo deu continuidade a 
algumas ações prioritárias, com o auxílio de seus órgãos vinculados, desenvolvidas tanto para 
a formação de recursos humanos no ensino superior, quanto para implementação de sistemas 
de informações sobre o setor. São eles o PROGRAMA UNIVESP - Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo, o Programa de Expansão e Inclusão no Ensino Superior e o Sistema 
Integrado de Informações do Ensino Superior – SIESP.  
 
B. Programas  
 
B.1. Programa Universidade Virtual do Estado de São  Paulo – Programa  UNIVESP 
 
Objetivo: - Expandir o ensino superior público no Estado de São Paulo, mediante a ampliação 
do número de vagas ofertadas. – Promover a ampliação da abrangência geográfica da oferta 
destas vagas de forma a atingir uma população que não tem tido acesso a este tipo de oferta. 
 
Para a consecução dos objetivos do Programa agregaram-se, como instituições parceiras: 
Centro Estadual de Ensino Tecnológico Paula Souza, Fundação Padre Anchieta, Fundap e 
Imprensa Oficial do Estado. 
 
B.1.1. Iniciativas 
 
As atividades desenvolvidas pelo Programa UNIVESP ao longo de 2009 visaram à 
consolidação funcional e ao desenvolvimento das ações para o efetivo oferecimento dos cursos 
aprovados e a realização de estudos para a proposição de novos cursos. 
 
Quanto à proposição de novos cursos, buscou-se não apenas a proposição de cursos para a 
formação de professores, mas também o desenvolvimento de propostas que privilegiassem a 
formação e o aperfeiçoamento de profissionais para diferentes áreas pouco contempladas em 
cursos presenciais. 

 
B.1.1.1. Estrutura organizacional 

 
Foi instalado Comitê Diretivo, Câmaras Acadêmica e Técnico-Administrativa, conforme 
determinado pelas Resoluções SES 10, 11 e 12 que regulamentaram o artigo 3º do Decreto 
Estadual nº 53.536/08. Em 10 de março, foram empossados os membros do Comitê. 
 
B.1.1.2. Aspectos acadêmicos 

 
Em 2009, o Programa UNIVESP continuou os trabalhos de desenvolvimento de cursos 
públicos superiores fortemente baseados nas tecnologias de informação e de comunicação. O 
Programa UNIVESP não oferece os cursos, mas sim as instituições acadêmicas ou 
profissionais parceiras, respeitando todas as suas normas e procedimentos internos tanto nos 
aspectos acadêmicos como administrativos. 
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Cursos de graduação - os trabalhos desenvolvidos foram principalmente em relação ao 
acompanhamento da continuidade do desenvolvimento dos seguintes cursos: Pedagogia da 
UNESP, Licenciatura em Ciências pela USP, Tecnologia em Processos Gerenciais e 
Museologia pelo Ceeteps. Nos cursos de Especialização, os trabalhos se relacionaram com o 
acompanhamento da elaboração da proposta ou do desenvolvimento dos seguintes cursos: 
Especialização em Filosofia, este com caráter interinstitucional (UNESP e USP), Sociologia 
pela USP, Ações de Saúde pela Famema, e Ética, Valores e Saúde na Escola USP. No âmbito 
dos cursos de extensão, os trabalhos se relacionaram com o acompanhamento da elaboração 
da proposta ou do desenvolvimento dos cursos básicos de Inglês e de Espanhol com o 
Ceeteps e curso de Gestão Documental pelo Arquivo Público do Estado. 
 
Curso de Pedagogia - realizou acompanhamento do planejamento do curso e continuidade do 
desenvolvimento do material instrucional. A Secretaria desenvolveu um sistema computacional, 
acessível de forma personalizada pela Internet, com diversos graus de prioridade e segurança 
de acesso, em que são registrados todos os elementos de projeto de cada unidade de 
aprendizagem. O sistema ofereceu suporte ao acompanhamento e documentação unificada de 
todo o projeto metodológico do curso. Houve o acompanhamento da elaboração, planejamento, 
desenvolvimento e validação dos programas-aula de apoio ao curso. O acompanhamento deu-
se para todos os programas-aula, desde o encontro inicial dos professores autores com a 
equipe de produção da UNIVESP TV até a validação final de cada programa. Foram 
desenvolvidos os trabalhos de acompanhamento da elaboração, desenvolvimento e aplicação 
do processo seletivo de acesso ao curso.  
 

- Inscrições: 05 de outubro até 10 de novembro para o curso em 22 pólos de apoio presencial em 21 
cidades do estado. Condição: ser professor em exercício na rede pública ou privada de ensino do 
Estado de SP. Total: 7.987 candidatos inscritos para as 1.350 vagas. Relação de 5,9 candidatos por 
vaga, número quatro vezes maior que a média nacional de candidatos/vaga em Pedagogia, de acordo 
com dados do INEP/MEC.  
- Início das aulas aos aprovados dia  01 de março de 2010. 
- Aumento de 21% no total de vagas de graduação oferecidas pela UNESP.  
- Programas complementares destinados ao curso de Pedagogia desenvolvido pela UNIVESP TV têm 
sido veiculados em seu canal digital.  

 
Curso de Licenciatura em Ciências - recebeu acompanhamento metodológico para a fase 
preliminar de planejamento e acompanhamento técnico para a configuração da infra-estrutura 
tecnológica na modalidade semipresencial. Os trabalhos de planejamento terão continuidade 
com a nova gestão da universidade. 
 
Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais -  Projeto Pedagógico do curso foi realizado e 
aprovado pelo Conselho Superior do Ceeteps. Foi realizado o processo de capacitação 
docente para elaboração e oferecimento de cursos semipresenciais para quase trezentos 
docentes da instituição. Dos aprovados foram selecionados os professores para serem os 
autores dos conteúdos pedagógicos do curso, que iniciarão seus trabalhos no início de 2010. 
Após a elaboração detalhada de todos os aspectos pedagógicos e metodológicos das 
disciplinas de aproximadamente metade do curso, será submetido ao INEP/MEC para a 
obtenção do credenciamento nacional para a oferta de cursos semipresenciais. 
 
Curso de Museologia – os trabalhos para a criação foram iniciados quase ao término do 
segundo semestre do ano. Trata-se de curso de formação específica, com forte ênfase 
profissionalizante na área de criação e operação de museus e seus serviços correlatos. Pela 
abrangência, importância e interesse da proposta, os trabalhos foram desenvolvidos em 
cooperação entre as Secretarias de Ensino Superior e de Cultura e o Ceeteps, mediante o qual 
o curso deverá ser oferecido em função da aderência de suas características aos propósitos 
desta instituição de ensino superior. O desenvolvimento do Projeto Pedagógico do curso se 
encontra em fase avançada de elaboração e deverá ser submetido ao Conselho Superior do 
Ceeteps ainda no início de 2010.  
 
Cursos de pós-graduação lato-sensu -  Curso de Especialização em Ética, Valores e Saúde  - 
foi realizado o processo de capacitação docente e de tutores para o desenvolvimento de curso 
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semi-presencial com forte apoio das tecnologias de informação e comunicação. Todo o 
processo de planejamento pedagógico do curso e vários programas-aula de apoio foram 
produzidos pela UNIVESP TV. Sistema computacional de sincronização de aulas gravadas 
pelos professores foi desenvolvido, agilizando a preparação e desenvolvimento das atividades 
didáticas do curso. Os trabalhos de elaboração do convênio de cooperação entre a Secretaria 
de Ensino Superior e a USP deverão ser retomados pela nova gestão da universidade.  
 
Curso Interinstitucional de Especialização em Filosofia – realizou trabalhos para desenvolver o 
detalhamento do projeto a ser oferecido pela UNESP e USP. Os trabalhos foram suspensos 
em função da suspensão das tratativas administrativas com a USP e deverão ser retomados 
com a nova gestão da universidade. O mesmo ocorreu com o desenvolvimento do curso de 
Especialização em Sociologia a ser oferecido pela USP. 

 
Curso de Especialização em Ações de Saúde a ser oferecido pela Faculdade de Medicina de 
Marília (Famema) teve a conclusão de seu Projeto Pedagógico de Curso e sua proposta 
aprovada pela Congregação da instituição. O curso foi submetido ao INEP/MEC para processo 
de credenciamento institucional em âmbito nacional para oferta de cursos na modalidade 
semipresencial e aguarda as visitas técnicas de avaliação do projeto. 
 
Cursos de extensão - foram desenvolvidos trabalhos para os cursos extracurriculares de Inglês 
e de Espanhol básicos e o curso de Gestão Documental.  
 
Cursos extracurriculares de Inglês e de Espanhol básicos - foram planejados para oferecimento 
aos alunos de escolas da Grande São Paulo do Ceeteps de forma cooperativa com a Casa 
Thomas Jefferson e o Instituto Cervantes. Trata-se de uma oferta de 10.000 (dez mil) vagas, 
sendo 7.500 (sete mil e quinhentas) vagas para Inglês básico e 2.500 (duas mil e quinhentas) 
vagas para Espanhol básico. Os cursos iniciaram-se em outubro, com a oferta de 4.000 (quatro 
mil) vagas para Inglês e 1.440 (hum mil quatrocentos e quarenta) vagas para Espanhol. O 
restante das vagas será oferecido no início de 2010. 
 
Gestão Documental - começou a ser trabalhado no final do ano e trata-se de oferecimento 
cooperativo entre a Secretaria de Ensino Superior, a Casa Civil do Estado, responsável pelo 
Arquivo Público do Estado, e professores da UNESP que estão afetos ao curso de Arquivologia 
da instituição. O curso busca dar capacitação profissional aos servidores públicos no âmbito 
estadual e municipal, para atendimento das normas e procedimentos regulamentados. Trata-se 
de curso a ser oferecido na modalidade semipresencial com um total de 100 horas de 
atividades de estudo e deve ser oferecido no início de 2010. 
 
B.1.1.3. Aspectos técnico-administrativos 

 
Âmbito tecnológico – realizou a adequação e a implantação da infra-estrutura para a operação 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem, sistema, atendimento telefônico de suporte aos alunos e 
trabalhos de suporte às instalações dos pólos de apoio presencial. 
 
Infra-estrutura do Ambiente Virtual de Aprendizagem - foram desenvolvidos os trabalhos de 
adequação da Plataforma TIDIA-AE às necessidades apresentadas pelos professores dos 
cursos em desenvolvimento. Em paralelo, foram desenvolvidos os trabalhos de especificação e 
adequação tecnológica dos serviços computacionais a serem oferecidos para hospedagem dos 
servidores onde o Ambiente Virtual de Aprendizagem deveria estar sediado.  
 
Em função da necessidade de contínua evolução e aperfeiçoamento dos sistemas de suporte 
tecnológico aos cursos, foram configurados dois ambientes independentes, mas com operação 
paralela, quais sejam o ambiente de desenvolvimento e o de produção.  
 
Ambiente de desenvolvimento  - corresponde a um ambiente computacional isolado, de acesso 
exclusivo à equipe de desenvolvedores que o utilizam para a adequação e formatação de 
novos serviços destinados aos cursos em desenvolvimento ou mesmo para evolução e 
aperfeiçoamento de serviços já oferecidos aos professores e alunos de cursos em andamento.  
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Ambiente de produção - corresponde ao sistema computacional a que os alunos e professores 
dos cursos em andamento têm acesso por meio da Internet. Neste ambiente, protegido por 
mecanismos de segurança, se encontram instalados e em operação contínua e controlada 
todos os serviços e ferramentas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos 
dos cursos.  
 
Sistema de atendimento telefônico remoto (Call Center) oferece serviços de atendimento 
telefônico de suporte ao uso da plataforma TIDIA-AE aos alunos e professores em três níveis 
operacionais. O primeiro nível se atendimento tem funcionamento contínuo (24 horas por dia, 
sete dias por semana) por meio de equipes de atendentes operando em turnos de trabalho e 
que oferecem o atendimento básico das operações da plataforma TIDI-AE. O segundo e 
terceiro níveis de atendimento são oferecidos por técnicos especializados e desenvolvedores 
dos sistemas em regime mais flexível de atendimento temporal e mediante comunicação 
escrita com a equipe de atendimento contínuo. 
 
Curso de Pedagogia da UNESP: foram desenvolvidos os trabalhos de avaliação das condições 
operacionais de cada um dos 22 pólos de apoio presencial com vista à sua preparação para 
seu funcionamento no início de 2010. A avaliação foi com o propósito de verificar 
detalhadamente as condições físicas de cada local de forma a identificar as necessidades 
específicas de cada um, tendo em vista a instalação dos equipamentos de recepção do sinal 
de televisão digital da UNIVESP TV para apoio aos momentos presenciais do curso.  
 
Foram realizados os trabalhos de acompanhamento da elaboração e realização do processo 
seletivo de tutores para o curso de Pedagogia da UNESP.  
 
Inscritos: 3.227. Prova: 06 de dezembro. Salário inicial: R$ 1.913,60, de jornada semanal de 24 horas. 
Contratação: regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 
 
Âmbito administrativo - foram desenvolvidos trabalhos de orientação, planejamento, 
acompanhamento, avaliação, elaboração da documentação dos convênios com as instituições 
parceiras como das prestações de contas. O acompanhamento englobou os aspectos 
administrativos, jurídicos e financeiros dos convênios.  
 
B.1.2. Perspectivas 
 
Para o ano de 2010 residem no efetivo oferecimento ou continuidade dos cursos já aprovados 
e no encerramento do processo de aprovação daqueles em fase de planejamento. Os cursos 
foram submetidos ao processo de credenciamento junto ao INEP/MEC para oferecimento na 
modalidade semi-presencial e aguarda-se a tramitação para serem efetivamente oferecidos. 
 
B.2. Sistema Integrado de Informações sobre o Ensin o Superior do Estado de SP – 
SIESP.  

 
SIESP - trata-se de base de dados que reúne os principais números, informações e pesquisas 
sobre o ensino superior, público e privado, no Estado de SP e Brasil.  
 
O sistema busca ser uma ferramenta de uso simples e amigável que ofereça respostas e 
análises configuráveis na forma de tabelas, gráficos e infográficos (gráficos interativos) por 
meio da Internet para estudantes, pesquisadores, profissionais da educação, jornalistas, 
gestores e demais interessados. São os mais recentes dados sobre o ensino superior paulista 
e brasileiro. 
 
O banco de dados do SIESP é construído a partir de censos, avaliações de ensino, pesquisas 
amostrais, legislação educacional e artigos científicos. Entre as principais bases de extração de 
dados estão: 
 
Censos do Ensino Superior:  Docentes do Ensino Superior e dos Concluintes do Ensino Médio (todos do 
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do Ministério da Educação – INEP/MEC); - 
dados dos programas de pós-graduação (alunos, bolsas e docentes) da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Conselho Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP); - 
Censo da População, Dados Socioeconômicos e Projeções de População do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados). 
  
Micro-dados de exames: Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame Nacional do ensino 
Médio (ENEM), Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e o Provão. 
 
Pesquisas amostrais: PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) e PNERA (Pesquisa 
Nacional da Educação na Reforma Agrária), informações compiladas da Legislação Educacional e banco 
de artigos científicos. 
 
Em 2009 realizou uma consolidação dos dados compilados e o término da primeira versão 
operacional do sistema computacional de obtenção de dados sumarizados. Esta versão foi 
primeiramente instalada nos servidores de desenvolvimento localizados no ambiente montado 
junto à Imprensa Oficial do Estado. O acesso tem característica de ser multiplataforma, de 
maneira a não haver restrições em função da plataforma usada pelo interessado em se utilizar 
dos serviços do SIESP, mesmo que leigo em computação.  
 
Indicadores de qualidade e métodos de avaliação para o ensino - foram desenvolvidos 
seminários internacionais.  

 
B.3. Programa de Expansão do Ensino e da Pesquisa  

 
Investimento: R$ 50,79 milhões em 2009. Convênios: Universidades públicas paulistas visando 
às seguintes ações:  
 
1) apoiar e incentivar a ampliação de vagas no Ensino Superior, mediante a: a)oferta do curso de 
licenciatura em Pedagogia, modalidade à distância, para professores em exercício na educação básica. 
Vagas: 1.350;  b)realização de obras de construção dos laboratórios 1 e 2 da Faculdade de Ciências 
Aplicadas no Campus II da Unicamp, no Município de Limeira. Previsão: 1.000 novas vagas anuais no 
ensino de graduação, em condição de instalação plena, das quais 480 foram abertas a partir de 2009. 
 2) apoiar e incentivar a expansão do ensino e da pesquisa em Bioenergia, por meio da transferência de 
recursos para a realização de obras de infraestrutura do novo Centro Paulista de Pesquisa em 
Bioenergia nos Campi das Universidades. 
 
C. Programa de Cursos Pré-vestibulares 

 
Projeto foi desenvolvido pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP 
e iniciado em 2007 em convênio com a Secretaria Estadual de Ensino Superior. Estão 
distribuídos em 22 municípios do interior de São Paulo, com 26 cursinhos conveniados.  
 
O projeto se insere em uma estratégia de inclusão social e visa a criar possibilidades de 
acesso ao ensino superior, ampliando e melhorando a gama de conhecimentos dos egressos 
da rede pública, os quais passam a ter melhores condições de disputa por vagas nas 
Universidades. 
 
Em 2009 o programa foi ampliado mediante o aporte adicional de recursos da Secretaria de 
Ensino Superior de R$ 2,9 milhões. As vagas passaram para 4.586 vagas a partir de agosto de 
2009 e 5.000 vagas em março de 2010. Beneficiados: 9.586 alunos. 

 
D. Cursos de Inglês e Espanhol/Ceeteps  

 
Convênio: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS. Objetivo:  
realização dos cursos de Inglês e Espanhol no âmbito do Programa Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo - UNIVESP. 
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Aos estudantes regularmente matriculados nas Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) e 
Faculdades de Tecnologia (FATECs), situadas na Região Metropolitana de São Paulo, foram 
oferecidas  7,5 mil vagas para o curso de inglês básico (nível inicial I e II) e 2,5 mil vagas para 
o curso de espanhol básico (nível inicial I e II). 
 
Início: 19 de outubro de 2009. Método: educação à distância, praticada pela Casa Thomas Jefferson 
(inglês) e Instituto Miguel de Cervantes (espanhol). Duração: 34 semanas. 
Laboratórios das ETECs e FATECs: disponibilizados para alunos que não dispõe de computador e 
acesso à Internet. 
UNIVESP TV - divulga filmes em inglês e espanhol com a finalidade de aprimorar o conhecimento dos 
novos idiomas. 
 
E. Comunicação 
 
Por determinação constitucional, as instituições governamentais devem difundir seus planos, 
decisões políticas e atos administrativos para cumprirem um dos princípios básicos das 
democracias modernas, que é a publicidade. Para alcançar esse princípio, a Secretaria de 
Ensino Superior (SES-SP) conta com uma equipe de Assessoria de Comunicação, composta 
por cinco jornalistas responsáveis pela gestão dos fluxos de informação e relacionamento entre 
a Secretaria. 
  
No ano de 2009 destacaram-se: o lançamento do Programa Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo (UNIVESP);  inscrições e o processo seletivo para o primeiro curso semipresencial 
de Pedagogia oferecido no programa UNIVESP pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" (UNESP);  e,  inscrições e seleção de tutores para o mesmo curso. 

 
Os principais espaços de comunicação da SES-SP são os portais da Secretaria e da 
UNIVESP: 

 
Portal da SES-SP  

 
O portal http://www.ensinosuperior.sp.gov.br/  conta com uma seção de notícias sobre ensino, 
pesquisa e extensão nas universidades e faculdades estaduais paulistas e na FAPESP, com 
publicação diária de notícias.  

 
Portal da UNIVESP 

 
O portal http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/ foi inaugurado em agosto de 2009. O site 
conta com uma seção de notícias relacionadas ao programa, informações sobre a UNIVESP e 
cursos em andamento ou que ainda estão em fase de implementação.  
 
Resultado: média de 753 visitas diárias no período de 01/09 a 20/12/2009. Total: 83.680 visitas. 
 
As ações de divulgação de destaque foram: 
 

• Produção própria de matérias jornalísticas de ações da Secretaria de Ensino Superior e 
publicação no site www.ensinosuperior.sp.gov.br; 

• Produção de releases para divulgação das ações do Programa UNIVESP à imprensa 
com envio de e-mails, seguidos por contatos telefônicos (quando necessário); 

• Produção própria de matérias jornalísticas de ações do Programa UNIVESP e 
publicação no site www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br; 

• Cobertura jornalística de eventos como o vestibular de Pedagogia UNIVESP/UNESP, 
realizado no dia 6/12 e o Seminário “Ensino a Distância e Banco de Dados sobre o Ensino Superior”, 
realizado em 10/2009.  

• Publicação de notícias associadas ao ensino superior e às instituições parceiras na 
seção “Notícias” do site da Secretaria: http://www.ensinosuperior.sp.gov.br/sis/ noticias.php; 

• Publicação e manutenção de conteúdo do Twitter da SES: http://twitter.com/univesp. 
Objetivo: divulgar as ações do Programa UNIVESP. Público-alvo: jornalistas; 

• Participação com a Secretaria de Comunicação e a agência Contexto, na elaboração 
do Plano de Mídia da UNIVESP; 
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• Sugestão de pautas à imprensa, divulgação dos programas da SES. Objetivo: não 
somente que as ações gerem reportagens, mas que temas relacionado com  ações (como por exemplo, 
educação, tecnologias, vestibular etc.) gerem reportagens que citem o Programa UNIVESP e a 
Secretaria de Ensino Superior; 

• Participação em reuniões com profissionais de Comunicação das demais Secretarias; 
• Relacionamento institucional com as equipes de comunicação de instituições próximas, 

como USP, UNICAMP, UNESP, VUNESP, FAMEMA, FAPESP, CRUESP, FUVEST, Secretaria de 
Comunicação do Palácio dos Bandeirantes, Fundação Padre Anchieta e UNIVESP TV; 

• Respostas às dúvidas enviadas pelos internautas ao Fale Conosco do site da SES-SP; 
• Acompanhamento e arquivo de matérias publicadas na imprensa relacionadas ao 

primeiro curso semipresencial de Pedagogia UNIVESP/UNESP e de matérias relacionadas à SES-SP de 
uma forma geral;  

• Confecção, pela primeira vez, de um jornal mural com o intuito de divulgar as ações da 
Secretaria e do Programa UNIVESP. 

• Ações de Ouvidoria, para acolher e responder dúvidas, reclamações ou sugestões; 
• Relacionamento institucional com UNIVESP TV, com reuniões e visitas para o 

acompanhamento de demandas específicas (por exemplo, a gravação do filme publicitário nos espaços 
da UNIVESP TV); 

• Assessoria na produção de artigos e de apresentações institucionais de atividades e 
organização da divulgação midiática das atividades e projetos da pasta.  

• Acompanhamento de notícias e pesquisas associadas ao ensino superior, à educação 
e ao ensino semipresencial, entre outros temas; 

• Levantamento de dados de veículos estratégicos para a Secretaria. Objetivo: manter 
contato permanente com jornalistas e veículos de destaque para a Secretaria.  
 
1º curso do programa UNIVESP (curso semipresencial de Pedagogia UNIVESP/UNESP): os 
dados apresentados foram: 17.463 candidatos se inscreveram e 7.986 pagaram a taxa de 
inscrição. 54 mil interessados buscaram informação sobre o vestibular no site da VUNESP. A 
relação candidato/vaga (C/V) de Pedagogia UNIVESP/UNESP (5,9) é aproximadamente 4 
vezes maior do que a média nacional.  
 
Revista eletrônica Pré-UNIVESP 
 
Trata-se de uma proposta para utilizar as novas tecnologias de informação e de comunicação 
em prol da educação e, sobretudo, da ampliação das formas de acesso ao ensino superior. 
Idealizada em 2009 e em processo de elaboração, a Revista eletrônica Pré-Univesp estará 
disponível no primeiro semestre de 2010. 
 

 
 
 
II. Entidades Vinculadas  

 
 
 
1. Fundação Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 
 
 
A Secretaria Tutelar informa que a FAPESP encaminhará o seu relatório de atividades 
diretamente ao TCE – Tribunal de Contas do Estado.   

 
 

2. Universidade de São Paulo  – USP 
 
 

 
Introdução 
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A Universidade de SP comemorou os 75 anos, cujas festividades envolveram os sete campi, 
em São Paulo, Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Lorena, Ribeirão Preto e São Carlos. O tripé 
que direcionou a programação das comemorações foi:  visibilidade, contribuições para o futuro 
e reconhecimento às pessoas que contribuíram para a Universidade 

 
1. Fortalecendo as atividades de graduação  - Os recursos orçamentários do Tesouro do 
Estado destinado à execução de despesas de atividades relacionadas à Graduação foram, em 
2009, de R$ 1.244.079.431,00.  
 
1.1. Programa Aprender com Cultura e Extensão - O programa Aprender com Cultura e 
Extensão integra a política de apoio à permanência e formação estudantil da USP. Finalidade: 
fomentar as ações de cultura e extensão por meio das atividades do corpo discente em 
projetos. Em 2009 foram: 
 
Contemplados: 664 projetos e 898 bolsistas.  
1º Simpósio Aprender com Cultura e Extensão: em 21 e 22 de setembro de 2009. Local: campus de 
Ribeirão Preto. Prêmios foram distribuídos para os melhores trabalhos e foram convidados a apresentar 
artigos para a Revista de Cultura e Extensão, lançada em outubro. 
 
1.2. Ensinar com Pesquisa - O programa é parte da política de valorização do ensino de 
graduação, integra o conjunto das ações destinadas ao apoio à permanência e à formação 
estudantil. Finalidade: - contribuir para o desenvolvimento do conhecimento no campo do 
ensino de graduação; - investir no desenvolvimento das competências docentes e discentes no 
ensino e na pesquisa. As oitocentas bolsas anuais do Programa, com valor de R$ 300,00, 
destinam-se a estudantes do segundo ano dos cursos de graduação. A distribuição das bolsas 
tem por base a estimativa de alunos ingressantes na USP, com renda familiar mensal de até 
cinco salários mínimos, conforme dados do questionário socioeconômico da FUVEST.  

 
1.3. Programa de Bolsas de Iniciação Científica - Foram destinadas 1.300 bolsas, sendo 
quinhentas para a Pró-Reitoria de Pesquisa e oitocentas para a Pró-Reitoria de Graduação, 
para o Programa Ensinar com Pesquisa. Valor da bolsa: R$ 300,00 mensais. As bolsas 
gerenciadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa são aquelas que fazem parte do programa 
institucional e também incluem as concedidas pelo CNPq, como parte do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), Programa Institucional (RUSP) e pela 
iniciativa privada. Em 2008 e até junho de 2009, o programa totalizou 1.904 bolsas. 
 
1.4. Circuito Esportivo - O projeto foi lançado em maio de 2009. É um programa da 
Universidade, realizado nos Centros Esportivos dos campi de Ribeirão Preto, Piracicaba, 
Bauru, São Carlos e São Paulo, envolvendo dezesseis Associações Atléticas Estudantis nas 
competições das modalidades esportivas de voleibol e futsal. Objetivo: ampliar e valorizar 
essas práticas, tornando-as instrumento de extensão e disseminação de conhecimento, além 
de promover a integração entre as ações esportivas desenvolvidas na Universidade. Toda a 
sociedade é convidada a participar da corrida de rua, conhecida como Volta da USP.  

 
2. Promovendo a inclusão social  

 
A proporção de alunos oriundos de escola pública no conjunto de alunos ingressantes na 
Universidade aumentou em 2009, devido às ações do Programa de Inclusão Social da USP 
(INCLUSP). Em 2009, alcançou-se nível histórico de alunos de escola pública ingressantes na 
Universidade, ultrapassando 30%. O resultado refletiu no aumento de ingressantes com renda 
familiar entre dois e cinco salários mínimos e na porcentagem de alunos negros.  

 
2.1. Diversidade Socioeconômica - A renda familiar mensal dos candidatos inscritos no 
vestibular da Fuvest/2009 mostra pequena diminuição no percentual de candidatos com renda 
acima de dez salários mínimos e um pequeno aumento em faixas de renda inferiores, 
principalmente entre dois e três salários mínimos. O mesmo comportamento é constatado no 
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grupo de alunos ingressantes. As variações indicam uma diminuição na renda dos candidatos 
em 2009 em comparação ao ano anterior.  

 
2.2. Diversidade Étnica -  O percentual de candidatos negros ingressantes na USP aumentou 
no período de 2006 a 2009, alcançando 14,26% em 2009. Foi  a maior marca registrada pela 
Fuvest, desde quando passou a utilizar o questionário de avaliação socioeconômica para 
identificar a cor dos candidatos. 

 
3. Criando novos cursos e ampliando o número de vag as 

 
Novos cursos de graduação e Unidades de Ensino e Pesquisa foram criados em 2009, com o 
oferecimento de 330 novas vagas.  
 
Campus de Pirassununga:  1)Engenharia de Biossistemas. Vagas: 60 em período integral.  2)Medicina 
Veterinária. Vagas: 60 em período integral.  
 
Campus de São Paulo: 1)Astronomia, oferecido pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas (IAG). Vagas: 15 em período integral. 2)Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto (EEFERP). Curso: Educação Física. Vagas: 60 em período integral. 
 
Para 2010 -  Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) cursos:  1)Engenharia de Materiais e 
Manufatura. Vagas: 50. 2)Arquitetura e Urbanismo – ampliação: 15 vagas em período noturno. 3) 
Bacharelado em Estatística. Vagas: 40 em período noturno e 30 para diurno. 3) Engenharia de Produção 
Mecânica – ampliação: de 30 para 40 vagas. 
 
Graduação a Distância - foi aprovada o primeiro curso de Licenciatura em Ciências em 2009.  
 
Objetivo:  formação de professores de Ciências para o Ensino Fundamental. Vagas: 360 distribuídas em 
quatro polos, nos campi de São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos e Piracicaba. Seleção: Fuvest. 

 
4. Incrementando a política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil 

 
Os programas de apoio à permanência e formação estudantil na USP se configuram em duas 
modalidades. 1ª) ações de apoio socioeconômico – Objetivo: - subsidiar estudantes que não 
dispõem dos recursos mínimos necessários para permanecer na Universidade. Incluem-se 
nessa categoria o programa de moradia estudantil, bolsa alimentação, auxílio financeiro para 
alunos ingressantes, creche para filhos de estudantes em idade pré-escolar e auxílio financeiro 
emergencial, para resolução de situações de exceção. 2ª) combina suporte socioeconômico e 
mérito acadêmico e compreende as bolsas Aprender com Cultura e Extensão, Ensinar com 
Pesquisa e Iniciação Científica, além de monitorias e estágios. 
 
Benefícios: subsídio alimentação (uso dos restaurantes universitários com refeições a preços 
subsidiados); assistência à saúde, de acordo com as normas do Sistema de Saúde da USP, e educação 
física e esportes, com a utilização das praças de esportes da Universidade.  
 
Estimativa das despesas: R$ 85,6 milhões, o que corresponde a 20,68% em relação ao orçamento de 
custeio da Universidade de 2009. 
 
Dentre os benefícios oferecidos e os que receberam o maior montante de investimentos em 
2009 (até agosto), destacaram-se: 
 
3.175 bolsas alimentação. Média mensal: 220 mil refeições subsidiadas.  Valor pago: R$ 1,90 por 
refeição. Moradia estudantil: 885 bolsas auxílio moradia. 2.298 vagas em Moradias nos campi de dos 
conjuntos residenciais. 
 
Investimentos: Recuperação de edifícios e a construção de novos blocos, que estão em andamento em 
São Paulo, São Carlos e Ribeirão Preto. 
Construção do novo bloco: em SP  que oferecerá 200 novas vagas de moradia. 
Vila Estudantil em Ribeirão Preto: abrigará quatro blocos. Oferecerão136 vagas. Dois blocos foram 
entregues e os outros dois têm previsão de conclusão em 2010. 
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São Carlos – Campus: 1 serão atendidos 60 alunos no novo alojamento. Campus 2: será construído um 
bloco com mais 34 vagas de moradia e a implantação de um Centro de Vivência. 
 

 
5. Consolidando a Pós-Graduação  - Os recursos orçamentários do Tesouro do Estado 
destinado à execução de despesas de atividades relacionadas à Pós-Graduação e à Pesquisa 
foram, em 2009, de R$ 1.184.468.465,00.  

 
5.1. Avaliação dos Cursos  - Em 2009, trabalhou para consolidar os programas de Pós-
Graduação da Universidade que necessitavam de apoio e manutenção, e expansão dos 
estabelecidos como de excelência internacional.  
 
Desenvolveram-se dois programas: 1)aperfeiçoamento do desempenho acadêmico, voltado 
para os programas curriculares, que obteve conceitos três e quatro nas avaliações da Capes, 
hoje correspondentes a, aproximadamente, 30% do total de programas de Pós-Graduação; 2) 
projeto de internacionalização da Pós-Graduação, voltado para os programas com avaliação 
cinco, seis e sete, segundo a Capes.  

 
Algumas iniciativas foram desenvolvidas com vistas ao aprimoramento do sistema e à sua 
internacionalização, tais como os seguintes programas: 
 
- Programas aos Docentes: Estágio Docente no Exterior - destinado a professores dos Programas de 
conceitos três, quatro e cinco. Visa ao estímulo à cooperação acadêmica com instituições estrangeiras, 
em que são financiados viagens e recursos mensais, para permanência de quatro a seis meses no 
Exterior. Novas Fronteiras – Objetivo: expansão da cooperação acadêmica desenvolvida por docentes 
de Programas de inserção internacional, conceitos seis e sete. Programas específicos para professores 
colaboradores e pesquisadores visitantes do Exterior são subvencionados pela Instituição e por agências 
de fomento. 
- Mobilidade discente com vistas à internacionalização - há programas de bolsas de doutorado com 
estágio no Exterior, concedidas pela Capes e pelo CNPq. Existe a possibilidade de serem custeadas 
pela Fapesp e pela iniciativa privada. É concedido auxílio para estágios curtos no Exterior e para 
participação em congressos internacionais. Buscou maior interlocução com agências de fomento e com 
os setores empresariais, facilitando projetos de cooperação científica e tecnológica com segmentos 
produtivos da sociedade. Resultado: 31 convênios interinstitucionais. 
 
5.2. Mobilidade Internacional e Dupla Titulação  – foram celebrados 158 convênios de dupla 
titulação e houve aumento de 35% dos alunos de doutorado que realizam estágio no exterior. 
Incrementou o intercâmbio entre alunos da USP e de instituições estrangeiras fortalecendo os 
programas de Mobilidade Internacional e  incentivando os projetos de cooperação internacional 
da Capes. 

 
5.3. Número de Teses  - USP é responsável por mais de 20% dos títulos de doutor expedidos 
por instituições nacionais.  

 
5.4. Banco de Dissertações e Teses  – USP tornou obrigatória a divulgação no Portal USP da 
versão eletrônica de dissertações e teses aprovadas em seus programas (www.teses.usp.br). 
O procedimento resguarda patentes, direitos autorais e outros direitos solicitados pelo aluno. 
Resultado: aumento de trabalhos disponibilizados em 2009. Até setembro de 2009, o número 
de trabalhos disponibilizados quintuplicou em relação a 2005. 
 
O reconhecimento dessa ação foi comprovado no Ranking of World Repositories Top 300 
Institutions, elaborado por um órgão de pesquisa de opinião pública espanhol, que classifica as 
Instituições por meio das bibliotecas digitais de dissertações e teses. Nesse ranking, na edição 
mais recente, de julho de 2009, a USP ocupa o 57º lugar, o que significa crescimento de 29 
posições, em relação a janeiro do mesmo ano. 

 
6. Ampliando a pesquisa na fronteira do conheciment o 
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6.1. Produção Científica Indexada - Segundo levantamento efetuado no período de 1996 a 
2006, a USP aumentou em 200% sua produção divulgada em periódicos indexados e 
reconhecidos internacionalmente. A competência da Universidade na publicação de artigos 
científicos indexados, segundo dados da Web of Science, está refletida no número de 
publicações, no período de 1998 a 2008, agrupados a cada cinco anos. Registrou-se, também, 
aumento das citações e do número de citações por publicação ao longo do mesmo período. De 
2000 a 200,8 o aumento nas publicações foi de 52,65% e o de citações, de 90,4%. 
 
6.2. Criação de Redes Temáticas - As ações implementadas contemplam o investimento na 
estruturação e na consolidação de redes temáticas de pesquisa em áreas estratégicas, além 
da inserção dos pesquisadores em projetos de impacto nessas áreas. 
 
A USP possui redes temáticas em áreas estratégicas, em conjunto com a Petrobras, 
abrangendo diferentes e importantes setores da tecnologia e da nanotecnologia e novas redes 
estão sendo estruturadas. Alguns desses temas, especialmente novos fármacos, agronegócio 
e mudanças climáticas, foram debatidos no seminário “USP e as Redes Temáticas”, realizado 
de 23 a 25 de setembro de 2009. As redes de Bioenergia e Mudanças Climáticas foram as 
primeiras a serem criadas. O Centro de Estudos de Clima e Ambientes Sustentáveis da USP, 
que congrega a Rede Temática de Mudanças Climáticas, além do Laboratório de Modelos para 
a Sustentabilidade das Construções e o Centro de Ciências da Terra e do Ambiente, contribui 
expressivamente ao estudo de tema estratégico, de grande impacto nacional e internacional.  

 
Criou a Rede Ibero-Americana de Universidades de Pesquisa (Ridup), que congrega 65 
universidades de doze países, com o desafio transdisciplinar de desenvolver investigações de 
caráter internacional na fronteira do conhecimento e com o objetivo de criar programas 
conjuntos. 

 
6.3. Programa de Pós-Doutorado  – No período de 2005 a 2008, registrou-se aumento de sete 
vezes no número de pós-doutores, crescimento em torno de 600%. A proposta é de que a cada 
um dos atuais 1.814 grupos se incorpore ao menos um pós-doutor, o que possibilitará à 
produção científica, que já reflete o aumento desses pesquisadores na Instituição. 
 
6.4. Parceria Externa  -  USP busca recursos externos, notadamente nas agências de fomento 
à pesquisa. Entre as agências mais demandadas, sobressai a Fapesp que, em 2007, entregou 
à USP 46,05% do total de recursos por ela liberados, beneficiando sobretudo projetos 
temáticos, os Cepids (Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão) e o Biota. 
 
Grandes empresas nacionais ou estrangeiras celebram acordos com a Universidade, 
procurando a incorporação de novas tecnologias. Resultado: parcerias firmadas com a 
Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras e a Microsoft. No caso da Petrobras, a Universidade 
foi convidada a participar de vinte redes temáticas coordenadas pelo Cenpes/Petrobras, com 
representantes em dezoito comitês. 
 
Projeto Biota - consistem na caracterização, conservação e uso sustentável da biodiversidade, 
mediante mapeamento das espécies. Participantes: 27 grupos de pesquisa.  Dos 1.196 
projetos temáticos em andamento, 327, o que equivale a 27,3% do total, corresponde a 
projetos que envolvem pesquisadores da Universidade.  
 
De caráter nacional, o Instituto do Milênio, programa do CNPq, conta com onze projetos de 
pesquisadores da Instituição, perfazendo 32% do total. Destaque:  seis dos Centros de 
Pesquisa, Inovação e Difusão da Fapesp, ou seja, 54% do total desses centros, abrangendo 
áreas de Humanidades e Biológicas, foram implementados por pesquisadores da USP. 
Exemplo mais recente é o dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, programa 
desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo CNPq. A USP sedia dezenove 
desses Institutos, dos 44 aprovados no Estado de São Paulo, o que corresponde a 15% dos 
aprovados no Brasil. A USP é a única instituição de ensino superior a sediar esse número 
significativo de institutos no Brasil. 
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7. Fortalecendo as relações internacionais 
 

7.1. Mobilidade de Alunos - Segundo dados de 2008, 979 alunos de graduação da USP se 
encontravam em instituições estrangeiras, o que representa aumento de 97,5% em relação a 
2005. Destaque-se que os números aqui apresentados se referem à mobilidade na graduação 
que implica na permanência do aluno por, pelo menos, um semestre letivo em uma 
universidade estrangeira.  
 
Programa de Apoio à Internacionalização na Graduação (Pró-Int) - Visa a apoiar o projeto de 
internacionalização nas Unidades de Ensino e Pesquisa, destinando recursos financeiros para 
subsidiar a participação de alunos em eventos ou atividades acadêmicas no exterior. Em 2009, 
foram alocados R$ 546.500,00, representando acréscimo de 25% em relação a 2008. No 
segundo semestre de 2009, a Pró-Reitoria de Graduação disponibilizou uma cota adicional de 
20% para esse programa, totalizando mais R$ 109.300,00. 
 
Pós-graduação - bolsas são concedidas especialmente por agências de fomento e, no caso de 
participação em congressos com apresentação de trabalho, a Universidade possui linha de 
financiamento através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Há programas de bolsas para alunos 
do exterior, que se titulam na USP ou fazem estágios na instituição. 
 
A Universidade mantém programas financiados pelo setor privado para o fomento da 
mobilidade internacional tanto na graduação quanto na pós-graduação. 

 
7.2. Mobilidade de Professores  - Estágios no exterior destinam-se a enriquecer a pesquisa e 
é uma forma de fortalecer a cooperação entre laboratórios. Contam com investimento por meio 
de programas específicos da USP, das agências de fomento e programas com empresas 
privadas. Alguns programas institucionais lançados em parceria entre as Pró-Reitorias de Pós-
Graduação e de Pesquisa objetivam estimular tanto a experiência internacional dos docentes 
como atrair competências de universidades do exterior para a USP. Programas como o estágio 
docente no exterior e novas fronteiras permitem aumentar o intercâmbio dessa categoria.  

 
7.3. Programa de Bolsas para Professor Visitante  - Foi criado, em julho de 2009. Visa a 
promover o desenvolvimento institucional, por meio do intercâmbio acadêmico, científico e 
cultural, de abrangência nacional e internacional, fortalecendo os programas de pós-graduação 
e os grupos de pesquisa. O professor visitante pode ser brasileiro ou estrangeiro, com titulação 
mínima de doutor ou equivalente. A bolsa, com duração de no máximo dois anos, tem o valor 
correspondente à categoria de professor MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência e 
Pesquisa (RDIDP).  
 
8. Integrando o ensino fundamental e médio com a Un iversidade 

 
8.1. Programa de Pré-Iniciação Científica  – Objetivo:  inserir os estudantes do ensino médio 
no meio acadêmico de pesquisa científica, além de identificar o potencial e a vocação científica 
entre esses estudantes. No primeiro ano de funcionamento, o Programa beneficiou 348 
estudantes que participaram de 160 projetos de pesquisa, orientados por 266 pesquisadores, 
de 35 diferentes Unidades de Ensino e Pesquisa da USP, e 63 professores de suas escolas de 
origem. Em outubro de 2009, foi realizado, em São Paulo, um simpósio com os estudantes da 
primeira turma, que se encerrou naquele mês, para apresentar e divulgar as pesquisas 
realizadas e premiar os melhores trabalhos. O CNPq anunciou, em agosto de 2009, a 
concessão de quatrocentas bolsas de iniciação científica júnior à USP. A proposta é que essas 
bolsas atendam ao segundo ciclo de realização do Programa, a partir de 2010.  

 
8.2. Programa Eu na USP Jr  - Vivenciar a atmosfera científica e cultural da USP desde os 
primeiros ciclos da vida escolar é uma das metas do Programa especialmente criado para 
estudantes do ensino fundamental. Os pesquisadores, funcionários e graduandos da USP, por 
sua vez, adquirem uma nova vivência profissional, compartilhando suas atividades com 
aqueles que ainda estão construindo seus projetos de vida. 
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O Programa Eu na USP Jr é composto por módulos e projetos que inserem os estudantes em 
até cinco áreas do conhecimento durante uma semana. Implantado em julho de 2009, foram 
oferecidas 390 vagas, distribuídas pelos campi da capital, Bauru, Piracicaba, Pirassununga e 
São Carlos. Cerca de 730 estudantes se inscreveram para participar desta primeira etapa das 
atividades. O programa é desenvolvido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, 
com coordenação do Museu de Ciências e participação de Unidades e Órgãos da USP.  

 
9. Fomentando a sustentabilidade 

 
9.1. Selo Verde  - O Centro de Computação Eletrônica (CCE), com o apoio da Coordenadoria 
de Tecnologia de Informação (CTI), lançou, em dezembro de 2008, o Selo Verde da USP. O 
novo selo é um reconhecimento concedido às empresas da área de tecnologia cujos produtos 
sejam ambientalmente sustentáveis. Estabelece que o equipamento de TI – Tecnologia da 
Informação – não deve utilizar substâncias tóxicas como o mercúrio, chumbo e cádmio na sua 
produção, empregando somente componentes sustentáveis, com sistema de economia de 
energia elétrica e em conformidade com a diretriz européia ROHS (Restriction of Hazardous 
Substances). Investimento: R$ 2,4 milhões.  

 
9.2. Lixo Eletrônico  - O projeto do Centro de Descarte e Reuso de Lixo Eletrônico (Cedir) é 
uma iniciativa pioneira em termos de órgão público e de instituição de ensino superior. O 
Centro, implantado pelo CCE e inaugurado no dia 17 de dezembro de 2009, visa a executar 
práticas de reuso, descarte e reciclagem de lixo eletrônico, que incluem bens de informática e 
telecomunicações que ficam obsoletos no CCE e nas demais Unidades dos diversos campi da 
Universidade. Parceria: Massachusetts Institute of Technology – MIT (MIT S-LAB – 
Sustentabilidade e MIT L-LAB – Liderança).  

 
10. Estreitando o relacionamento com a sociedade 

 
Em 2009, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária desenvolveu diversas atividades 
como forma de estreitar o relacionamento com a sociedade. No projeto “A Universidade e as 
Profissões”, que visa a orientar estudantes do ensino médio e de cursinhos sobre as carreiras e 
cursos na USP, foram realizadas as visitas a Unidades de Ensino e Pesquisa, Institutos 
Especializados e Museus. Beneficiadas: mais de dez mil pessoas (dados do primeiro 
semestre). A Universidade Aberta à Terceira Idade recebeu, em 2009, nove mil matrículas.  
 
O Centro Universitário Maria Antonia acentuou seu caráter de produtor de eventos, e não 
apenas de receptor, atingindo públicos diferenciados. Público: 20 mil pessoas. O Cinusp “Paulo 
Emílio” realizou mostras de cinema nacional e internacional. Público estimado: 7.445 pessoas. 
O Teatro da Universidade de São Paulo (Tusp) recebeu público, de 2005 a 2009, de cerca de 
cinqüenta mil pessoas em sessões de espetáculos teatrais, concertos e shows musicais. O 
Centro de Preservação Cultural, instalado na Casa de Dona Yayá, promoveu, ao longo do ano, 
exposições, apresentações, espetáculos, palestras, visitas monitoradas, cursos e oficinas 
culturais, atendendo a quase três mil espectadores.  
 
A música teve espaço e públicos garantidos durante o ano. A Orquestra Sinfônica participou de 
diversos eventos direcionados não só aos apreciadores de música erudita, como à comunidade 
em geral. Público estimado:  40.000 pessoas por ano.  
 
A visitação aos Museus mantidos pela USP constitui um capítulo à parte no que se refere às 
atividades de cultura e extensão. O Museu Paulista – conhecido como Museu do Ipiranga – e o 
Museu Republicano “Convenção de Itu” recebem uma média anual de trezentos mil visitantes. 
O Programa Fins de Semana e Feriados nos Museus e Acervos da Cidade Universitária 
promove visitas monitoradas ao Museu de Arte Contemporânea, ao Museu de Arqueologia e 
Etnologia e aos acervos de Anatomia Humana do Instituto de Ciências Biomédicas, de Minerais 
e Rochas do Instituto de Geociências, de Oceanografia do Instituto Oceanográfico e do Instituto 
de Estudos Brasileiros.  Público: 42 mil pessoas (dados de 2006 a 2009). 
A Estação Ciência recebeu público de 85 mil pessoas (até julho), formado por estudantes, 
visitantes espontâneos e participantes em atividades diversas, como palestras e oficinas.  
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Coleção Brasiliana é parte integrante da Biblioteca Guita e José Mindlin, doada à Universidade, 
que, ao lado do livro em suporte papel, está sendo escaneada pela “Maria Bonita”, apelido do 
robô que reconhece 120 línguas. A Brasiliana Digital tem apoio da Fapesp e disponibiliza obras 
raras online, para acesso gratuito pela internet, na página eletrônica www.brasiliana.usp.br. 
 
A Brasiliana terá sede no edifício em construção na Cidade Universitária Armando de Salles 
Oliveira, em São Paulo. Apoio financeiro: USP, Ministério da Cultura, Petrobras, CSN 
(Companhia Siderúrgica Nacional), CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), 
Fundação Lampadia e Telefonica. Até abril de 2009, foram captados recursos de R$ 18,7 
milhões dessas empresas e a USP concedeu R$ 18 milhões.  

 
Os recursos orçamentários do Tesouro do Estado destinado à execução de despesas nas 
atividades foram: 
 
Cultura e Extensão Universitária:  R$ 127.235.306,00. 
Saúde: R$ 213.445.416,00. 
 

 
11. Promovendo a avaliação contínua 

 
A avaliação institucional da USP é entendida como instrumento de diagnóstico e planejamento. 
Compreende a auto-avaliação, seguida de avaliação externa e do estabelecimento de metas 
Departamentais e da Unidade. A Universidade conduziu, através da Comissão Permanente de 
Avaliação (CPA), dois ciclos de avaliação institucional e deverá concluir, no início de 2010, o 
terceiro ciclo.  

 
 
 

3. Universidade Estadual de Campinas  - UNICAMP 
 
 
 
Em 2009, a Unicamp contava com aproximadamente 33 mil alunos matriculados em 66 cursos 
de graduação e 139 programas de pós-graduação em seus campi de Campinas, Piracicaba e 
Limeira. Seus aproximadamente 1.750 docentes, 98% dos quais com titulação mínima de 
doutor e 89% atuando em regime de dedicação exclusiva, seguem liderando a produção per 
capita nacional de artigos científicos publicados em revistas internacionais indexadas. A 
densidade de seus produtos científicos, muitos dos quais de aplicabilidade social imediata, 
mantiveram a Unicamp no topo da lista dos principais geradores de patentes no país, 
alcançando 650 patentes depositadas. A Unicamp fechou o ano como a universidade brasileira 
com melhor programa de pós-graduação (segundo a avaliação trienal da Capes), com 70% de 
seus cursos situados nos níveis de “alto desempenho” e “padrão internacional”.  
 
I — Ensino 
 
Novo campus em Limeira  – Iniciou seu primeiro ano letivo em 2009 com 480 novas vagas na 
graduação, representando um salto de 17% no número de vagas oferecidas pela Universidade 
– o maior já realizado de uma só vez em 40 anos de atividades acadêmicas. O novo campus 
passou a abrigar inicialmente oito novos cursos, sendo dois na área de engenharia (industrial e 
manufatura), dois na área de saúde (nutrição e ciências do esporte) e quatro na área de gestão 
(políticas públicas, comércio internacional, agro negócio e empresas).  
  
Vestibular mantém participação da escola pública  – Em 2009, o número de inscritos que 
fizeram todo o ensino médio em escolas da rede pública representou  27%  (12.507) do total de 
candidatos no Vestibular, contra 31% (14.159) no vestibular anterior. Com relação a etnia/raça, 
os índices entre os inscritos vêm se mantendo estáveis nos últimos dois vestibulares. O 
percentual de inscritos auto declarados pretos, pardos ou indígenas ficou em torno dos 16,4% 
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contra 17,6% em 2008. A Unicamp anunciou, em 2009, mudanças em seu Vestibular Nacional 
com o objetivo de promover a atualização acadêmica e programática e aprimorar a seletividade 
do certame. As alterações, que valerão para o próximo exame, voltado aos ingressantes de 
2011, incluem a substituição das questões dissertativas pelas de múltipla escolha e a 
ampliação de um para três textos referentes à redação, provas que constituem a primeira fase. 
Na segunda fase, os candidatos responderão a 24 questões dissertativas em cada um dos três 
dias, relativas a três áreas do conhecimento: Matemática (12) e Língua Portuguesa e Literatura 
(12), Ciências da Natureza (8 de Física, 8 de Química e 8 de Ciências Biológicas) e Ciências 
Humanas e Artes (pelo menos 8 de História e 8 de Geografia, 6 de Língua Inglesa e até 2 entre 
Filosofia, Sociologia e Artes). 
 
Apoio ao programa de iniciação científica  – Em setembro de 2009, o 17o Congresso reuniu 
1.172 estudos desenvolvidos por alunos de graduação em cinco grandes áreas do 
conhecimento: Artes (70 trabalhos), Biomédicas (313), Exatas (198), Humanas (231) e 
Tecnológicas (360). Ao final, 20 pesquisas foram destacadas e premiadas por um comitê 
interno e um comitê externo integrado por 21 membros de universidades convidadas.  
 
Aumento do intercâmbio de estudantes com o exterior  – Unicamp continuou ampliando 
seus programas de intercâmbio para alunos de graduação. Destaca-se o memorando de 
entendimentos com a Beijing Jiaotong University (BJTU), visando ao intercâmbio de alunos e 
professores. Em 2009 foi instituído um grupo de trabalho encarregado de ampliar a presença 
internacional da Unicamp. 
 
Crescem indicadores de qualidade da Pós-Graduação  – Levantamento prévio indica que 
em 2009 a Unicamp manteve-se no patamar anual de aproximadamente 1.000 dissertações de 
mestrado e cerca de 700 teses de doutorado defendidas. Na mais recente avaliação trienal da 
Capes, a Unicamp foi a universidade que apresentou a melhor pós-graduação do país, com 
70% de seus cursos situados nos níveis de “alto desempenho” e “padrão internacional”. Em 
2009, a Unicamp conquistou o Grande Prêmio Capes de Teses, na área de Ciências da Saúde, 
cinco Prêmios Capes de Teses e mais sete menções honrosas. 
 
II — Pesquisa e Desenvolvimento 
 
Com 98% de seu quadro docente com titulação mínima de doutor e 89% atuando em regime 
de dedicação exclusiva, a Unicamp seguiu sendo a universidade brasileira com maior número 
de trabalhos científicos per capita. A Unicamp consolidou sua liderança no ranking de produção 
e licenciamento de patentes e ampliou seu programa de inovação e parcerias estratégicas.  
 
Evolução da 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 2009 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 1,6 
artigo per capita por ano – sobretudo quando se considera que o corpo docente da Unicamp 
experimentou, nas últimas duas décadas, uma redução de 2.103 docentes para 
aproximadamente 1.750. 
 
Desenvolvimento da pesquisa  — Entre os fatos relevantes de 2009 no campo científico, 
podem ser destacados:  - Programa Biota - FAPESP, cujas ferramentas de pesquisa já 
desenvolvidas passaram a ser mantidas, desde 2007, pelas três universidades estaduais 
paulistas –  UNICAMP,  USP e  Unesp. - Estreitamento das parcerias estabelecidas com a 
Petrobras, que definiu o Centro de Estudo de Petróleo (Cepetro) da UNICAMP  como polo 
inovador em tecnologia visando à produção de petróleo na camada pré-sal. - Sequenciamento 
genético da levedura Saccharomyces cerevisiae, que responde por 30% da produção de etanol 
no Brasil, obtido por cientistas do Instituto de Biologia da UNICAMP em cooperação com os 
pesquisadores da Universidade de Duke, nos Estados Unidos.   
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Biblioteca 100% Digital  – Alcançou, em 2009, a marca de 30.871 teses e dissertações 
digitalizadas e colocadas à disposição da sociedade no endereço www.sbu.unicamp.br, o que 
tornou a Unicamp a única universidade brasileira a ter 100% desta produção em formato 
eletrônico e com acesso livre pela Internet. Os 400 mil usuários de todo o mundo cadastrados 
na Biblioteca Digital realizaram 4,2 milhões de downloads de suas teses digitais. 
 
Liderança nacional em patentes  – Solidificando sua posição de instituição brasileira com 
maior número de pedidos de patentes registrados no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) – total de 563 pedidos vigentes, dos quais 50 em 2009 –, a Unicamp, por meio 
de sua Agência de Inovação (Inova), deu seqüência ao esforço para o licenciamento e repasse 
à indústria do maior volume possível de tecnologias acadêmicas. Nos últimos quatro anos 
foram firmados 19 contratos de transferência de tecnologias. Desse total, três contratos de 
licenciamento foram assinados em 2009 e outros cinco estão em tramitação.  
 
Incubadora de empresas  – Primeira incubadora de empresas do Estado em uma 
universidade pública, a Incamp (Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp) 
encerrou o ano com mais três empresas graduadas (total de 21 atuantes no mercado) e outras 
dez em incubação. Parceria:  SEBRAE Nacional e de São Paulo financiam o desenvolvimento 
dos empreendimentos. O principal papel da Incamp é o de proporcionar às incubadas a 
superação de suas dificuldades iniciais, oferecendo-lhes consultoria especializada e acesso à 
estrutura tecnológica da Universidade.  
 
III — Prestação de Serviços 
 
Desempenho da área de Saúde  — Por meio de cinco unidades de atendimento, ensino e 
pesquisa na área da saúde – Hospital das Clínicas, Centro de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher (Caism), Hospital Estadual de Sumaré, Gastrocentro e o Hemocentro – consolidou sua 
condição de centro de referência hospitalar e de saúde na região de Campinas e no interior do 
Estado. Cobrindo uma área de 90 municípios e uma população superior a 5 milhões de 
habitantes, as unidades de saúde da Universidade realizaram em 2009: 
 
830 leitos que propiciaram aproximadamente 35 mil internações. Cerca de 550 mil consultas, 28 mil 
cirurgias, 4,5 mil partos, 2,9 milhões de exames laboratoriais e 215 transplantes de córnea, medula 
óssea, rim e fígado. 
 
O Hospital de Clinicas da Unicamp conquistou o prêmio “Destaque em Transplantes”, como 
uma das unidades recordistas do interior em números de transplantes e captações de rins e 
fígados. O Caism conquistou o primeiro lugar entre os melhores hospitais-maternidade públicos 
do Estado de São Paulo na avaliação dos usuários do Sistema Único de Saúde. Parceria:  
entre Unicamp e Governo do Estado resultou na inauguração do Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME) de Piracicaba. Gerenciado pela Universidade, a unidade foi projetada 
para atender 3 milhões de pessoas de Piracicaba e 11 cidades da região. Convênio:  para 
implantação e coordenação do AME de Rio Claro, cujo funcionamento, a partir de 2010, prevê 
a realização de 68.000 consultas em 28 especialidades médicas; 30.000 procedimentos, entre 
os quais endoscopias, ecografias e cicloergometria; e 150.000 exames laboratoriais. 
 
Melhorias na área hospitalar e da Saúde   
Medicina Nuclear do Hospital de Clinicas (HC) - adquiriu novo desintômetro ósseo que determina a 
densidade óssea mediante a técnica de densitometria por DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry). O 
equipamento permite aos médicos a detecção em poucos minutos, com rapidez e precisão da densidade 
dos ossos em crianças e adultos. O resultado é comparado com padrões para idade e sexo e auxilia no 
tratamento médico. Investimento: R$ 105,9 mil. 
 
Rede Universitária de Telemedicina (Rute) -  Objetivo: promover a integração das atividades de 
telessaúde existentes no país.  AMES  - vinculados a Unicamp irão dispor de salas de teleconsulta. 
 
Central de Material Esterilizado do HC - recebeu novos equipamentos e instrumentais cirúrgicos, tais 
como lavadoras ultrassônicas, autoclave, lavadora termodesinfetadora de barreira, secadora automática 
além de perfuradores pneumáticos e instrumentais cirúrgicos diversos para cirurgias de implante coclear, 
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cirurgias cardíacas e transplantes hepáticos. Investimento: R$ 350 mil disponibilizados pela Secretaria 
Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e HC da Unicamp. 
 
Adequação e treinamento dos profissionais – utilizar o novo equipamento de tomografia 
computadorizada com 64 imagens por ciclo (Multislice) do hospital. O equipamento da Toshiba 
proporciona, em poucos segundos, a melhor resolução de imagem, aquisições com extrema rapidez, 
redução da dose de radiação aplicada e proporciona mais conforto para o paciente.  
 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinada especificamente ao atendimento de pacientes submetidos 
a transplantes de órgãos. São oito leitos que integram um conjunto de 14. Destes, quatro são destinados 
a pacientes semi-intensivos e outros dois deverão ser colocados em operação em 2010. 
 
Planejamento agrícola  – A Unicamp disponibilizou, em 2009, para 5.564 municípios 
brasileiros, na Internet, um Sistema de Planejamento Agrícola desenvolvido pelo Centro de 
Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), pela Embrapa e pela 
Cati. Objetivo: favorecer o aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de alguns 
municípios por meio do planejamento da produção agrícola, tendo como foco a assistência à 
agricultura familiar.  
 
Ação formativa junto aos municípios  – Parceria: Centro de Estudos Sindicais e de Economia 
do Trabalho (Cesit). Unicamp e Sebrae  formataram um curso inédito de especialização em 
políticas públicas para micro e pequenas empresas no país, modalidade extensão.  
 
Extensão comunitária  – Em 2009, a Unicamp aprofundou sua aproximação com a sociedade. 
Ação:  pesquisa realizada junto aos moradores do Jardim Campo Belo, bairro carente situado 
na periferia de Campinas. Estudantes da Unicamp, orientados por dois professores, criaram um 
instrumento para aferir, por meio de 106 diferentes indicadores, a qualidade de vida daquela 
população. Foram entrevistadas 400 famílias. O questionário foi aplicado por alunos de uma 
escola estadual localizada no núcleo habitacional, devidamente preparados pela equipe da 
Universidade. Nas questões apresentadas à comunidade estavam temas como violência, 
educação, moradia, uso do tempo, consumo de droga, alcoolismo e meio ambiente. A 
necessidade mais urgente que emergiu da avaliação dos entrevistados foi a construção de uma 
área verde no bairro. O poder público municipal determinou que iniciasse imediatamente 
estudos  da sua implantação no bairro. 
 
IV — Desenvolvimento Institucional 

Intensificação da cooperação internacional  – Em 2009 a Unicamp mantinha e geria, por 
meio de sua Coordenadoria de Relações Internacionais (Cori), 177 acordos bilaterais de 
cooperação acadêmica e científica. Os acordos buscam intensificar a mobilidade e a troca de 
experiência acadêmica de docentes e estudantes. Destaque:  Duplo diploma. Acordo: com o 
Instituto Francês Paris Tech. Permite que os alunos dos cursos das engenharias e dos 
institutos de física, química, matemática, estatística e computação científica obtenham dois 
diplomas, um na  escola da França e outro na  Unicamp. 
 
Planejamento estratégico  – Foram investidos R$ 2,3 milhões em 16 programas de ação que, 
desdobrados em 63 projetos estratégicos, compõem a atual fase do planejamento estratégico 
(Planes) da instituição. O programa de Planejamento Estratégico da Unicamp  é referência 
nacional e internacional na área. Nos últimos três anos, a Universidade foi convidada a 
apresentar sua metodologia em países como o Equador, República Dominicana, Canadá e 
Turquia, além de diversas universidades brasileiras que pretendem implantar processo 
semelhante em suas instituições.  
 
Avaliação Institucional  – Desde 2007 as metas do planejamento estratégico da Unicamp 
passaram a estar vinculadas ao seu processo de avaliação institucional. Em 2009, teve início o 
terceiro processo de avaliação institucional, referente ao período 2004-2008, com término 
previsto para 2010 e apresentação de relatório final em 2011.  
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Qualificação do corpo de apoio técnico  — Agência para Formação Profissional da Unicamp 
(AFPU) vem desenvolvendo programas de treinamento que visam a atender aos objetivos 
estratégicos da Universidade com um plano de ação cuja demanda foi definida pelas unidades 
de ensino e pesquisa e pelas áreas administrativas. Destaca-se a continuidade do Programa 
de Desenvolvimento Gerencial, com carga horária de 412 horas e 194 concluintes até junho de 
2009. Estão em andamento outras duas turmas, num total de 66 alunos, cuja conclusão está 
prevista para 2010. Resultado: foram elaborados 90 projetos de melhoria de processos, dos 
quais 29 já foram implantados e 35 têm boas chances de implantação. Dentre os vários 
programas atendidos, destacam-se os Fóruns de Manutenção, Programa de Excelência de 
Atendimento ao Cliente, Programa de Qualificação Educacional, Programa de Tecnologia de 
Informação e Comunicação (TIC) e Programa de Gestão por Processos, entre outros.  
 
V — Investimentos em Infra-Estrutura  
 
Obras físicas – Em 2009 foram concluídos, entre construções, reformas e benfeitorias, 12.669 
metros quadrados de obras físicas. Obras concluídas:  
 
Obras concluídas: - Prédios:  - Arquivo Edgard Leuvenroth, ligado ao Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas; - Laboratórios de Pesquisa do Instituto de Geociências; - Pós Graduação da Faculdade de 
Ciências Médicas; - Laboratório de Pesquisa da Faculdade de Engenharia Mecânica; e do Cepetro. 
 
Eficiência energética e de uso racional da água: redução em 6,5% no consumo de energia e de 12% de 
água. 
 
Periódicos e novos acervos  — Investimento: R$ 13,1 milhões. Resultado: aquisição de 
periódicos científicos em 2009, mantendo-se atualizada a coleção de aproximadamente cinco 
mil títulos. R$ 400 mil para a compra de livros para o ensino de graduação. 
 
 
 
4. Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho  – UNESP 
 
 
I - Introdução 
  
A UNESP (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho") 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, ao lado da USP (Universidade de São 
Paulo) e da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).  
 
A UNESP é a única universidade presente em praticamente todo o território paulista. Sua 
estrutura multicampi está presente em 23 cidades do Estado de São Paulo, sendo 21 no 
Interior; um na Capital do Estado, São Paulo, e uma em São Vicente - o primeiro de uma 
universidade pública no Litoral Paulista. 
 
A UNESP tem 32 faculdades e institutos, que oferecem 122 cursos de graduação em 64 
profissões de nível superior; formam, por ano, 5,1 mil novos profissionais e são responsáveis 
por 186 cursos de mestrado e doutorado.  
 
Os 3.425 professores garantem sólida formação aos alunos. Mais de 6.800 funcionários 
colaboram decisivamente para que as atividades sejam desenvolvidas. A UNESP oferece 169 
opções de cursos de graduação, sendo 51 de Exatas, 71 de Humanidades e 47 de Biológicas. 
 
Graduação: 35.026 alunos podem participar de programas especiais de treinamento e realizar 
atividades extracurriculares. Podem atuar em empresas juniores, prestando diferentes tipos de 
serviços, como consultoria, assessoria, elaboração de projetos e pesquisas de opinião. Pós-
graduação: 12.946 alunos estudam em 186 cursos sendo: 109 mestrados acadêmicos, 2 
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mestrados profissionais e 81 doutorados acadêmicos. Há ainda 3.270 estudantes em cursos 
lato sensu. 

 
A UNESP é constituída por 15 câmpus consolidados, sediados em 15 municípios do Estado de 
São Paulo, incluindo a capital paulista, totalizando 26 Faculdades ou Institutos que oferecem 
cursos de graduação e programas de pós-graduação lato e stricto sensu. É constituída por 8 
Câmpus Experimentais, localizados em diferentes municípios, nos quais funcionam 9 cursos de 
graduação. Fazem parte da UNESP Unidades Complementares, Centros de Estudos e 
Fundações a ela vinculadas. 

 
A UNESP está distribuída nos seguintes campus, com suas respectivas unidades: 
 

Campus Unidade / Faculdade 
Araçatuba Odontologia 
Araraquara 
 

Ciências Farmacêuticas; Ciências e Letras; Odontologia; 
Instituto de Química 

Assis Ciências e Letras 
Bauru Arquitetura, Artes e Comunicação; Ciências; Engenharia. 
Botucatu 
 

Ciências Agronômicas; Medicina; Medicina Veterinária; 
Instituto de Biociências 

Franca História, Direito e Serviço Social 
Guaratinguetá Engenharia 
Ilha Solteira Engenharia 
Jaboticabal Ciências Agrárias e Veterinárias e Centro de Aquicultura 
Marília Filosofia e Ciências 
Presidente Prudente Ciências e Tecnologia 
Rio Claro Instituto de Biociências e Instituto de Geociências e 

Ciências Exatas 
São José do Rio Preto Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 
São José dos Campos Odontologia 
São Paulo Instituto de Artes e Instituto de Física Teórica 
Dracena, Itapeva, Litoral Paulista (São 
Vicente), Ourinhos, Registro, Rosana, 
Sorocaba e Tupã 

Experimentais 

 
II - Missão da UNESP 
 
- Exercer sua função social por meio do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, com 
espírito crítico e livre, orientados por princípios éticos e humanísticos. - Promover a formação 
profissional compromissada com a qualidade de vida, a inovação tecnológica, a sociedade 
sustentável, a equidade social, os direitos humanos e a participação democrática. - Gerar, 
difundir e fomentar o conhecimento, contribuindo para a superação de desigualdades e para o 
exercício pleno da cidadania.  

 
III - Atividades Desenvolvidas em 2009 
 
Em março 2009, os órgãos colegiados superiores finalizaram o PDI (Plano de Desenvolvimento 
Institucional), estabeleceram objetivos e metas para os próximos dez anos nas dimensões 
Planejamento, Finanças e Infra-estrutura; Gestão e Avaliação Acadêmico-Administrativa; 
Ensino de Graduação; Ensino de Pós-Graduação; Pesquisa; e Extensão e Cultura. Concluiu 64 
obras de instalações didáticas e administrativas em 20 câmpus, totalizando 49.315 metros 
quadrados. Investimentos: R$ 30.740.682,37 do Tesouro do Estado. Inauguração dos novos 
câmpus da Barra Funda (São Paulo), Franca e Rio Claro, que foram custeados até janeiro de 
2009 com recursos do BNDES (R$ 29,8 milhões) e do Tesouro do Estado (R$ 12,8 milhões). A 
UNESP manteve em andamento 26 outras construções em Araraquara, Assis, Bauru, 
Botucatu, Jaboticabal, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro e São Paulo, totalizando 
34.428 metros quadrados. Investimentos: R$ 26.866.678,73 no período. 
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Na parte de recursos humanos, com a aprovação da Lei Complementar 1.075 (11/12/2008), em 
2009 foram autorizadas as contratações de 400 professores, das quais 153 já foram realizadas. 
A recomposição do quadro docente e de servidores técnicos e administrativos é uma das 
maiores prioridades institucionais. 

  
Ensino de Graduação 
 
O NEPP (Núcleo de Estudos e Práticas Pedagógicas) se consolidou em 2009 com a realização 
de quatro oficinas, que abrangeram 370 participantes e totalizaram 105 horas de atividades. 
Programa Núcleo de Ensino - Investimento:  R$ 1.372.791,78. Projetos: 166. Bolsistas: 433 
alunos. Em relação a 2008, o investimento cresceu 51,1%. Os aumentos nos números de 
projetos e bolsistas foram de 36 e 46%, respectivamente. As ações envolveram 290 escolas 
parceiras. Programa de Melhoria do Ensino de Graduação -  Investimento:  R$ 6 milhões em 
obras, reformas, serviços, materiais permanentes e de consumo, equipamentos de 
laboratórios, clínicas, salas de aula, laboratórios didáticos e salas de aula. 

 
Formação de Professores e a Prática Docente – foram realizados o X Congresso Estadual 
Paulista sobre a Formação de Educadores em agosto - foram abordados a formação mediante 
novas tecnologias, a autonomia para selecionar livros e materiais versus cadernos 
padronizados, a avaliação das licenciaturas e a (des) valorização do trabalho docente. A partir 
do tema fundamental, as diferentes áreas do conhecimento apresentaram seus estudos 
conforme suas linhas específicas, preservando, porém, a integração. Foram incluídas na 
programação atividades envolvendo conferências, mesas redondas, seminários temáticos, mini 
cursos, comunicações científicas e relatos de experiências educacionais. Como produções do 
evento, foram elaborados os anais, livro contendo os textos integrais das conferências, mesas 
redondas e seminários, CD ROM e E-Livro contendo os textos completos das comunicações 
científicas e dos relatos de experiências educacionais. Participantes: 674, oriundos de 15 
estados da federação. Foram enviados para apreciação 430 trabalhos. Destes, 258 
enquadraram-se como comunicações de pesquisa e 96 em relatos de experiência, distribuídos 
em 10 eixos temáticos. Participaram dos mini - cursos 134 pessoas. Por meio de um 
instrumento para avaliação do X CEPFE enviado a todos os participantes, houve um retorno de 
313 respostas, que apontaram para um índice de 91,7% de participantes satisfeitos ou 
plenamente satisfeitos com o evento. Para realização do congresso foram aportados recursos 
orçamentários e auxílio financeiro da FAPESP no valor de R$ 39.087,72. O evento tem sido 
reconhecido como importante fórum para a reflexão sobre a educação básica, visando a uma 
maior integração entre as universidades e a rede de ensino fundamental e médio. 

 
Programa de Educação Tutorial, mantido com recursos do Convênio UNESP-MEC/SESu, é 
constituído por grupos de aprendizagem, propiciando aos alunos, com a orientação de um 
professor tutor, condições para a realização de atividades extracurriculares que complementem 
sua formação acadêmica. Essas atividades têm propiciado aos alunos meios e oportunidades 
de vivenciar experiências, visando a sua formação global e favorecendo a acadêmica, tanto 
para a integração no mercado profissional quanto para o desenvolvimento de estudos em 
programas de pós-graduação. 
 
Durante o ano de 2009, foram mantidos 28 grupos em 16 unidades universitárias, distribuídas 
em 10 câmpus, com um total de 336 bolsistas sob a coordenação dos respectivos tutores. Os 
recursos provenientes do MEC totalizaram R$ 1.677.984,00 em bolsas e R$ 201.600,00 em 
custeio, os quais foram distribuídos por meio do Sistema de Gestão de Bolsas da CAPES, 
diretamente aos beneficiários do programa. A mudança implementada no gerenciamento dos 
recursos financeiros significou um importante avanço para o programa, minimizando-se a 
incidência de atrasos nos pagamentos. 
 
As atividades acadêmicas dos grupos foram analisadas pelo Comitê Local de 
Acompanhamento (CLA), com base nos planejamentos e nos relatórios, e posteriormente 
enviadas à Comissão de Avaliação da SESu, obtendo-se  aprovação para todos os grupos. 
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Foram analisados 14 projetos para implantação de novo grupo na UNESP em atendimento ao 
Edital no 05/2009 MEC/SESu/ DEPEM-PET. A proposta do Curso de Enfermagem selecionada 
e encaminhada à SESu foi aprovada quanto ao mérito, mas não alcançou a classificação final. 

 
Os grupos da UNESP participaram dos seguintes eventos:  IX Sudeste-PET realizado em 
Uberlândia e o XIV ENAPET em Manaus; Reunião Anual da Sociedade Brasileira para 
Progresso da Ciência. Neste ultimo, três participantes de cada grupo receberam auxilio 
financeiro da Reitoria. 

 
Avaliações externas: 
 
a) Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE -  dos 64 cursos avaliados, 75% obtiveram 
nota 4 ou 5 e alguns cursos foram considerados os melhores do país em sua área. 
b) Prêmio Melhores Universidades Guia do Estudante - na 5ª edição do prêmio, a UNESP teve 100 
cursos avaliados, dos quais 92 considerados “excelentes” , “muito bons”, ou “bons” (aumento de 11% em 
relação ao número de cursos bem avaliados em 2008). 
 
Ensino à Distância - curso semipresencial de Pedagogia. Parceria: Univesp (Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo). Vagas: 1.350. Local:  21 cidades. Beneficiado:  professores 
do ensino fundamental paulista.  
 
Ensino de Pós-Graduação 
 
Stricto Sensu - Foram criados quatro novos Programas: mestrados acadêmicos em Química  (São José 
do Rio Preto) e em Matemática Aplicada e Computacional (Presidente Prudente); doutorado em 
Nanotecnologia Farmacêutica (Araraquara); e Mestrado e Doutorado em Ciências Fisiológicas 
(multicêntrico: UNESP, SBFIS, UEL, UNIFAL, UFSC, UFRRJ, UFBA e UFVJM). A UNESP passou a ter 
114 Programas Stricto Sensu, sendo 110 mestrados acadêmicos, 4 mestrados profissionais e 89 
doutorados.  
Lato sensu - Foram iniciados 35 novos cursos. Total: 3.087 vagas em 19 unidades. 
 
Programas de Pós-Graduação da UNESP e seus respectivos conceitos 

Campus U.U. Programa  Curso Conceito 

Araçatuba FO Ciência Animal  (M/D) 4 

    Odontologia  (M/D) 3 

    Odontologia Preventiva e Social  (M/D) 4 

    Odontopediatria  (M/D) 5 

    Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (1) (MD) 4 

Araraquara FCF Alimentos e Nutrição                                                        (M/D) 4 

    Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia   (M/D) 6 

    Ciências Farmacêuticas                                                (M/D) 4 

    Ciências Fisiológicas (2)  (M/D) 5 

 Nanotecnologia Farmacêutica (D) 4 
 FO Ciências Odontológicas  (M/D) 5 

    Odontologia  (M/D) 5 

Reabilitação Oral  (M/D) 5   
  Ciências Fisiológicas (2)  (M/D) 5 

Educação Escolar (M/D) 4 
  
  
   FCL Estudos Literários  (M/D) 5 

     Linguística e Língua Portuguesa  (M/D) 6 

    Economia                                                                          (M) 3 

  Sociologia  (M/D) 5 

Biotecnologia  (M/D) 4 
Química  (M/D) 7 

  
 

  
IQ 
 
 

Ciência e Tecnologia de Materiais 
 

(M/D) 
 

4 
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Campus U.U. Programa  Curso Conceito 

Assis FCL Letras  (M/D) 4 

    História  (M/D) 5 

    Psicologia   (M/D) M:3 / D:4 

Bauru FAAC Design  (M/D) 4 

    Comunicação                                                    (M) 3 

    Televisão Digital: Informação e Conhecimento  (F) 3 

  FE Engenharia Mecânica                                                    (M) 3 

    Engenharia de Produção (M) 3 

    Engenharia Elétrica  (M) 3 

    Engenharia Civil e Ambiental  (M) 3 

    Ciência e Tecnologia de Materiais (M/D) 4 

  FC Ciência e Tecnologia de Materiais  (M/D) 4 

    Educação para a Ciência                                             (M/D) 5 

    Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem  (M) 3 

    Ciência da Computação (M) 3 

Botucatu FCA Agronomia (Agricultura)  (M/D) 5 

    Agronomia (Energia na Agricultura)  (M/D) 4 

    Agronomia (Horticultura)  (M/D) 4 

    Agronomia (Irrigação e Drenagem)  (M/D) 5 

    Agronomia (Proteção de Plantas)  (M/D) 5 

    Ciência Florestal (M/D) 4 

  FM Anestesiologia  (M/D) 5 

    Bases Gerais da Cirurgia  (M/D) 5 

    Doenças Tropicais  (M/D) 4 

    Fisiopatologia em Clínica Médica  (M/D) 5 

    Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia  (M/D) 5 

    Patologia  (M/D) 5 

    Saúde Coletiva                                                                     (MD) 4 

    
Pesquisa e Desenvolvimento (Biotecnologia 
Médica)  F 4 

    Enfermagem F 3 

  FMVZ Medicina Veterinária  (M/D) 5 

  Zootecnia   (M/D) 5   
   Biologia Geral e Aplicada  (M/D) 4 

    Biometria (M) 4 

  Ciências Biológicas (Botânica) (M/D) 3 

Ciências Biológicas (Farmacologia)                          (M/D) 4 

Ciências Biológicas (Genética)  (M/D) 5 

 

  
IB 
  Ciências Biológicas (Zoologia)  (M/D) 5 

    Ciência e Tecnologia de Materiais (M/D) 4 

Direito                                                  (M/D) 3 Franca 
  

FHDSS 
  História  (M/D) 4 

 Franca  FHDSS Serviço Social  (M/D) 
4 
 

Guaratinguetá FE Engenharia Mecânica   (M/D) 4 

    Engenharia Civil e Ambiental (M) 3 

    Física                                                                              
(M/D) 

 
4 
 

Ilha Solteira 
 

FE 
 

Engenharia Elétrica 
 

 (M/D) 
 

5 
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Campus U.U. Programa  Curso Conceito 

 Ilha Solteira  FE Engenharia Civil                                                                  (M) 3 

    Ciência dos Materiais                                                         (MD) 4 

    Engenharia Mecânica                                                    (M) 3 

    Agronomia                         (M/D) 4 

    Ciência e Tecnologia de Materiais (M/D) 4 

Jaboticabal FCAV Agronomia (Entomologia Agrícola)  (M/D) 4 

   Agronomia (Genética e Melhoramento de Plantas)  (M/D) 5 

   Agronomia (Produção e Tecnologia de Sementes)  (M/D) 4 

   Agronomia (Produção Vegetal)  (M/D) 5 

   Agronomia (Ciência do Solo)                                     (M/D) 5 

   Medicina Veterinária  (M/D) 5 

   Cirurgia Veterinária  (M/D) 5 

   Microbiologia Agropecuária  (M/D) 4 

   Genética e Melhoramento Animal                                 (M/D) 4 

    Zootecnia   (M/D) 7 

  CAUNESP Aquicultura  (M/D) 5 

Marília FFC Filosofia                                                                            (M/D) 3 
    Ciências Sociais                                                          (M/D) 4 

    Educação  (M/D) 4 

    Ciência da Informação                                                   (M/D) 5 

    Relações Internacionais (3) (M) 4 

Presidente FCT Ciências Cartográficas  (M/D) 5 

Prudente   Geografia   (M/D) 6 

    Educação                                                                          (M) 4 

    Fisioterapia  (M) 3 

    Ciência e Tecnologia de Materiais (M/D) 4 

    Matemática Aplicada e Computacional (M) 3 

Rio Claro IB Ciências Biológicas (Biologia Celular e Molecular)  (M/D) 5 

    Ciências Biológicas (Biologia Vegetal)  (M/D) 5 

    Ciências Biológicas (Microbiologia Aplicada)  (M/D) 5 

    Ciências Biológicas (Zoologia)  (M/D) 4 

    Ciências da Motricidade   (M/D) 5 

  Educação (M) 3   
  IGCE Educação Matemática   (M/D) 5 

    Física                                                                                (M) 3 

    Geociências e Meio Ambiente   (M/D) 4 

Geologia Regional   (M/D) 5 

Geografia   (M/D) 4 

Matemática Universitária  F 3 

  
  
  
  
 

  
  
  
  Ciência da Computação (M) 3 

Biopatologia Bucal  (M/D) 5 S. José dos 
Campos 

FO 
  Odontologia Restauradora  (M/D) 4 

São José do IBILCE Genética  (M/D) 4 

Rio Preto   Matemática                                                    (M/D) 4 

   Microbiologia (MD) 4 

   Ciência da Computação  (M) 3 

Engenharia e Ciência de Alimentos                            (M/D) 5 

 
  
 Biofísica Molecular  (M/D) 5 

   Biologia Animal                                                                  (M/D) 4 
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Campus U.U. Programa  Curso Conceito 

 São José do  IBILCE Letras  (M/D) 5 

Rio Preto   Estudos Linguísticos                                                        (M/D) 4 

    Química  (M) 3 

São Paulo IA Artes                                                                                      (M) 4 

    Música  (M/D) 4 

  IFT Física  (M/D) 6 

Sorocaba C EXP Engenharia Civil e Ambiental (M) 3 

    Ciência e Tecnologia de Materiais (M/D) 4 
 
No ano de 2009, foram iniciados 35 novos Cursos de Pós-Graduação lato sensu.  Total: 3.087 
vagas. Os cursos são ministrados em 17 Unidades e em 2 nos Campus Experimentais (São 
Vicente e Dracena). 

 

Campus U.U Nº  de 
Cursos 

Nº  de Vagas 

4 68 
FO 

3 36 Araçatuba 

FCF 1 40 

Bauru FE 4 189 

FM 1 90 Botucatu 
 

IB 2 55 

Franca FHDSS 2 80 

Guaratinguetá FE 1 60 

Jaboticabal FCAV 1 35 

Marília FFC 4 1.885 

Presidente Prudente FCT 1 14 

IB 1 30 Rio Claro 
 CEA 2 80 

FO 1 12 São José dos Campos 
 IBILCE 1 45 

PROPG 2 120 
São Paulo 

IA 2 160 

São Vicente CELP 1 48 

Dracena CE 1 40 

Total   5 3.087 
 

 
Bolsas 
 
Número de bolsas concedidas pelas CAPES em 2009 

Tipo de Bolsa Número 

CAPES/DS 1.791 

      Mestrado 966 

      Doutorado 825 

PEC/PG1 CAPES – 09 (CNPq – 6)   
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Tipo de Bolsa Número 

PDEE2 78 

PRODOC3 13  

PNPD4 30 
1 Programa de Estudantes-Convênio Pós-Graduação; 2Programa de Doutorado no País com Estágio no 
Exterior; 3Bolsa de Pós-Doutorado no País; 4Bolsa Nacional de Pós-Doutorado 

   
Aplicação dos Recursos PROAP/CAPES/PROPG 

 

APLICAÇÃO NO PERÍODO DE JAN-NOV/2009 POR ÍTEM DE DE SPESA - MONTANTE: R$ 770.000,00

Tecnologia / informática
2%

Prof. em eventos país 
4%

Manut. equipamentos
3%

Funcion. Laboratórios
3%

Aluno - evento exterior
19%Aluno em evento país

38%

Trabalhos de campo
2%

Realização de eventos
14%

Partic. Prof. Visitante
7%

Prof. eventos exterior
3%

Prod. material didático
5%

''

 
Ilustração 1 

 
  Aplicação dos Recursos da Dotação Orçamentária da P ROPG 
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Pesquisa  
 
Gerenciamento de Projetos – Participação: 420 docentes / pesquisadores foram apresentados 
ao MCT ou na forma de emenda parlamentar para financiamento, nas seguintes áreas do 
conhecimento: a) Alimentos e Meio Ambiente; b) Bioenergia; c) Biotecnologia; d) Energias 
Alternativas; e) Estudos Avançados do Mar: um olhar para o pré-sal; e f) Nanotecnologia. 

 
Programa de Infra-Estrutura FINEP - No ano de 2009 a UNESP teve a aprovação do projeto 
dentro da chamada INFRA/FINEP com sete subprojetos que serão iniciados em 2010. 
Recursos: R$ 9.236.129,00, para unidades de Araraquara (FO, FCF, IQ), Botucatu (FM, IB), 
Marília, Rio Claro (IGCE) e Presidente Prudente. A captação de recursos aumentou quatro 
vezes, comparado a 2008. 
 
Agências de fomento - Em 2009 houve um incremento de R$ 10 milhões na captação de 
recursos em relação a 2008, significando o triplo da captação de recursos para auxílios a 
pesquisa, bolsas de IC e pós-doc. Foram apresentados 12 projetos temáticos (o dobro em 
relação a 2008). 
 
Programa Institucional de Bolsas - Dispêndio no Programa de Iniciação Científica - PIBIC e 
Iniciação Científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITI foram em 2009: 

 
Programas Nº de Bolsas 

 
Validade (mês) 
 

Valor Unitário (R$) 
 

Valor Total (R$) 
 

PIBIC/CNPq 627 12 300,00       2.257.200,00 
PIBITI/CNPq 20 12 300,00            72.000,00 
PIBIC/PIBITI Reitoria 144 12 241,51          417.329,30 

 
 

GridUnesp – foi inaugurada  em 25 de setembro a maior rede de supercomputação do país no 
Campus da Barra Funda. A rede integra 2.944 unidades de processamento. Destas, 2.048 
estão no campus da Barra Funda em São Paulo com capacidade de desempenho teórico de 
33,3 teraflops, com núcleos nos câmpus da UNESP em Araraquara, Bauru, Botucatu, Ilha 
Solteira, Rio Claro, São José do Rio Preto e na capital paulista, junto ao central. Investimento: 
R$ 8 milhões, dos quais R$ 4,4 milhões da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e R$ 
3,6 milhões da própria Universidade. 
 
Extensão Universitária 
 
Programa:  - Apoio Institucional ao Estudante. Aplicação: R$ 9.456.761,39.   Bolsas e auxílios mensais: 
2.362. Beneficiados:   alunos de todas as unidades. 
- Apoio Não Institucional ao Estudante -  Aplicação:  R$ 4.658.906,80.  Bolsas e auxílios mensais:  2.271. 
Beneficiados: aluno sócio - economicamente carentes. 
- Educação Aberta, Continuada e a Distância - Cursos:  225 presenciais, dos quais 52 de Atualização, 9 
de Difusão Cultural, 120 de Extensão e 44 Temáticos, além de 6 cursos à distância de extensão 
universitária. Beneficiados: 4.018 alunos (formação continuada de professores e educação para a 
cidadania e a diversidade). 
- Fomento a Projetos de Extensão Universitária - Apresentados: 211 projetos. Aprovados: 149. Recursos: 
R$ 291.072,94. Aquisição: material permanente e de consumo e serviços para manutenção/implantação 
de projetos. 
Projetos: - Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) - proporciona uso do espaço educacional e 
cultural para a ampliação de conhecimentos e educação continuada.  - oferece a convivência social e a 
troca de experiências de vida entre os alunos, docentes e técnico-administrativos.  Total: 20 núcleos, 
com cerca de 5.000 alunos. 
 
Curso Pré-Vestibular - Presente em 30 das 33 unidades da UNESP.  Vagas: 4.386  para egressos de 
escolas públicas. Em 2008, dos 3.754 alunos, 1.183 foram aprovados em vestibulares, dos quais 924 
(24,61%) em universidades públicas. 
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Editora UNESP 
 
Em 2009 lançou 122 títulos (foram 72 em 2008 e 58 em 2007), dos quais 25 em co-edição, e 
reimprimiu outros 47. Prêmio: Jabuti de Ouro de Melhor Livro do Ano de Não Ficção 
organizado pela Câmara Brasileira do Livro, pelo livro “Monteiro Lobato: livro a livro”.  

 
Orçamento Inicial 2009 
 
 
Execução Valor em R$ 
Total 
     Tesouro do Estado 
      Próprios do Estado 
      Vinculados Federais 
      Operações de Crédito 
 

1.391.964.461,00 
1.312.755.336,00 

47.834.030,00 
25.900.520,00 

5.474.575,00 

Convênios Valor em R$ milhões 
Secretaria Estadual de Ensino Superior 39 
União 24 
 
 
 
 
5. Faculdade de Medicina de Marília  - FAMEMA  
 
 
1. Introdução 

 
Os fatos marcantes da FAMEMA em 2009 foram:  1)reorganização do serviço de Urgência e 
Emergência com atendimento dos casos de alta complexidade, contratados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).  2)aquisição do Hospital São Francisco que vai disponibilizar mais leitos de 
retaguarda. 3)início da implementação do Hospital de Reabilitação da Rede Lucy Montoro: 
pessoas com deficiências e sequelas de doenças cardiovasculares e de outras naturezas vão 
ter direito a tratamento de qualidade.  
 
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) – a Instituição continua sendo exemplo na 
aplicação do método. Intercâmbio com universidades chilenas, firmado em 2009, garantirá a 
troca de experiências e investimentos. 
 
Hemocentro - completou 15 anos de existência, assistindo região com população estimada em 
mais de dois milhões.  

 
Hospital das Clínicas – tem importante papel na assistência a 62 municípios da região, com 
procedimentos de média e alta complexidade.  

 
Área acadêmica – Ministério da Educação (MEC) avaliou a FAMEMA, na faixa quatro (o 
máximo é cinco) do Índice Geral de Cursos (IGC). A classificação coloca a Faculdade no 
patamar de destaque no cenário nacional. 
 
Pós-Graduação - caminha para a implantação de cursos de mestrado e doutorado. O Simpósio 
de Pós-Graduação e o Seminário de Pesquisa e Extensão, em parceria com a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), apontaram os caminhos a serem seguidos.  
 
Hospital Regional de Assis (HRA) - administrado pela FAMEMA com reconhecido destaque na 
região. Recente reformulação garante maior abrangência no atendimento. 

 
 

2. Graduação 
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                                               Estudantes em atividade de tutoria 

 
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. A relação candidato/vaga foi 
de 60,79 para Medicina e 5,68 para Enfermagem. 

 
Evolução do número de estudantes matriculados 

Cursos 2005 2006 2007 2008 2009 

Medicina 473 480 479 480 480 
Enfermagem 154 159 158 158 156 
Total 627 639 637 638 636 

 
O corpo docente conta com 82 assistentes de ensino e 207 docentes, sendo: 120 especialistas, 
74 mestres, 85 doutores, 08 pós-doutores e 02 livre-docentes, totalizando 289 professores. 
 
Curso de Medicina  - tem o seu currículo orientado por competência profissional. É centrado 
no estudante, utilizando metodologias ativas de aprendizagem, por meio de Aprendizagem 
Baseada em Problemas (ABP) e problematização, com desenvolvimento de atividades de 
trabalho em pequenos grupos, em que o docente possui a função de facilitar (tutor/facilitador 
de prática profissional) a aprendizagem do estudante. Estimula-se a auto-aprendizagem. 
 
Curso de Medicina – foram as seguintes realizações em 2009: 
- Parceria: com a Secretaria Municipal de Saúde de Marília, sendo que a FAMEMA foi contemplada pelo 
Ministério da Saúde com o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), o qual 
prevê financiamento de bolsas para estudantes, profissionais do serviço de atenção básica e docentes, 
visando ao desenvolvimento de projetos de pesquisa voltados para a atenção básica. Foram aprovados 8 
projetos.  
 
- Comissão de Avaliação da Associação Brasileira de Educação Médica (CAEM): recebimento de 
investigação avaliativa como parte do projeto “Avaliação das tendências de mudanças nas escolas 
médicas brasileiras”. 

 
- Convênio: Secretaria Municipal de Saúde de Garça, visando a estabelecer cenários reais para formação 
dos estudantes da 4ª série do Curso de Medicina, no âmbito do SUS naquele município. 
 
- Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde): recebeu visita de 
acompanhamento e avaliação in loco. 
 
- Programa de Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED) do Ministério da 
Saúde: recurso da 3ª parcela do programa propiciou a aquisição de materiais para a Biblioteca e 
possibilitou a participação de docentes e discentes em eventos da área de Educação Médica. 

 
- Eventos -  foram realizados, com apoio do PROMED: Painel Avaliação do Ensino Médico/Egressos em 2 
de julho; 7º Congresso Médico Acadêmico, promovido pelo DACA, nos dias 14 a 16 de outubro. 
 
Curso de Enfermagem – realizou em 2009: 
- Eventos: Palestra sobre “Atualização em Desinfecção/Microbactéria e Ética e Legislação”, do Programa 
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Portas Abertas; Oficinas do Programa Gestão com Qualidade: “Comunicação: Rompendo Paradigmas” e 
“Regimento: como elaborar”. 
 
- Núcleo Interdisciplinar de Apoio Docente: recebeu convite do governo estadual para participação no 
Programa de Formação de Profissionais de Nível Técnico para a Área da Saúde no Estado de São Paulo 
- TEC SAÚDE. Após a realização do processo de seleção de 04 tutores, pela Escola Nacional de Saúde 
Pública da FIOCRUZ, a FAMEMA foi escolhida para sediar um núcleo onde será ministrado o curso de 
especialização lato sensu na modalidade à distância com momentos presenciais, com duração de 10 
meses e 540 horas.  
 
- Visita: 4 docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para conhecer o curso. 
 
- Intercâmbio - a coordenação do Curso de Enfermagem esteve no Chile, para expor em 4 universidades 
públicas daquele país a experiência de implantação do currículo orientado por competência na FAMEMA. 
 
2. Pós-Graduação 
 
Projetos de Extensão Universitária -  foram realizados atividades tais como: 
- Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos (CEP): avaliou 167 projetos de pesquisa. A FAMEMA 
conta com 17 docentes cadastrados junto ao CNPq nos grupos certificados. 
- Projeto Amigos do Sorriso: com estudantes da área de saúde no desenvolvimento de atividades que 
contribuam com o processo de humanização. 
- I Simpósio de Pós-Graduação da FAMEMA: 224 inscritos, entre estudantes de graduação, residentes, 
docentes e pesquisadores. Objetivo: discutir o desenvolvimento da pós-graduação e a busca pela 
implantação do mestrado e do doutorado na Instituição.  
 
Cursos Pós-Graduação: 

- Curso de Especialização em Psicoterapias de Orientação Psicanalítica: duração de 2 anos, carga 
horária de 685 horas. Alunos: 9. 
- Curso de Especialização Ações em Saúde Baseadas em Evidências: carga horária de 420 horas. 
Alunos: 21. 
- Cursos de Aprimoramento em Saúde Mental, Nutrição Clínica, Hemoterapia e Saúde da Família, em 
convênio com a FUNDAP. Alunos: 22. 
- Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da Família: duração de 2 anos. Residentes: 32. 

 
Programa de Residência Médica: conta com 177 vagas credenciadas e oferece programas em 
23 áreas, conforme a tabela: 
 

Especialidades Vagas 
Clínica Médica 10 
Cirurgia Geral 07 
Pediatria 06 
Obstetrícia e Ginecologia  04 
Anestesiologia 03 
Oftalmologia 05 
Otorrinolaringologia 02 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem 02 
Psiquiatria 04 
Infectologia 01 
Ortopedia e Traumatologia 05 
Dermatologia 01 
Cardiologia 01 
Hematologia e Hemoterapia 02 
Endocrinologia 01 
Nefrologia 01 
Neurologia 01 
Cirurgia Vascular 02 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 01 
Cirurgia do Aparelho Digestivo 02 
Urologia 01 
Geriatria 02 
Medicina de Família e Comunidade 10 
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4. Atenção à Saúde  – as principais realizações da área assistencial foram: 
 
Hospital das Clínicas – Unidade I 

       
                       Fachada do Hospital                                                                 Cirurgia de Ortopedia  

    
- Implantação: sistema de classificação de risco na urgência/emergência, agilizando o atendimento aos 
casos graves; sistema de triagem da síndrome gripal, adequando o atendimento dos pacientes com gripe 
H1N1; grupo interdisciplinar para atendimento do paciente crítico. 
- Reforma: Ala “A”, com aumento de 18 leitos para os usuários do SUS. 
- Obra: vestiário para os funcionários. 
- Instalação: 2 aparelhos de tomografia, visando a ampliar em média 600 procedimentos/mês aos 
usuários do SUS. 
- Aquisição: prédio do Hospital São Francisco, com o objetivo de ampliar a oferta de leitos para usuários 
do SUS na média complexidade, 80 leitos. 
- Mutirão de mamografia: média de 3.600/ano exames realizados. 
- Manutenção: Programa de Humanização; Centro de Apoio aos Colaboradores. 
- Capacitação: atendimento de pacientes com a gripe H1N1; utilização de dispositivo de segurança para 
punção venosa; doação de órgãos; curativo; treinamento para manipulação de bomba de infusão, 
manipulação de respirador mecânico, punção e coleta de sangue.  
 
Hospital das Clínicas – Unidade II (Materno Infantil)  

               

 
                      

        UTI Pediátrica                                                          Dança indiana na Semana da Criança Dodói  
       

- Ranking: alcançou o 3º lugar no ranking dos 10 melhores hospitais públicos do Estado de São Paulo, na 
pesquisa feita junto aos usuários, conduzida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Foram avaliados 
o grau de satisfação com o atendimento recebido pelos pacientes, a qualidade das acomodações e outros 
itens.                
- Credenciamento: UTI Pediátrica junto ao Ministério da Saúde efetivado em setembro de 2009. A unidade 
completou um ano de funcionamento em outubro de 2009 e tem uma capacidade planejada de 7 leitos. 
- Reforma: enfermaria da Pediatria e da UTI Neonatal. 
- Implantação: programa de centro de custo para avaliação da despesa individual de cada recém-nascido; 
indicadores de qualidade de Enfermagem; sistema informatizado do Centro Obstétrico. 
- Separação: postos de Enfermagem da Ginecologia e Obstetrícia para melhor referência das pacientes, 
definição de centro de custo e organização do fluxo dos funcionários. 
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- Capacitação: treinamento para sedação e analgésica na UTI Pediátrica; prevenção de incidentes com 
cateter venoso central em recém-nascidos; dez passos para o sucesso do aleitamento materno. 
- Realização: eventos em datas comemorativas - festa junina “Arraiá da Pediatria”, Semana da Criança 
Dodói; eventos com a comunidade na busca de recursos para a melhoria do cuidado às crianças 
atendidas no HMI, pela equipe da Pediatria, através da Iniciativa Unificada da Pediatria (IUPE). 
- Centro de Atenção Psicossocial à Usuários de Substâncias Psicoativas (CAPSad) - Atendimentos: 
acolhimento; consultas iniciais (médicas, enfermagem, psicologia, serviço social e terapia ocupacional); 
grupos terapêuticos com pacientes (alcoolistas, tabagistas, usuários de drogas, casais); orientação 
familiar; diversas atividades socioculturais; terapia ocupacional (jardinagem, artesanato, esporte-
recreativo); projeto “Sala de Leitura”; grupos de adolescentes de liberdade assistida,  familiares de 
adolescentes, cidadania e preservação ambiental, atualidades, sentimentos e leitura; clube de cinema; 
oficina cultural e culinária.  
 
Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 
 
 Produção Ambulatorial e SADTs 

Tipo Grupo de atendimento 2008 nov/08 a out 09 ∆% 

Consultas Médicas 172.194 176.421 2,5 

Cirurgias Ambulatoriais 1.755 1.383 -21,2 

Procedimentos Oftalmologia 101.285 101.821 0,5 

Procedimentos Ortopedia 821 396 -51,8 

Atendimento 
médico eletivo 

Subtotal  276.055 280.021 1,4 

Consultas Médicas 147.525 145.456 -1,4 

Cirurgias Ambulatoriais 2.924 2.400 -17,9 

Procedimentos Oftalmologia 56.605 30.580 -46,0 

Procedimentos Ortopedia 3.917 3.819 -2,5 

Atendimento 
médico 

Urgência e 
Emergência 

Subtotal  210.971 182.255 -13,6 

Atendimento Básico 114.231 111.294 -2,6 

Atendimento  Profissional Nível Superior 29.262 31.777 8,6 
Outros 

Profissionais 
Subtotal  143.493 143.071 -0,3 

Patologia Clinica 746.338 797.509 6,9 

Exames Anatomopatológicos 5.549 6.299 13,5 

Exames Citopatológicos 8.129 9.736 19,8 

Radiodiagnóstico 122.541 126.427 3,2 

Ressonância Magnética 3.198 4.961 55,1 

Tomografia 6.582 7.401 12,4 

Ultrassonografia 16.958 18.909 11,5 

Outras Diagnoses 23.375 23.787 1,8 

Outras Terapias Especializadas 4.263 5.943 39,4 

Hemoterapia 116.088 121.856 5,0 

Ident.Doador Células-Tronco 21.393 17.321 -19,0 

Quimioterapia 4.207 4.356 3,5 

Radioterapia 37.624 64.099 70,4 

Cintilografia 748 894 19,5 

Densiometria Óssea 1.342 1.346 0,3 

Opm Auditivas 632 1.245 97,0 

 
 
 

SADTs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SADTs 
 
 
 
 
 
 

 Subtotal  1.118.967 1.208.604 8,0 

   Fonte: NTI / Sistema de Informação Hospitalar/Fatura SUS 
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Indicadores Hospitalares 

Ano Leitos Taxa 
Ocupação 

Média 
Permanência 

Coeficiente 
Mortalidade 

Taxa de 
Mort. Inst. 

Taxa 
Cesárea 

2006 205 80,4 5,0 5,0 3,4 48,2 

2007 215 82,3 5,1 5,0 3,5 45,7 

2008 222 82,5 5,0 4,9 3,3 56,0 

2009 222 87,6 4,9 4,7 3,3 56,5 

Fonte: NTI / Sistema de Informação Hospitalar  
 
 

Movimento do Centro Cirúrgico por tipo de Cirurgia - 2008/2009

Quantidade de Procedimentos 
Caráter do atendimento 

2008 % 2009 % Taxa de incremento 

Eletivo 4.612 74,4 4.658 73,5 1,0% 

Urgência 1.534 24,8 1.605 25,3 4,6% 

Emergência 51 0,8 78 1,2 52,9% 
Total  6.197 - 6.341 - 2,3% 

                Fonte: NTI / Sistema de Informação Hospitalar 
 
 

Atendimento Ambulatorial segundo Especialidades nov/2008 a out/2009 

Especialidade Qtde 

Clínica Cirúrgica 53.712 

Clínica Médica 30.828 

Ginecologia/ Obstetrícia 9.376 

Oftalmologia 24.174 

Oncologia 23.883 

Pediatria 7.156 

Psiquiatria 26.685 
Outros Prof. Nível Superior 31.777 

Total 207.591 

Fonte: NTI / Sistema de Informação Hospitalar 
 

 
Atendimento Ambulatorial por Procedência nov/2008 a out/2009 

 
 
DRS Atendimento 

Marília - sede 116.376 

DRS IX – Marília 87.669 

Outras 3.546 

Total 207.591 
Fonte: NTI / Sistema de Informação Hospitalar 
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Atendimento de Urgência/Emergência por Procedência nov/2008 a out/2009 
 
 
DRS origem Atendimento 

Marília - Sede 117.662 

DRS IX - Marília 26.430 

Outras 1.706 

Total 145.798 

Fonte: NTI / Sistema de Informação Hospitalar 
 
 
 
 
Saídas Hospitalares por Procedência nov/2008 a out/2009 
 

DRS origem Atendimento 

Marília - Sede 8.579 

DRS IX - Marília                                 5.452 

DRS VI - Bauru                                92 

Outras 181 

Total 14.304 
Fonte: NTI / Sistema de Informação Hospitalar 
 
 
 
 
Ambulatório de Especialidades “Governador Mário Cov as” 

 
                                                        Semana da Beleza da Mulher    
 
Foram desenvolvidas as seguintes atividades:  
- Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) e sistema de atendimento por senha; 
 - Manutenção do Centro de Infusão Medicamentosa; 
- Manutenção preventiva no prédio em relação à pintura, iluminação, dedetização e ar refrigerado; 
- Educação permanente em serviço: acolhimento e ética profissional; procedimentos técnicos; 
- Ambulatório de Otorrinolaringologia é referência para a colocação de prótese auditiva. Foram atendidos 
casos do DRS de Presidente Prudente (39 casos) e de Araçatuba (37 casos). 

Marília - 
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60,0%
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Oftalmologia 
 
O serviço é considerado centro de referência regional na área de Oftalmologia. As atividades 
de melhoria no período foram: aquisição de material didático e de 02 tonômetros; troca de 
computadores. 
 
Atendimentos realizados no período foram: 

Atendimentos Quantidade 
Atendimento ambulatorial       24.901 
Atendimento de urgência e emergência         21.287 
Atendimento de nível médio      44.745 
Captação de córnea       136 
Transplante de córnea     46 
Procedimentos cirúrgicos 2.204 
Terapia em oftalmologia 49 
Ultrassonografia 1.105 
Diagnose em oftalmologia 112.681 

 

Hemocentro 

 
 
O Hemocentro comemorou 15 anos de atividades em 11/09/2009. Teve a participação dos 
funcionários em diversos eventos científicos e capacitações, além de disponibilizar estágios. 
Foi realizado treinamento para os responsáveis técnicos dos serviços hemoterápicos da área 
de abrangência do Hemocentro da FAMEMA. 
 
Laboratório de Genotipagem - foi implantado com o desenvolvimento de protocolos de 
genotipagem sanguínea para os sistemas Dombrock, Diego, Colton, Yt; validação e 
implantação dos protocolos; genotipagem sanguínea de 300 doadores de sangue para os 
Sistemas Dombrock, Diego e Colton, Yt. 
 
Hemoterapia 
Produção de 2009: 15.837 unidades de bolsas para fracionamento; 21 procedimentos de aférese; 1.791 
unidades de filtração; 423 unidades de lavagem de hemáceas.  
 
Captação de doadores: 30 palestras, 14 campanhas de mobilização e 45 coletas externas. Dados 
qualitativos: 21,04% doadores de 1ª vez, 30,66% doadores esporádicos, 48,30% doadores repetição, 
16,68% doadores de reposição, 82,88% doações espontâneas. 
 
Campanha de Inverno: resultado 1.500 doadores aptos. 
 
Projeto Doador do Futuro: educar a população sobre a importância da doação de sangue espontânea. 
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- Laboratório de Imunohematologia:  
Foram atendidos: doadores de sangue e pacientes do ambulatório de Hematologia do Hemocentro, rede 
básica de saúde, ambulatórios e serviços de Urgência/Emergência da FAMEMA. Total: 227.392. 
Realização: procedimentos imuno-hematológicos.  
 

- Laboratório de Sorologia:  
Produção: 225.281 testes sorológicos para triagem em doadores de sangue. Atendimento: SADTs 
externos e internos.  
 
Laboratório de Citometria de Fluxo 
Realização: 194 procedimentos de imunofenotipagem; 391 mielogramas; 117 colorações citoquímicas. 
 

Laboratório de Patologia Clínica 
Áreas dos setores: Bioquímica, Urinálise, Hematologia, Coagulação, Microbiologia, Imunologia, 
Parasitologia e Salas de Coletas de Exames. Realização de exames: pacientes internados, ambulatórios, 
serviços de Urgência/Emergência,  rede básica de Marília e cidades pertencentes ao DRS-IX – Marília. 
 
Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ): obteve em todas as avaliações mensais o nível de 
excelente. 
 

Foram realizados 798.651 exames, sendo: 
Requisitante Quantidade 

Ambulatório da Instituição 338.660 

Pacientes Internados 172.399 

Rede Básica – Marília 215.087 

Ambulatório Externo – DRS-IX 72.505 

Total 798.651 
 
 
Unidade de Quimioterapia 
Produção: 2.267 consultas médicas (1.375 adultos e 892 infantil); 1.761 quimioterapias administradas 
(806 adultos e 955 infantil); 806 fornecimento de medicamentos/orientações para uso domiciliar (497 
adultos e 309 infantil). 
 
Implantação da SAE nos ambulatórios de onco-hematologia: implantação de sistema informatizado; 
criação de Manual de Orientações para Pacientes em Quimioterapia; elaboração de fluxograma de 
atendimento em Parada Cardio-Respiratória (PCR). 
 

Laboratório de Genética 
Realizados 233 exames citogenéticos, sendo: 86 exames de cariótipo de sangue periférico, 139 exames 
de cariótipo de medula óssea e 8 exames de cariótipo de abortamento espontâneo. 
 

Laboratório de Microbiologia 
Realizou 29.750 exames.  Destacaram-se as seguintes atividades: atualização e implementação dos 
protocolos de técnicas de identificação e antibiograma de grupos bacterianos; realização do controle de 
qualidade interno e externo. 
 
 
5. Atividades de Apoio 
 
 
Assessoria de Imprensa 
 

As principais atividades desenvolvidas foram: 
 



 549 

- Encaminhamento de e-mails com notícias e comunicados da FAMEMA; 
- Atualização de cadastros de endereços eletrônicos em trabalho conjunto com o NTI; 
- Fornecimento de informações a serem inseridas pelo NTI no Pop Up do site da Instituição;  
- Publicação na seção "Últimas Notícias" do site www.famema.br; 
- Afixação do Mural de Notícias em boletins semanais; 
- Publicação do Boletim da Direção Geral; 
- Produção de entrevistas, redação, revisão, fotos, edição, impressão e distribuição do Jornal da 
FAMEMA; 
- Publicação do Hemo em Ação, informativo do Hemocentro, em parceria com a iniciativa privada; 
- Envio de press-releases aos veículos de comunicação de Marília, da Região e da Capital Paulista; 
- Divulgação de boletins médicos para os casos de grande repercussão;  
- Agendamento de entrevistas, bem como realização de entrevistas coletivas; 
- Produção de matérias e de fotografias para a imprensa; 
- Arquivamento das notícias publicadas sobre a Instituição através do "Clipping".  
- Publicações: 1.442 publicações de matérias em veículos impressos; 436 chamadas de capa em jornais; 
274 matérias publicadas em meios de comunicação on line; 321 matérias publicadas no site da FAMEMA.  
 
Assessoria Jurídica 
 
As atividades desenvolvidas foram: 
- Pareceres Consultivos: 51 licitações, contratos e convênios; 13 processos disciplinares; 21 servidores; 
13 outros. 
- Processos recebidos para exame e manifestação: 104 
- Atendimentos (consultas verbais): 1.200 
- Participação em reuniões: 137 
- Processos judiciais distribuídos em 2008: 07 (*) 
- Processos judiciais em curso: 18 (*) 
(*) esfera estadual e federal em nome da FAMEMA. 
 
 
Núcleo Técnico de Informações – NTI 

       
 

 Suporte:  
 - Capacitações em Introdução à Informática, Word e Excel para funcionários; 

- Instalação e configuração de 140 novos microcomputadores, 40 impressoras laser, 20 leitores de código 
de barras, 4 impressoras de código de barras, etc.; 
- Instalação e configuração em todas as estações de trabalho dos seguintes softwares: controle de ativos 
de TI: CACIC – Configurador Automático e Coletor de Informações Computacionais; suporte remoto 
UltraVNC; antivírus avasti; 
- Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática; 
- Suporte aos usuários em softwares aplicativos (Windows, Word, Excel, PowerPoint, etc.) e de negócio 
(Sihosp, Siga, Rubi, Ronda, SBS, etc.). 
 
Internet:  
- Manutenção das contas e listas de e-mail dos usuários da FAMEMA e do HRA; 
- Edição de conteúdos nos websites da FAMEMA e HRA, tais como: popups, editais de licitação e 
processos seletivos, banners, links e publicações; 
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- Manutenção do sistema web de inscrições para o processo seletivo da Residência Médica; 
- Instalação e configuração de servidor de aplicações Oracle IAS para desenvolvimento do projeto do 
novo Sistema de Gestão Hospitalar – SGH; 
- Análise e desenvolvimento de sistema web para agendamento de consultas ambulatoriais no HRA; 
- Capacitação dos estudantes da 1ª série de Medicina e Enfermagem para utilizar os recursos da 
Biblioteca; 
- Instalação e configuração de servidor de impressão baseados no sistema operacional Linux e o software 
CUPS. 
 
Infra-estrutura:  
- Instalação e configuração de novos pontos de rede; 
- Realização de Backup – cópia de reserva – do banco de dados da Instituição e dos arquivos dos 
usuários armazenados no servidor de arquivos; 
- Interconexão, por meio de antenas de rádio, dos prédios da FAMEMA, CCI e Hipertensão; HCII e 
Ambulatório de Ginecologia; e HCI e Pós-graduação; 
- Elaboração de descritivos técnicos e participação em processos de licitação e compra de equipamentos 
de TI; 
- Manutenção das contas de usuário para acesso aos servidores de arquivo e impressão; 
- Instalação e configuração de novos switches e roteadores na rede, visando à ampliação e à melhoria do 
desempenho da mesma; 
- Consultoria em sistemas de Telefonia da FAMEMA. 
 
Informação:  
- Emissão de levantamentos de dados epidemiológicos e de produção hospitalar; 
- Capacitação de docentes, estudantes e profissionais de saúde para utilização de programas estatísticos; 
- Manutenção das tabelas de cruzamento e centros de custo; 
- Manutenção dos sistemas piloto: Prescrição Médica, Prescrição de Enfermagem, Centro Cirúrgico, 
Controle de Folgas e Banco de Horas. 
 
Sistemas:  
- Participação no projeto Mapa Docente: cadastro das atividades institucionais, elaboração de interfaces e 
relatórios, apoio no preenchimento da programação; 
- Desenvolvimento do projeto SGH – Sistema de Gestão Hospitalar, concluídas as fases de Requisitos, 
Projeto (Design) e Implementação; 
- Desenvolvimento do projeto de aquisição de software ERP – Enterprise Resource Planning, concluídas 
as fases de Requisitos, Identificação de Fornecedores, Solicitação de Propostas e Seleção do Software;  
- Participação em diversos treinamentos: Formação de Analistas de Negócio, Oracle Forms/Reports, 
Escrevendo Casos de Uso e PHP; 
- Desenvolvimento da versão 2.0 do Sistema de Gestão de TI – SGTI, seguindo as premissas da 
biblioteca ITIL para Gerenciamento de Incidentes e Solicitações de Serviço; 
- Manutenção do sistema SIGA: Programação, Avaliação, Ocorrência e Pessoa. Consulta via web: 
Atividade, Freqüência e Avaliação. 

 

Projetos  - foram realizados os seguintes: 
- Controle de Chamados: fornecer um canal de comunicação padronizado entre o NTI – Núcleo de 
Tecnologia de Informação e os usuários de seus serviços. A partir de 16 de setembro de 2009 para cada 
chamado concluído é retornado um e-mail ao solicitante, através do qual ele pode avaliar o chamado. 
Serviços mais solicitados estão: emitir levantamento de dados; corrigir informações no banco de dados; 
editar conteúdo de website; criar/alterar relatório; alterar campo; instalar e configurar sistema; inserir 
popup; cadastrar usuário; imprimir documento; atualizar lista de e-mails. 
 
- Projeto SGH – Sistema de Gestão Hospitalar: desenvolver um sistema parametrizável e multi-empresa, 
de forma que o mesmo sistema funcione tanto no Hospital das Clínicas de Marília quanto no HRA. Este 
sistema substituirá o o atual Sihosp no início de 2010. Abrange as seguintes áreas: Gestão de Pacientes, 
Gestão Clínica e Faturamento. Os módulos desenvolvidos no projeto são: 
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Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal e Instituciona l – NDPI 
 
Atividades em projetos desenvolvidas foram, tais como:  
- Convênios entre o Ministério da Saúde e o complexo FAMEMA: para realização dos Programas de 
Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade, Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família e Comunidade e Curso de Especialização em Saúde da Família.  
 
- Capacitação para profissionais da FAMEMA: espaço físico e suporte técnico e administrativo para a 
realização de cursos. 
 
- Cursos: Especialização em Psicoterapias de Orientação Psicanalítica; Especialização em Ações 
Baseadas em Evidências; Residência Multiprofissional em Saúde da Família.  

 
 

Acadêmica 
 
Biblioteca 
Atendimento ao Usuário  
- Treinamento de Usuários - foram capacitados 276 estudantes dos cursos de graduação, aprimoramento 
multiprofissional e funcionários, para uso das principais bibliotecas eletrônicas e bases de dados locais e 
remotas como: BIBLIV, ARTIGO, LILACS, PUBMED, Biblioteca Eletrônica SciELO, Bibliotecas Virtuais em 
Saúde e Biblioteca Cochrane e normalização de trabalho científico, segundo normas da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
- Comutação Bibliográfica – foi solicitada artigos científicos e teses existentes na Internet, no acervo local 
e na rede BIREME (Bibliotecas no Brasil e Exterior). Total: 1.234 atendidos. Média mensal: 103 pedidos. 
- Empréstimos - movimento registrado foi de 33.670. Média mensal: 2.806 empréstimos, distribuídos em: 
33.637 monografias, 23 slides e 10 fitas de videocassete.   
- Consultas - foram realizadas 97.261 consultas aos documentos do acervo. Média mensal: 8.105, 
distribuídas em 59.776 monografias e 37.485 periódicos. 
- Fotocópias - foram realizadas 298.438 cópias. Média mensal: 24.870 cópias. 
- Impressão (Laser) - foram realizadas impressões de 13.705 folhas de artigos científicos. Média mensal: 
1.142 cópias.   
- Divulgação - exposição quinzenal dos periódicos recebidos; divulgação de eventos, residências 
médicas, concursos e outros. 
- PALTEX - movimento total de vendas foi de 391 itens, sendo 147 livros e 244 instrumentos clínicos. 
- Normalização de Referências - auxílio na correção e elaboração das referências para dissertações de 
mestrado, teses de doutorado, trabalhos de congressos, monografias, artigos científicos, projetos de 
pesquisa, trabalhos acadêmicos e trabalhos de conclusão do curso (TCC), totalizando 2.503 referências 
bibliográficas. Média mensal: 209 referências. 
- Levantamento Bibliográfico - não há registro numérico dessa atividade, uma vez que as bases de dados 
estão disponíveis gratuitamente na Internet e a partir do serviço de capacitação em acesso à informação 
oferecido pela biblioteca aos usuários, parte destes realizam buscas sem auxílio dos bibliotecários. 
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- Registro de Frequência - total de ocorrências de entrada/saída foi de 133.342. Média mensal: 11.112 
registros de frequência local. 
Processamento técnico - foram realizadas atividades de tombamento, registro, classificação, 
catalogação e indexação dos documentos e cadastramento nas bases de dados BIBLIV (monografias e 
audiovisuais) e PERIOD (coleção de títulos e fascículos dos periódicos), recebidos ou produzidos no ano 
de 2009, totalizando 1.302 registros, distribuídos em: 314 títulos, total de 429 exemplares de monografias 
e folhetos; 1.288 periódicos (fascículos registrados); 9  CD-ROMs; 5 DVDs. 
Produção de audiovisuais - 33 DVDs; 6 CDs e 2.222 fotos. 
Aquisição de material bibliográfico e não bibliográ fico  
- Compra – foram utilizados recursos financeiros da FAMAR e do MS-PROMED (Instituto UNI-
FAMEMA/OSCIP) para as seguintes aquisições: 09 títulos de livros (R$ 3.335,00), 10 livros de literatura 
infantil (R$ 133,03) e 25 títulos de periódicos nacionais (R$ 3.075,00). 
- Doações - foram incorporados ao acervo: 178 livros e 117 folhetos recebidos mediante doações; 130 
títulos de periódicos nacionais e 7 títulos de periódicos estrangeiros e 435 fascículos. 
 
 
Laboratório Morfofuncional e de Simulação  - caracterizam-se por um espaço privilegiado 
para a auto-aprendizagem, construção de conhecimentos e desenvolvimento de recursos 
cognitivos, psicomotores e afetivos. Favorecem as atividades individuais e o trabalho em grupo 
com a simulação de técnicas e procedimentos. O acervo é composto de: cortes anatômicos, 
RX e tomografias computadorizadas, microscópios, livros, monografias, manequins, recursos 
audiovisuais, kits de exame físico, outros. 
 

             
 
Dentre as atividades desenvolvidas, destacaram-se: 
- Laboratório de Prática Profissional (LPP); tutorias; atividades pedagógicas das disciplinas básicas e de 
especialidades; atividades didáticas das Ligas de Estudantes; consultorias; apoio à comunidade com 
empréstimos de materiais didáticos e visitas; trabalhos de iniciação científica; apoio para atividades 
acadêmicas, de pós-graduação ou capacitação de funcionários; monitoria.  
- Ampliação do horário de funcionamento. 

 
Núcleo de Apoio à Comunidade – NUAC  - realiza trabalho de articulação entre organizações 
comunitárias, serviços locais de saúde e os cursos de graduação da FAMEMA, contribuindo 
para uma reflexão sobre como fortalecer a integração social. As principais realizações foram: 
 
- Distribuição: cestas básicas, roupas e sapatos para a população carente; 
- Parceria: Colégio Criativo na montagem de peças teatrais. Ingresso: doação de um quilo de alimento 
não perecível. Beneficiários: Lar da Criança e Associação de Moradores da Nova Marília; 
- Parceria: Escola Estadual José Alfredo de Almeida na promoção de concurso de Miss e Mister Beleza 
Negra, no dia da Consciência Negra. 

 
Núcleo de Apoio ao Discente – NUADI  - atendimentos realizados foram:  
Psicoterapia de apoio, psicoterapia breve, psicoterapia cognitivo comportamental, orientação e 
aconselhamento psicológico; avaliação psiquiátrica e acompanhamento medicamentoso; contato de 
orientação familiar; entrevistas com estudantes da 1ª série dos cursos de Enfermagem e Medicina. 
Produção:  1.053 atendimentos e 112 entrevistas.  
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Projeto Sintonia: foi retomado em outubro de 2008 com os estudantes. Por meio de reuniões mensais 
são discutidos temas que envolvem aspectos científicos, espirituais e psíquicos, tais como a morte, o 
luto, a ética e a dor dos que trabalham com a vida humana. Participação: NUADI, Associação Paulista de 
Medicina – Regional Marília e do frei da Igreja Nossa Senhora de Fátima. 
 
 
Núcleo de Avaliação  - é formado pelo Grupo de Avaliação e pelos Comitês de Avaliação 
Cognitiva do Estudante e Avaliação da Prática Profissional do Estudante. É composto por 
docentes dos cursos de Medicina e Enfermagem e técnico-administrativos. 
 
Comitê de Avaliação Cognitiva do Estudante: avalia a progressão do estudante no curso de 
graduação, sendo constituído por uma equipe de apoio à formulação de projetos e 
instrumentos para a verificação da aprendizagem cognitiva. 
Comitê de Avaliação da Prática Profissional do Estudante: auxilia as equipes de planejamento 
dos cursos de graduação e pós-graduação a organizar instrumentos de avaliação. Objetivo: 
avaliar o desempenho individual dos estudantes. 
  
Programa de Desenvolvimento Docente – PDD  - é uma das principais estratégias para o 
desenvolvimento curricular permanente na FAMEMA.  
 
Educação Continuada – EC: caracterizada pelo desenvolvimento de módulos pré-programados, visando à 
inserção em novos cenários educacionais e/ou o aprofundamento de conhecimentos em temas 
específicos. Foram realizados: 03 módulos temáticos (Total: 38 participantes e 05 instrutores); 03 oficinas 
temáticas (Total: 16 participantes e 02 instrutores).  
Educação Permanente – EP: desenvolve semanalmente em grupos interdisciplinares, compostos por 6 a 
18 participantes, segundo a especificidade de atuação nos diferentes cenários de ensino-aprendizagem 
dos cursos de Enfermagem e Medicina. Foram realizados 29 grupos (Total: 222 participantes e 29 
facilitadores). 
Núcleo de Apoio aos Processos Grupais (NAPG) - contou com 13 participantes, em 2 grupos de 
aprofundamento de conhecimentos nesta área. 
 
As principais realizações foram: 
- Fórum Institucional: “FAMEMA – gestão participativa em educação e saúde” - discutir a missão, visão e 
os valores institucionais. Data: dias 21 e 22 de maio. Total: 435 participantes. 
- Criação: página do PDD no site da FAMEMA. 
 
  
Atenção à Saúde 
 
Núcleo de Acolhimento 
 
As principais atividades desenvolvidas foram: 
- Organização e realização: campanha do Dia Nacional Contra o Tabagismo; semana comemorativa ao 
Dia Internacional da Mulher; campanha do Laço Branco: Homens pela Não-violência contra a Mulher; 
Festa Natalina e Junina no ambulatório de Pediatria; Semana Mundial de Aleitamento Materno; atividade 
no Dia do Cuidador da doença de Alzheimer; mutirões de mamografia em novembro de 2008 (realizados 
1.292 mamografias e 41 exames de ultrassom) e em maio de 2009 (realizados 1.426 mamografias e 33 
exames de ultrassom), em parceria com a SES;  
- Capacitação: acolhimento; atendimento dos pacientes com suspeita da síndrome gripal – Influenza A – 
H1N1; Protocolo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência; 
- Implantação: Sistema REGNET; reestruturação dos atendimentos de Urgência/Emergência com 
classificação de risco; 
- Realização de Programas: “Posso Ajudar?”; Atendimento Social; Gravidez de Alto Risco; Atendimento 
às mães na sala de aleitamento materno; Humanizando UTI Pediátrica; 
- Gerenciamento: demandas de consultas, exames e internações eletivas provenientes do HRA; agendas 
de consultas e exames; vagas oferecidas para a Secretaria Municipal de Saúde; Sistema de Informação 
das Alterações de Atendimento Programado; Sistema de Controle de Pacientes dependentes de Insulina; 
Encaixe Programado no Sistema Hospitalar; Cartão Nacional de Saúde – CNS; Processos do LME e do 
Sistema de Controle dos Processos de LME; Serviço de Acidente de Trabalho através das Comunicações 
de Acidente de Trabalho (Foram recebidas 893 CATs e enviadas 909 CATs); Leitos Eletivos; 
- Participação: Grupo de Humanização Hospitalar; Rede Mulher de Marília. 
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Avaliação do atendimento dos serviços de saúde da FAMEMA: 

Tipo 
 

Item 
Avaliado 

Ótimo 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 
 

Total 
 

Enfermagem 257 51,1% 129 25,6% 66 13,1% 51 10,1% 503 

Médico 323 61,2% 90 17,0% 46 8,7% 69 13,1% 528 

Portaria 190 37,9% 124 24,8% 105 21,0% 82 16,4% 501 

Recepção 281 51,7% 122 22,5% 71 13,1% 69 12,7% 543 

Ambulatório 

Subtotal 1.051 50,7% 465 22,4% 288 13,9% 271 13,1% 2.075 

Enfermagem 72 55,4% 25 19,2% 23 17,7% 10 7,7% 130 

Médico 67 56,3% 30 25,2% 11 9,2% 11 9,2% 119 

Portaria 67 52,3% 36 28,1% 13 10,2% 12 9,4% 128 

Recepção 69 51,1% 32 23,7% 15 11,1% 19 14,1% 135 

SADT 

Subtotal 275 53,7% 123 24,0% 62 12,1% 52 10,2% 512 

Enfermagem 40 37,7% 33 31,1% 21 19,8% 12 11,3% 106 

Médico 42 40,8% 20 19,4% 22 21,4% 19 18,4% 103 

Portaria 47 44,3% 31 29,2% 14 13,2% 14 13,2% 106 

Recepção 44 40,4% 27 24,8% 19 17,4% 19 17,4% 109 

Urgência e 
Emergência 

Subtotal 173 40,8% 111 26,2% 76 17,9% 64 15,1% 424 

Enfermagem 19 40,4% 18 38,3% 4 8,5% 6 12,8% 47 

Médico 29 59,2% 8 16,3% 3 6,1% 9 18,4% 49 

Portaria 22 51,2% 12 27,9% 4 9,3% 5 11,6% 43 

Recepção 26 53,1% 13 26,5% 5 10,2% 5 10,2% 49 

Internação 

Subtotal 96 51,1% 51 27,1% 16 8,5% 25 13,3% 188 

Total de itens avaliados 1.595 49,9% 750 23,4% 442 13,8% 412 12,9% 3.199 
 
 
Serviço Social realizou os seguintes atendimentos: 5.019 altas; 2.675 transferências; 624 atestados; 172 
atendimentos de avaliação com classificação de risco; 7.296 atendimentos aos pacientes e 
acompanhantes da unidade de urgência; 262 atendimentos de casos novos para realização de tratamento 
radioterápico; 125 entrevistas pacientes da Radioterapia; 135 autorizações de cirurgias; 40 
encaminhamentos para albergue; 1.591 contatos institucionais; 206 contatos com o Conselho Tutelar; 45 
contatos com o Conselho do Idoso; 5.545 convocações de famílias; 1.505 convocações de pacientes; 
1.563 emissões de declaração de comparecimento; 2.253 discussões de casos; 2.602 evoluções em 
prontuário; 5.362 emissões de FAAs; 4.726 orientações (encaminhamentos externos; emissão da 
Declaração de Óbito; aleitamento materno; benefícios previdenciários;  pacientes internados e familiares;  
retirada do passe saúde); 1.403 relatórios para Diretoria; 661 relatórios sociais; 60 emissões e 
orientações de relatórios médicos; 628 avaliações para prótese; 1.603 visitas ao leito; 6 visitas 
domiciliares; 68 visitas religiosas; 137 fornecimento de refeições; 33 atendimentos de vítimas de violência 
sexual e física; 1.145 solicitações de transporte administrativo e 21.834 solicitações de transporte social.   
 
Psicologia Hospitalar  - realizou 1.411 atendimentos no HC-II, assim distribuídos: 
 

 Área Quantidade de Atendimentos 
Pediatria – enfermaria 369 

Ambulatórios de Pediatria 206 

UTI Neonatal 214 

UTI Pediátrica  23 

Ginecologia – enfermaria 168 

Maternidade – enfermaria 299 

Ambulatório de Oncoginecologia  48 
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 Área Quantidade de Atendimentos 
Ambulatório Gravidez Alto Risco  43 

Posto 8 (convênios e particulares) 21 

Pronto-Socorro 20 

            Fonte: NTI / SIHOSP 
 

           HC-I realizou 1.012 atendimentos, sendo: 
Área Quantidade de Atendimentos 

Clínica Médica e Clínica Cirúrgica 627 

Hematologia 289 

UTI 87 

Obesidade Mórbida 9 
                 Fonte: NTI / SIHOSP 

 
Ambulatório: atendimentos realizados foram: 1.092 na Oncoclínica; 437 de Obesidade Mórbida 
e 883 no Hemocentro. 

 
Serviço de Farmácia Hospitalar 
 

A unidade do HC-I desenvolveu as seguintes atividades: 
Atividade Quantidade 

Média Mensal 
Total / ano 

Prescrições médicas atendidas 8.700 104.400 

Requisições de consumo hospitalar 3.200 38.400 

Fornecimento de hormônio de crescimento 2.212 frascos 26.544 frascos 

Atendimento a pacientes portadores de malária  0,41 5 

Atendimento a pacientes portadores de H1N1 1.256 pacientes (24/06 a 09/10/09) 

 
A unidade HC-II teve a seguinte produção:  

Atividade Quantidade 
Média Mensal 

Total / ano 

Prescrições médicas atendidas 3.600 43.200 

Requisições de consumo hospitalar  840 10.080 

Formulações de nutrição parenteral pediátricas 120 1.440 

Fornecimento de medicamentos a pacientes com HIV/Aids 130 1.560 
Fornecimento de medicamentos e insumos a pacientes com 
Diabetes Tipo 1 

60 720 

 
As atividades de inovação foram:  

- Transferência da manipulação de nutrição parenteral infantil da Farmácia Hospitalar do HCI para o HMI. 
Aumento no número de RN/crianças atendidas de 720 para 1.560/ano. Houve reformulação na técnica de 
manipulação, com adequações à legislação vigente e as boas práticas de manipulação; 
- Transferência da Central de Reagentes da Farmácia do HC-I para o Hemocentro; 
- Normatização da aquisição de medicamentos não padronizados. 
 
Serviço de Fisioterapia  - foram realizados os seguintes procedimentos:  

 
Área requisitante 

Pacientes 
atendidos 

Média/mês 
pacientes 
atendidos 

Procedimentos 
terapêuticos 

Média/mês 
procedimentos 

terapêuticos 

Leito HC II 1.004 83,66 9.218 768,16 

Leito HC I 1.916 159,66 15.749 1.312,41 
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Área requisitante 

Pacientes 
atendidos 

Média/mês 
pacientes 
atendidos 

Procedimentos 
terapêuticos 

Média/mês 
procedimentos 

terapêuticos 

Plantões HC-I e HC-II 4.823 401,91 - - 

Ambulatório  Hemocentro 76 6,33 7.212 601,00 
Ambulatório de Ortopedia 
e Traumatologia 169 14,08  

- 
 
- 

Ambulatório de Cirurgia 
Bariátrica 

199 16,58 207 17,25 

 
Unidade de Alimentação e Nutrição – UAN 
 

As atividades desenvolvidas pela unidade foram: 
- Refeições servidas: 127.113 dietas gerais, 154.408 dietas especiais, 30.877 dietas pediátricas, 68.914 
dietas enterais, 252.553 refeições para funcionários, 114.940 refeições para acompanhantes, 55.484 
mamadeiras, 41.100/ano lanches no Hemocentro, 1.991/ano atendimentos ambulatoriais, 332/ano 
orientações de alta, 2.359/ano avaliações nutricionais; 
- Solicitações de aulas e cursos – Total: 13 (98% Instituição e 2% externas); 
- Atualização de manuais: Dietas Hospitalares da Unidade de Alimentação e Nutrição do Hospital das 
Clínicas; Boas Práticas de Fórmulas Lácteas Enterais e Manipulação de Leite Humano; 
- Capacitação: lactário, qualidade em UAN, atendimento ao cliente, segurança alimentar; 
- Oficina: “Alimentação no Primeiro Ano de Vida” para os residentes de Pediatria; 
- Participação em grupos de trabalho: Liga de Pesquisa em Hipertensão; equipes multiprofissionais de 
cirurgia bariátrica e de transplante de fígado; Comissão Iniciativa Hospital Amigo da Criança. 

 
Serviço de Processamento de Roupas  – teve a seguinte produção: 

Indicadores Média mensal Total Anual 

Roupas processadas (quilo) 58.395 700.736 

Roupas consertadas (peças) 1.828 21.939 

Roupas confeccionadas (peças) 443 5.316 

Roupas baixas (peças) 454 5.458 

Entrada de roupas novas (peças) 1.001 12.022 

Consumo de produtos químicos  1.370 litros 
R$ 9.158,97 

16.441 litros 
R$ 109.907,75 

 
O quilo da roupa lavada, em média, foi de R$ 0,18 e a taxa de retorno girou em torno de 2,5%. 
 
As principais atividades realizadas foram: 
- Capacitação dos funcionários da área suja para coletar e processar de maneira adequada as roupas dos 
pacientes suspeitos e confirmados da gripe H1N1; 
- Implantação do uniforme (kit verde) na Ala C, Ala B, PS e unidade de isolamento no HMI devido ao contato 
dos funcionários com os pacientes internados com gripe H1N1; 
- Implantação do uniforme (kit verde) da UTI Pediátrica e da ALA MI (Moléstias Infecciosas) preconizado 
pela NR – 32; 
- Mudança do local do setor de costura, melhorando a área física. 
 
Serviço de Prontuário do Paciente – SPP  - tem por atribuição a disponibilização, 
organização, controle e arquivamento dos prontuários dos pacientes.  
 
Produção: foram cadastrados 20.933 novos pacientes, com movimentação diária de 5.617 processos de 
trabalho. 
Inovação: conclusão da unificação dos prontuários de pacientes atendidos na Unidade de Radioterapia; 
transferência do acervo de prontuário das Unidades de Oncologia – Adulto e Radioterapia para a Unidade II.  
 
Faturamento  - é responsável pela totalização e cobrança das atividades desenvolvidas na área 
assistencial da Instituição pelo SUS e dos atendimentos Particulares e Convênios.  
 

Fontes geradoras de receita (valores faturados): 



 557 

Origem Valor Anual % 

Mutirão de mamografia 123.863,60 0,22 

DRS II – Araçatuba – Ressonância Magnética 92.450,00 0,17 

DRS XI – Presidente Prudente – Ressonância Magnética 60.737,50 0,11 

Convênio SUS 51.699.616,35  93,48 

Convênios e Particulares 3.326.123,70 6,01 

Total 55.302.791,15  

 
A Instituição vem gradativamente efetivando o seu papel como referência terciária perante o 
Sistema SUS, como demonstrado no gráfico abaixo: 

 

O faturamento institucional relativo aos atendimentos particulares e de convênios no período 
representou um aumento de 12,37% no valor faturado/receita em relação a 2008. A área de 
Oncologia foi uma das responsáveis pelo aumento da produção. Com a aquisição de novos 
equipamentos, duplicou o número de atendimentos a partir de julho/2009.  

 
Convênios Particulares Total das Receitas 

Unidade Valor 
Faturado % 

Valor 
Faturado % Valor % 

Clínico Cirúrgico 
e Hemocentro 

1.962.974,59 80,42% 730.801,96 82,55% 2.693.776,55 80,99% 

Materno Infantil 
e Ambulatório de 
Oftalmologia 

477.821,34 19,58% 154.525,81 17,45% 632.347,15 19,01% 

Total 2.440.795,93 73,38% 885.327,77 26,62% 3.326.123,70 100,00% 

 
Outras atividades: capacitação da equipe; disponibilização de dados às diversas áreas da 
Instituição; participação junto ao DRS-IX–Marília da avaliação do plano operativo; e, a 
pactuação das metas qualitativas e quantitativas da Instituição. 
  
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar – SCIH  - é responsável pelas atividades de 
vigilância epidemiológica e controle das infecções hospitalares, mediante a busca ativa em 
todos os pacientes internados e submetidos a procedimentos de risco, tais como: sondagem 
vesical de demora (SVD), cateter venoso central (CVC), ventilação mecânica (VM) e cirurgias, 
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e todas as infecções de pacientes internados nas UTIs pediátrica, adulto e neonatal. Realizou 
os seguintes serviços: 
 
- Controle de antimicrobianos de uso restrito e de profilaxia cirúrgica;  
- Prevenção e controle com orientações e supervisão das medidas estabelecidas pelo SCIH em conjunto 
com as equipes de saúde; 
- Seguimento das feridas de pacientes internados; 
-Participação junto aos grupos: PRÓ-CATH (Grupo Multidisciplinar para Prevenção e Controle de Infecção 
Relacionada a Cateter); PREV-BIO (Grupo Multidisciplinar para a Prevenção e Controle dos Acidentes 
Biológicos); PAI (Programa de Assistência Integrada); PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Saúde); 
- Participação nas seguintes comissões: CEME (Comissão de Especificação e Padronização de Materiais 
e Equipamentos); Óbito; Farmacologia; 
- Participação no Grupo de Orientação e Cuidados da Síndrome Gripal: grupo multidisciplinar constituído 
com o objetivo de atuar de forma rápida e integrada na Pandemia da Gripe A (H1N1). Foram 
desenvolvidos treinamentos, com atualização semanal, para os colaboradores dos serviços de Urgência e 
Emergência do HC-I e HC-II, serviços de apoio e das unidades de internação. 
 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica – NVE  - desempenha as funções de busca e controle 
das Doenças de Notificação Compulsória (DNC), por meio de busca ativa nos ambulatórios e 
enfermarias, além da participação nas visitas clínicas da enfermaria de Moléstias Infecciosas e 
da análise das patologias em prontuário.  
 
- Outras atividades: orientação de condutas para profilaxia do tétano, raiva e imumobiológicos especiais; 
controle de estoque e temperatura dos imunobiológicos; estágio eletivo de Enfermagem e Medicina. 
- Aquisição: geladeira para a conservação de imunobiológicos especiais,  em decorrência da necessidade 
de aumentar estoque. 
 

Produção da área em 2009: 
Atividades N.º 

N.º de FAAs identificadas como DNC 12.067 

N.º de notificações 8.687 

N.º de prontuários analisados 1.234 

                           Fonte: Faturamento, - 2008/2009 NVE – HC. 
 

N.º  de doses de vacinas e soros aplicados. 
Vacinas e soros N.º 

Hepatite B 1.278 

Dupla adulto 
           viral 

1.397 
71 

Vacina anti rábica 397 

Soro anti rábico 
                tetânico 
                escorpiônico 
                crotálico 
                elapídico 
                aracnídico 

224 
09 
03 
04 
01 
01 

Imunoglobulina para Hepatite B 
                                  Varicela  

06 
02 

Vacina contra Varicela 
                        Influenza 
                    Pneumococo 23 

53 
545 
03 

                              Fonte: Boletim mensal de vacinas e soros. 

 

N.º e percentual de patologias notificadas pelo NVE – HC. 
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Patologias N.º % 

AIDS 
Tuberculose 
Meningite 
Conjuntivite 
Intoxicação exógena 
Intoxicação alimentar 
Ac. Peçonhento 
Hepatite 
DST 
Acid. c/animais (risco raiva) 
Malária 
Leishmaniose Visceral 
Leishmaniose C. Mucosa 
Leptospirose 
Febre Maculosa 
MH 
Complicação vacinal 
Acidentes biológicos 
Acidentes de trabalho  
H1N1 
Dengue 
Coqueluche 
Varicela 
Paralisia Flácida 
Violência doméstica, sexual e interpessoal 
Diarréia 
Outras 

30 
49 
35 

2.682 
450 
73 

133 
54 

188 
649 
12 
18 
3 
5 
3 
1 
6 

295 
1.573 
1.292 

21 
4 

50 
3 

206 
820 
32 

0,3 
0,6 
0,4 

30,6 
5,2 
0,8 
1,5 
0,6 
2,2 
7,5 
0,1 
0,2 

0,04 
0,07 
0,04 
0,01 
0,07 
3,4 

18,2 
15,0 
0,2 

0,06 
0,6 

0,04 
2,4 
9,4 
0,4 

Total 8.687 100,0 

Fonte : NVE- HC, fichas de notificação e investigação de doenças. 
 
Em julho de 2009 iniciou-se a notificação de uma nova gripe, a H1N1, que se tornou 
pandêmica. Para o seu acompanhamento e notificação rápida dos casos, foi instaurado plantão 
à distância para atender adequadamente esta demanda e cumprir o protocolo estabelecido 
pela SES. 
 
Foram realizados vários treinamentos para os profissionais de saúde pelo NVE em parceria 
com o SCIH, a fim de promover um bom atendimento, diagnóstico adequado e tratamento 
rápido a pacientes vítimas da nova pandemia. Entre os pacientes notificados na tabela acima, 8 
foram a óbito. Deste total de óbitos, 3 ocorreram entre gestantes. Uma delas teve um natimorto 
e os outros 2 bebês tiveram alta sem intercorrências. O número de casos começou a declinar 
em outubro, sendo que o maior número de casos no serviço ocorreu entre agosto e setembro. 
 
Administração Geral 
 
Divisão de Finanças  - foram realizadas as seguintes atividades de rotina: 
 

At iv idades Quantidade 

N.º  de NL – Notas de Lançamentos 7.169 

N.º de PD – Pedido de Desembolsos 4.771 

N.º de OB – Ordem Bancária 5.221 

N.º de NE – Nota de Empenho 1.946 

N.º de GR – Guia de Recolhimento 7 

N.º de RE – Relatório Externo 783 

N.º de Ofícios 30 

N.º de Balancetes 12 

N.º de Relatórios Diversos 256 
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At iv idades Quantidade 

N.º de Processos 16 

N.º de Cheques 95 

Proposta Orçamentária ano de 2009 1 

PPA – Plano Pluri Anual 1 

Diário Geral 1 

Prestação de Contas de Convênios 2 

 
Divisão de Recursos Humanos – DRH 
 
Administração de Pessoal 
Controle de Pessoal – realizou as seguintes atividades: cálculo de férias; 02 admissões; 54 demissões; 
folha de pagamento; recolhimento de tributos; relatório dos reflexos da folha de pagamento à Prodesp, via 
rede Notes; relatório nominal de controle dos cartões de ponto; melhorias no processo de recebimento e 
envio do arquivo de empréstimo bancário – Nossa Caixa; integração do sistema de Afastamento para o 
sistema Ronda; unificação da folha complementar  das chefias; aprimoramento de: lista de presença, 
relatório de plantão, layout de etiqueta de férias, relatório de horas extras; melhoria no cálculo do 
adicional noturno; participação em curso de aprimoramento - EAD Rubi Windows Básico. 
Setor de Benefícios – foram entregues 252.141 tickets de vale alimentação, 40.473 vales transportes 
intermunicipais e 167.280 vales transporte circula fácil. 
Centro de Convivência Infantil –  prestação de serviço a 100 crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 
meses. Objetivo: desenvolver todas as suas potencialidades (físicas, sociais e cognitivas). Foram 
promovidas diversas atividades recreativas, pedagógicas e sociais. Inovação: aquisição de livros, 
materiais pedagógicos, CDs, DVDs, outros; construção de canteiro para que as crianças trabalhem com 
horta e plantio de flores; fixação de piscina; troca de colchões dos quartos das crianças; excursão com as 
crianças para a feira do livro no Colégio Cristo Rei de Marília. 
Serviço de Engenharia e Segurança da Medicina do Trabalho – SESMT –  foram realizados: 1.143 
exames periódicos; recebimento de 3.906 atestados médicos; 546 consultas médicas; 4.942 consultas de 
enfermagem; 357 encaminhamentos para ambulatórios de especialidades; 409 retornos ao trabalho; 50 
exames médicos demissionais; 41 exames médicos admissionais; 807 vacinas; registro e 
encaminhamento de 142 acidentes de trabalho;  participação em reuniões das Comissões Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPAs) e 03 treinamentos para seus componentes; disponibilização e controle 
de Equipamento de Proteção Individual (EPI); 10 palestras sobre Segurança e Medicina do Trabalho. 
Inovação: implantação da Ficha de Inspeção de Segurança; cronograma de exames periódicos de 
funcionários do Hemocentro; discussão de plano de ação e medida de prevenção para cada acidente de 
trabalho;  mapeamento institucional por área, de acordo com o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA). 
 

Desenvolvimento de Pessoal 
Seleção de Pessoal – foram realizados: 37 entrevistas de desligamentos de servidores; atualização de 01 
relatório de turnover de pessoal. 
Cargos e Salários – atualizadas 152 descrições de cargos; descritos 150 perfis de competência; 
atualizados 13 quadros de pessoal; descritas 132 atividades no formulário Perfil Profissiográfico 
Previdenciário. 
Capacitação de Pessoal -  manutenção do Programa de Ginástica Laboral;  participação no grupo de 
familiares dos cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer; criação de esquetes teatrais para 
abertura de eventos; realização de capacitações, com desenvolvimento e coordenação das chefias e 
responsáveis pelos serviços. Total: 15.183 participantes; carga horária 2.696 horas. 
 

Núcleo de Apoio aos Colaboradores 
Serviço Social – contatos com mecanismos sociais; visitas hospitalares; 10 atendimentos individuais; 53 
visitas domiciliares; 39 entrevistas com legionários e responsáveis para integração; organização de 
palestras com os temas: Dependência Química (134 participantes), Segurança no Trabalho (133 
participantes), Diagnóstico e Tratamento da Hipertensão Arterial (43 participantes). 
Psicologia – 425 atendimentos individuais e 66 em grupo; palestra Conversando sobre Auto-estima no 
CCI. 
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Controle de Afastamentos - houve 955 afastamentos para participação em eventos científicos, 
cursos, reuniões, pós-graduação e outros.  Os afastamentos apresentaram a seguinte 
distribuição:  
 
71% no Estado de São Paulo, 20% no Brasil, 6% no município de Marília, e 3% fora do país. 
Docentes por programa: 21% mestrado, 72% doutorado e 7% pós-doutorado.  
Técnico-administrativos:  100% para mestrado. 
Docentes por instituição: 24% UNESP-Botucatu, 21% UNIFESP, 21% USP-Ribeirão Preto, 14% UNESP-
Marília, 3% UNICAMP e 17% demais.  
Técnico-administrativos:  55% UNESP-Botucatu, 18% UNIFESP, 9% USP-Ribeirão Preto e 18% demais. 
 
Divisão de Material  - atividades realizadas compreenderam - Compras e Licitações: 148 
processos licitatórios (53 de simples orçamento, 2 tomada de preços, 23 inexigibilidade, 39 
pregões presenciais, 2 pregões eletrônicos, 4 dispensas de licitações por urgência, 25 atas de 
registro de preços de outro órgão); Patrimônio: cadastro de 264 bens da FAMEMA; 
Reprografia: 1.258.066 cópias processadas; Almoxarifado Central: 373.774 itens atendidos. 
 
Atividades de inovação realizadas foram: 
Licitações e Compras: 
- Resultado dos pregões com economia média acima de 25% a 30%; 
-Capacitação dos colaboradores através da FAZESP/SEFAZ, nos sistemas  SIAFEM/SIAFISICO/BEC, e 
continuação na formação de pregoeiros eletrônicos, também habilitados pela FAZESP; 
- Participação na Comissão de Especificação e Padronização de Insumos Hospitalares. 
Almoxarifado Central: revisão das padronizações em conjunto com a Comissão de Especificação e 
Padronização, atualizando o rol de insumos hospitalares. 
 
Divisão de Manutenção 
Atendimentos: 3.492 ordens de serviço pela Manutenção Civil e 3.854 pela Manutenção Elétrica. 
Atividades: reformas, reparos, instalação de equipamentos, elaboração de projetos. 
  

A Coordenação de Engenharia Clínica desenvolveu atividades: 
- Verificação do funcionamento e acompanhamento das manutenções dos equipamentos de ar-
condicionado, ressonância magnética, fontes de ar medicinal e tomógrafo; gestão dos contratos de 
manutenção dos equipamentos de uso médico, equipamentos de ar-condicionado; gestão de 
equipamentos/tecnologia referentes ao sistema ISO 9000 no Hemocentro, atualizando os planos de 
manutenção, calibração e validação para os equipamentos e contrato com a empresa especializada em 
metrologia.  
- Gestão de 7 contratos; verificadas 280 solicitações de serviços terceirizados; acompanhadas 110 
manutenções; manutenção via contratos (251 corretivas e 1.215 programadas); manutenções em 
equipamentos no Hemocentro – ISO 9000 (2.304 preventivas, 372 calibrações programadas e 150 
validações programadas). 
 
Serviço de Higiene Hospitalar   
 

Foram realizadas as seguintes atividades: 
- Capacitação: limpeza geral, lavagem de banheiros, descarte de resíduos, H1N1 e lavagem de mãos; 
- Implantação no HMI: sistema específico para coleta de resíduos altamente infectantes na Agência 
Transfusional e  coleta de resíduos químicos; 
- Doação: foram recebidos os equipamentos de aspirador de sólidos e líquidos; máquina de lavar sob 
pressão (lava a jato); 
- Gasto estimado: R$ 360.000,00 incluindo despesas fixas e eventuais, deste, R$ 8.000,00 foram 
investidos em saboneteiras, porta papel toalha, porta papel higiênico e lixeiras com pedal e tampa. 
 
Serviço de Zeladoria  – foram realizadas: 
 
- Atividades: controle do fluxo de entrada e saída de pessoas nas portarias; controle de consumo, estoque 
e distribuição de gases medicinais e  gás GLP; manutenção e conservação de elevadores; recebimento e 
liberação de cadáveres, com controle de entrada e saída de óbitos; controle e acompanhamento do 
sistema de dedetização; controle do sistema de alarme; 
- Implantação: controle de acesso na entrada do prédio da Faculdade; guarda do prédio do antigo 
Hospital São Francisco, incorporado ao complexo hospitalar FAMEMA, com porteiros e vigilantes 24 
horas por dia. 
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6. Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto  – FAMERP 
 
 
FAMERP em números  

 
População acadêmica em 2009 
Enfermagem – 239 
Medicina – 383 
Vestibular em 2009 
Medicina 3.097 candidatos – 48,4/vaga 
Enfermagem 285 candidatos – 4,8/vaga 
Pós-Graduação Strictu Sensu:  132 Doutores e 256 Mestres formados desde 1993. 
300 alunos matriculados em 2009 entre mestrado e doutorado 
 
Pós-Graduação Lato Sensu: 10.137 alunos formados desde 1999. 
1.834 alunos matriculados em 2009  
Livre Docência s ão 17 profissionais formados desde 2000 
Aprimoramento e aperfeiçoamento : 1.113 profissionais formados desde 1981.  
94 matriculados em 2009 
Residência Médica :  1.887 profissionais formados desde 1983. 
 286 matriculados em 2009 
 
Diretoria de Ensino 

 
Ações ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e questões administrativas dos cursos de 
graduação em Medicina e Enfermagem foram: 

 
1. Serviço de tecnologia de informações (STI) da Fa merp - ampliação aos alunos dos 
Cursos de Medicina e Enfermagem, docentes, técnicos e administrativos para que tenham 
acesso à Internet Wi-Fi (sem fio), visando maior comodidade para os estudos e trabalhos em 
todas as áreas do campus, incluindo salas de aulas, laboratórios, biblioteca e espaços de lazer. 
Ao longo do ano foram cadastrados 221 computadores pessoais (notebook). 
 
2. Espaço físico da diretoria adjunta de ensino - visa à adequação do espaço existente para 
o desenvolvimento dos expedientes da Diretoria Adjunta de Ensino, Coordenadoria Geral de 
Medicina e Centro de Apoio Pedagógico-Educacional. 
 
3. Revisão e atualização do manual do estudante do curso de graduação em Medicina e 
em Enfermagem – CGE Famerp - foram distribuídas aos alunos ingressantes na 1ª série as 
informações sobre a instituição, estrutura curricular do curso, os anexos sobre as atividades 
complementares e os estágios supervisionados. 
 
4. Exame de progresso interinstitucional - participação dos alunos do curso de medicina 
(8/10/09) nas fases de construção da prova, aplicação da prova e compreensão dos resultados 
da prova. A Famerp foi a instituição com o índice mais elevado de participação discente, 
97,4%. A exposição dos resultados foi efetuada aos Chefes de Disciplinas do Curso de 
Medicina em 16/12/09.  
 
Participação dos alunos do curso de Enfermagem (4/11/09) no evento organizado pela 
coordenação do curso e coordenadores de séries (membros do Naenf) com a colaboração dos 
docentes do CGE na elaboração das questões. Foram aplicadas 80 questões de múltipla 
escolha incluindo todas as disciplinas do curso em número proporcional a carga horária de 
cada uma. Houve participação espontânea de 93,8% dos alunos com a seguinte freqüência por 
série: 1ª série – 85,9%; 2ª série – 98,3%; 3ª série – 98,3%; 4ª série – 92,5%. 
 
5. Orientação da equipe docente do curso de Medicin a da Famerp quanto à construção e 
aplicação de provas do rendimento escolar - a saber: construção de questões bem feitas, 
adequadas aos princípios de raciocínio, composição escrita, clareza, compatibilidade com o 
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conteúdo ministrado, seguido da apresentação do gabarito comentado e as respectivas fontes 
bibliográficas das respostas corretas. 
 
6. Nota máxima no IGC - Famerp obteve a nota máxima (5) no Índice Geral de Cursos. A 
avaliação, feita pelo Ministério da Educação e Cultura, foi referente ao exercício de 2008 e 
demonstra a qualidade dos cursos e da instituição. A informação foi maciçamente divulgada 
pela mídia do país, sendo que, no ranking nacional efetuado pelo INEP/MEC, obteve o 3º lugar, 
sendo considerada ainda a 2ª melhor instituição pública. 
 
Metas - Qualidade de ensino - Processo de estudo permanente cuja equipe pedagógica visa a 
manter e melhorar a qualidade do ensino prestado. Com a obtenção da FAMERP da nota 
máxima no IGC, cria-se um novo desafio: manter-se continuamente na busca dos padrões 
mais elevados do processo ensino-aprendizagem de todos os seus cursos.  
 
Projetos - À equipe da Diretoria Adjunta de Ensino (Coordenações de Medicina e Enfermagem 
e Coordenação do Centro de Apoio Pedagógico-Educacional) cabe planejar as áreas 
curriculares e educacionais, supervisionar o ensino de formação profissional e educacional, 
bem como exercer atividades de apoio aos processos e trabalhos educativos. Para tanto, para 
2010, pretende efetuar os seguintes projetos: 
 
1) Planejamento Curricular - Estrutura Curricular: continuar reorganizando a matriz curricular do Curso de 
Medicina para delinear a formação generalista e humanista segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 
e as orientações emanadas pelo programa do Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da 
Educação, o PRÓ-SAÚDE. 
2) Processos Pedagógico-Educacionais: - Promover o processo de avaliação dos cursos no campus e 
em cenários extra-muros. - Promover o processo de avaliação do desenvolvimento do programa Pró-
Saúde I e II (Medicina e Enfermagem). - Elaborar calendários escolares anuais e cronogramas de aulas. 
- Apoiar os docentes na redação dos planos de ensino e nas intervenções metodológicas para o ensino. 
3) Propor estudos para adequar o quadro de docentes da instituição em 2010 por meio de processo 
seletivo público. 
 
 
Diretoria Adjunta de Alunos  

 
Centro de Apoio Social ao Aluno – C.A.S.A 
Alunos matriculados em 2009 623 
Alunos bolsistas 104 – (16,7 %) 
Medicina 5,3 
Enfermagem 4,8 
 
 

Ações/Atividades    2009 
Bolsa Alimentação     80 

Bolsa Alimentação Externa            50 

Bolsa Trabalho                              11 

Atividade Remunerada Eventual     Excluído estatuto  

Isenção Taxa Vida Escolar                159 

Isenção Taxa Aprimoramento e Residência Médica 03 – Medicina  /  9 Enfermagem 

Assistência Médica – Plano Saúde        19 

Assistência Odontológica                        Procura espontânea 

Auxílio transporte 2.400 

 
Projetos para 2010 
- Ampliação das Bolsas Trabalho e Alimentação Externa; 
- Implantação do Auxílio Moradia e Restaurante Universitário. 
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Serviço de Orientação Psicopedagógica ao Aluno – SO PPA - responsabilidade do Serviço 
de Psicologia da FAMERP, que se localiza no prédio do Laboratório de Psicologia. Uma rotina 
de funcionamento foi organizada para facilitar o fluxo de agenda e consultas dos alunos e 
respectivos familiares.  

 
Fornece atendimento psicológico, pedagógico e psiquiátrico a partir de uma entrevista de 
triagem. Após a entrevista, as seguintes opções de atendimento estão disponíveis: 
 
- Atendimento em psicologia: Psicodiagnóstico, psicoterapia (individual ou em grupo), orientação de 
alunos e orientação de pais. 
- Atendimento em pedagogia: avaliação pedagógica, orientação individual ou em grupos. 
- Programas de atendimento realizados pela psicologia e pedagogia de problemas comuns em 
universitários, como baixo rendimento acadêmico, hábitos inadequados de estudo, dificuldades de 
adaptação, dificuldades de relacionamento e problemas relacionados ao funcionamento da instituição. 
- Interconsultas: solicitação de avaliação por outros profissionais. 
-Identificação de problemas e encaminhamento para atendimento nos órgãos competentes, como 
Secretarias, Departamentos e Diretorias. 
 
Avaliação e intervenção psiquiátrica oferecida por profissionais da área, em conformidade, e 
interconsulta com demais profissionais do SOPPA.   
 
4 psicólogos; 1 pedagoga;  2 psiquiatras; Equipes de interconsultas e apoio: nutrição, clínicas, serviço 
social, etc. 
 
Dados sintetizados e projetos para 2010 
 
Para 2009, teve-se como proposta, continuar o trabalho baseado no modelo biopsicossocial de 
intervenção (ensino/pesquisa e extensão), implantado no final do ano de 2005.  
 
No ano de 2010, grupos de intervenções serão implantados logo no início do ano letivo e se 
estenderão por todo o ano, incluindo equipe multiprofissional. Programas integrados de 
avaliação e intervenção entre psicologia e psiquiatria foram desenvolvidos em 2009 para 
atender diversos alunos. Os mesmos serão planejados e ampliados para o ano de 2010, dado 
o sucesso de seu funcionamento. 
 
Nos quadros, seguem os atendimentos, motivos, ações e atividades realizadas em 2009: 

 
Quadro 1 - Alunos atendidos em 2009 para Cursos de Medicina e Enfermagem: 

  
Curso Feminino Masculino 
Medicina 33 22 
Enfermagem 68 2 
Total 125 

 
Quadro 2 - Principais Motivos de Consulta (dificuldades encontradas): 
 
Dificuldades Encontradas - 2009  
Sintomas de depressão; Ansiedade geral/fobias/separação; Hábitos inadequados de estudo; Problemas 
psiquiátricos; Estresse; Dificuldade de adaptação escolar e ao município; Organização do tempo; Uso de 
substâncias (álcool/outras drogas); Dificuldade com faltas, notas e critérios de avaliação de professores; 
Transtorno alimentar. 
 
Quadro 3 - Ações/ atividades desenvolvidas pelo SOPPA em 2009 

 
Ações/Atividades Quantidade 

a)Divulga anualmente junto às comunidades acadêmica de docência e de pessoal as 
atividades desenvolvidas, estrutura e procedimentos de atuação do SOPPA. 

 
15 

b)Avalia psicológica e pedagogicamente acadêmicos de medicina e de enfermagem 
encaminhados ou que procuram o Serviço espontaneamente em função de alguma 
dificuldade de ordem pessoal ou acadêmica que interfira no processo de escolarização 
destes. 

 
125 
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Ações/Atividades Quantidade 
c)Apresenta e realiza intervenções de informação, esclarecimento, orientação e/ou 
psicoterapêutica ou pedagógica (modelos: clínico pesquisador e visão biopsicossocial 
de homem). 

 
1.020 

d)Estabelece contatos e facilita interconsultas clínicas, nutricionais, educativas  para  
alunos que necessitam de tais avaliações e/ou intervenções. 

 
78 

e)Elabora e desenvolve pesquisas descritivas/ experimentais junto à população para 
aquisição de informações do padrão de funcionamento e caracterização da mesma. 

 
03 

f)Elabora e aplica programas de promoção de saúde, prevenção, intervenção e/ou 
reabilitação de acadêmicos na Instituição. 

18 

g)Encaminha, participa e apresenta trabalhos científicos referentes à área de atuação, 
junto a eventos específicos. 

06 

h)Responde e fornece relatórios de perfis de atendimento e produção do Serviço à 
Diretoria de Alunos; Departamento, Diretoria Geral etc. 

08 

i)Atua junto a disciplinas regulares da grade curricular no sentido de oferecer 
conhecimentos relacionados aos problemas de saúde/doença de acadêmicos.  

 
08 

j)Estabelece intercâmbios científicos para ampliação deste campo de conhecimento. 08 

 
Visão de Futuro: - necessidade de uma atuação voltada para promoção de saúde, a partir de 
um modelo interdisciplinar focalizando comportamentos adequados/assertivos de bem estar e 
qualidade de vida. - ampliação e manutenção da equipe profissional “coesa” de trabalho, 
envolvendo psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, educadores, 
nutricionistas, clínicos, diretores da instituição etc., tornando-se indispensável o foco de 
atenção para obtenção dos objetivos propostos, para os próximos anos. 

 
Pós-graduação Stricto Sensu - em 2009 

 
Metas alcançadas 
- Elaboração do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Inscritos: 
300 candidatos. Selecionados: 150 alunos; 
- Elaboração dos Concursos de Livre Docência. Especialidades: Imunogenética, Cardiologia, Cirurgia 
Cardiovascular, Angiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Neurologia, Microbiologia Médica, 
Virologia, Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Médica e Tratamento e Prevenção Psicológica; 
- Entrega  de 230 Diplomas de Mestres, Doutores, Livres Docentes e Eméritos; 
- Despesas de Custeio junto a FAEPE: 5% da verba dos Cursos de Especialização à pós-graduação;  
- 41(quarenta e uma) defesas ocorridas de Mestrado e Doutorado;  
- Elaboração do Calendário das disciplinas do Ciclo Fundamental e Composicional do Programa de Pós-
Graduação; 
- Auxílios financeiros concedidos por intermédio do Programa de Apoio a Pós-Graduação/PROAP, aos 
pós-graduandos e docentes para participação em eventos da especialidade. Valor: R$ 61.600,00 
(sessenta e um mil e seiscentos reais); 
- Concessão de 13 (treze) Bolsas: 06 de Mestrado e 07 de Doutorado aos alunos do Curso, outorgadas 
pelo Programa de Demanda Social da Capes. Valor mensal: R$ 19.800,00; 
- Concessão de 02 (duas) bolsas do Programa de Estágio de Doutorado no Exterior (PDEE), outorgadas 
pela CAPES. Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais) cada.  
 
Plano de metas para 2010 
- Informatização total da Secretaria de Pós-Graduação; 
- Contratação de novos funcionários;  
- Definir parcelas do orçamento à pós-graduação para despesas de custeio; 
- Aumento da estrutura física da ala administrativa do Programa; 
- Estimular a apresentação de projetos institucionais, multidisciplinares, para fins de captação de 
recursos externos junto às agências de fomento; 
- Novas salas para ministrar aulas; 
- Implantação de novos Programas de Pós-Graduação; 
- Implantação de Programas Minter e Dinter; 
- Aumento de defesas de mestrado e doutorado; 
- Aumento de publicações em periódicos internacionais A1, A2, B1 e  B2; 
- Diminuir o tempo médio de titulação de Mestres e Doutores; 
- Avaliação no desempenho de orientadores em curso; 
- Concursos de Livre Docência anual; 
- Processo Seletivo anual; 
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- Aumento de auxílios financeiros aos Docentes e Discentes do Programa de Apoio à Pós-Graduação - 
PROAP;    
- Aumento da quota de bolsas de Mestrado e Doutorado junto às Agências de Fomento; 
- Criação de Núcleo de apoio para: - elaboração de projetos de captação de recursos junto a agências de 
fomento; - publicações em revistas internacionais, formatação de Dissertações e Teses;  - documentos 
referentes a convênios, parcerias e atividades concernentes à pesquisa e desenvolvimento institucional. 
 
Pós-graduação Lato Sensu - 2009 
 
Oferecem cursos nas modalidades de aprimoramento/aperfeiçoamento, residência médica e 
especialização para graduados desde 1999. Desde então, a FAMERP contribui para a 
formação de profissionais nas diversas áreas da saúde, proporcionando até então a formação 
de mais de 3.500 profissionais.  
 
Cursos: medicina, enfermagem, biologia, fonoaudiologia, educação física, terapia ocupacional, 
fisioterapia, psicologia, nutrição, odontologia e outras áreas afins. 
Turmas: 50. Total matriculado: 2.302 alunos. Procedência: São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Maranhão, Amapá, Paraná, Bahia, Acre, Rio de Janeiro, dentre outros. 
 
Missão: oferecer cursos com qualidade, atendendo às demandas do meio em que se encontra 
inserido e às exigências de um mundo contemporâneo nos diferentes campos do saber, laborar 
pela construção e difusão do conhecimento, habilitar intelectualmente e educar para o exercício 
consciente e pleno da cidadania.  

 
Os programas de Pós-Graduação Lato Sensu oferecem assistência à comunidade por meio de 
atividades práticas desenvolvidas no decorrer do curso. Estas incluem visitas em Unidades 
Básicas de Saúde, Asilos, Usinas, Ambulatórios e Enfermaria, dentre outros ambientes.   

 
Cursos Lato Sensu – 2009  
 
Biologia 
1. Análises Clínicas: Avanços Diagnósticos. 2. Biologia Molecular e Genética em Ciências da Saúde 
Educação Física  
1. Atividade Física em Saúde Humana 
Enfermagem 
1. Trabalho; 2. Saúde no Ambiente Domiciliar (Home Helth Care); 3. Obstétrica; 4. Unidade Cardiológica 
e Hemodinâmica; 5. Urgência e Emergência; 6. Dermatologia; 7. Unidade de Terapia Intensiva; 8. 
Pediátrica; 9. Atenção Básica com Ênfase na Saúde da Família e no Gerenciamento; 10. Gerenciamento 
em Enfermagem; 11. Centro Cirúrgico; 12. Oncologia  
Fisioterapia 
1. Cardio Respiratória; 2. Hospitalar; 3. Hospitalar Geral;  4. Unidade de Terapia Intensiva; 5. Músculo-
Esquelética; 6. Trabalho e Ergonomia; 7. Saúde da Mulher; 8. Pediatria Neonatal; 9. Dermato-Funcional. 
Nutrição  
1. Saúde e Qualidade de Vida; 2. Alimentos Funcionais, fito terapia e suplementação: princípios 
bioquímicos, fisiológicos, farmacológicos e aplicações. 
Medicina 
1. Trabalho; 2.  Reabilitação Linfovenosa; 3. Perícia Médica e Áreas da Saúde. 
Psicologia 
1. Intervenção Familiar: Psicoterapia e Orientação; 2. Clínica: Terapia Cognitiva Comportamental; 3. 
Psicopedagogia: Atuação Clínica e Institucional na Saúde; 4. Saúde;  5. Esporte; 6. Sexualidade: Terapia 
e Orientação Sexual. 
Outros Cursos  
1. Auditoria em Saúde;  2. Atuação Docente em Saúde; 3. Bioética e  Sociedade;  4. Ergonomia;  5. 
Farmácia Magistral; 6. Gestão de Políticas Públicas; 7. Saúde Coletiva;  8. Saúde da Família;  9. 
Neurociências e Reabilitação; 10. Profissionais de Equipes de Saúde da Família. 
 
Novos cursos para 2010 
Enfermagem:  1)Estomaterapia; 2. Neurointensivismo ; 3. Prática Médico Cirúrgica;  4. Nefrologia. 
Fisioterapia:  5.Geriatria e  6. Home Care.  
7. Formação Docente em Educação Profissional Técnica na Área da Saúde; 8. Prevenção e Controle de 
Infecção em Instituições de Cuidados de Saúde; 9. Segurança e Controle de Qualidade dos Alimentos; 
10. Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde. 
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Comissão de aprimoramento e aperfeiçoamento 
104 vagas, sendo 61 vagas de aprimoramento e 43 de aperfeiçoamento. 
Vagas de aprimoramento - são pagas pela Secretaria de Estado da Saúde. 
Vagas de Aperfeiçoamento - são pagas pela Funfarme. 
Realização em 2009: VI Encontro Interdisciplinar de Aprimorandos e Aperfeiçoandos em 29/10. 
Apresentação: trabalhos de conclusão de curso em forma de pôster e apresentação oral. Participação: 
150 profissionais da área da saúde.  
 
Enfermagem 
 
1.Revisão e atualização do Manual do Estudante do Curso de Graduação em Enfermagem – CGE 
Famerp. 
Ação: distribuição aos alunos ingressantes na 1ª série das informações sobre a Instituição, curso com 
sua estrutura curricular e sobre as atividades Complementares e os Estágios Supervisionados. 
2. Atualização do link do CGE - página da Famerp (www.famerp.br) 
3. Núcleo de Apoio ao Ensino de Enfermagem – NAENF 
Ações: - Aprovadas e oficializadas as alterações nas Normas Regulamentares do Naenf – Portaria 
Famerp nº 15 de março de 2009. 
- Composição do NAENF foi atualizada de acordo com as alterações aprovadas nas Normas 
Regulamentares do NAENF – Portaria nº 51, de 13 de agosto de 2009. 
- Avaliação continuada das disciplinas e dos estágios supervisionados do curso com aplicação de 
instrumento revisado e aprovado. 
- Discussão dos relatórios 2008 das avaliações das disciplinas e estágios supervisionados. 
- Foram realizadas reuniões mensais por subcomissão do Naenf para propostas de aperfeiçoamento na 
estrutura curricular para ingressantes em 2010 e reuniões mensais no Naenf para discussão, ajustes e 
aprovação das propostas. Encaminhamento das alterações aos colegiados internos e ao Conselho 
Estadual de Educação – CEE.  
- Aprovação do Conselho Estadual de Educação – CEE. 
- Realização de dois encontros para aperfeiçoamento docente – 21 e 22/05 com o tema “Ações Políticas 
do Ministério da Saúde – Integração Ensino–serviço e o Pró-Saúde: avanços e desafios” e 17 e 18/09/ 
2009 com o tema “Refletindo sobre metodologias de ensino: métodos ativos – por quê?” 
- Organização e realização em 04/11 do “Teste Progresso” pela coordenação do curso e coordenadores 
de séries (membros do NAENF) com a colaboração dos docentes do CGE na elaboração das questões. 
Foram aplicadas 80 questões de múltipla escolha incluindo todas as disciplinas do curso. Houve 
participação espontânea de 93,8% dos alunos: 1ª série – 85,9%; 2ª série – 98,3%; 3ª série – 98,3%; 4ª 
série – 92,5%. 
- Proposta e aprovação de alteração dos cenários de prática para as atividades dos estudantes na 
Atenção Básica; encaminhado e aprovado nos colegiados internos, foi oficializado em Termo Aditivo no 
dia 14 de dezembro de 2009. 
- Visita aos cenários de prática da área hospitalar e da atenção básica pela Coordenação do Curso e 
docentes responsáveis pelo desenvolvimento das atividades dos estudantes no campo e na disciplina. 
- Planejamento do ano letivo de 2010. Elaboração dos calendários analíticos das quatro séries.  
- Organização das disciplinas optativas a serem oferecidas em 2010. 
4. Pró-Saúde - Participação de representantes do Pró-Saúde Famerp no “I Seminário Nacional de Pró-
Saúde II”, realizado em Brasília nos dias 25 e 26 de março de 2009. 
- Organização e realização do “I Fórum Pró-Saúde Famerp/Secretaria Municipal de Saúde de São José 
do Rio Preto” nos dias 21 e 22 de maio. Participação: representantes gestores, docentes e estudantes da 
Famerp, representantes gestores e dos serviços da SMS e do Conselho Municipal de Saúde. 
Participantes:  317 no dia 21 e 114 no dia 22 de maio. 
- Organização e realização da visita da comissão assessora do Ministério da Saúde – Pró-Saúde nos 
dias 09 e 10 de novembro de 2009. Participação: representantes gestores, docentes e estudantes da 
Famerp, representantes gestores e dos serviços da SMS e do Conselho Municipal de Saúde. 
Participantes:  253 no dia 09 e 16 no dia 22 de maio.  
- Organização e realização de duas oficinas para planejamento e integração das atividades e dos 
profissionais do ensino (Famerp) e do serviço (SMS) para 2010.  
- Aplicação de instrumento de avaliação aos atores dos cenários de prática (professores e profissionais). 
A aplicação do instrumento aos estudantes será efetivada em 2010. 
5. Projeto Rondon- Elaboração do projeto, organização e realização das atividades para implementação 
do projeto coordenado por docentes do CGE. 
6.Participação em reuniões administrativas  
7.Coordenação de reuniões do CGE  



 568 

8.Aprimoramento e aperfeiçoamento – Áreas: 11 na enfermagem, sendo 9 áreas cadastradas como 
aprimoramento com bolsas da FUNDAP;  15 bolsas e duas áreas como aperfeiçoamento com bolsas 
pagas pela FUNFARME. A FUNFARME oferece outras quatro bolsas de aperfeiçoamento. 
 

Distribuição das vagas 
Área Bolsas 

Aprimoramento  Fundap 
Bolsas 

Aperfeiçoamento Funfarme 
Terapia intensiva 02 02 
Centro Cirúrgico 03  
Emergência 02  
Pediatria  02 02 
Saúde da Família 01  
Saúde Coletiva 01  
CCIH 01  
Nefrologia  02  
Oncologia  01  
Curativo e Estomaterapia  01 
DIP  01 

Total 15 06 
 
Início do curso: 1º dia útil de fevereiro do ano corrente. Realiza integração geral com todos os outros 
cursos e residência médica.  
Carga horária: 18 horas sendo 80% prática e 20% teórica. São divididas em 40 horas semanais, sendo 
34 horas de prática e 06 horas de estudo. 

 
Diretoria de Administração 

 
No ano de 2009, por meio das áreas de Contabilidade, Finanças, Orçamento e Compras, 
elaborou e implantou planos de redução de despesas. Estas estratégias foram adotadas para 
não comprometer os contratos de serviços terceirizados e de estagiários, consumo de 
materiais e serviços necessários à manutenção de atividades administrativas.   
 
Metas 2010: busca de soluções destinadas a elevar o orçamento de custeio com vistas à 
preservação das atividades indispensáveis ao funcionamento do campus. 

 
 

Diretoria Adjunta de Pessoal 
Ações: 
- Cumpriu Leis e Normas estabelecidas pela legislação; 
- Efetuou ações na Seção de Atendimento Social e Psicológico com Diagnóstico Psicossocial para 
planejamento de intervenções; 
- Implantação e Coordenação do Estágio via FUNDAP; 
- Informatização de documentos: Requerimentos, Holerites e Saldo de horas credoras; 
- Gestão junto ao Governo do Estado para:  1)Aprovação do Quadro de Pessoal Técnico Administrativo; 
2) Realização de Concurso Público para Pessoal Docente.  
Metas para 2010: 
- Aprovação do Quadro de Pessoal Técnico Administrativo da Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto; 
- Realização do concurso público para provimento das vagas para:  1)Pessoal Docente; 2)Técnico 
Administrativo; Dar prosseguimento às rotinas trabalhistas de acordo com normas e leis. 
3)Ampliar realização de palestras, cursos de treinamentos e capacitação aos empregados; 
4)Rediscutir e implantar todas as Normas Internas da Famerp, respeitando o Quadro de Pessoal 
Docente e Técnico Administrativo. 
 
Diretoria de Pesquisa 

 
 

A Famerp conta com 24 Grupos de Pesquisa e Linhas de Pesquisa Famerp/CNPq. 
 
Auxílios concedidos das agências de fomento 

Agência  Total de auxílios recebidos  Valor  
CAPES 18 R$ 608.101,41 
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Agência  Total de auxílios recebidos  Valor  
CNPq 58 R$ 1.192.540,96 
FAPESP 60 R$ 3.209.687,28 
FINEP 4 R$ 2.189.287,00 

NIH 1 R$ 72.000,00 
SEES-SP 139 R$ 1.899.537,00 

TToottaall 229911 R$ 99..117711..115533,,6655 
 
Ações futuras: 

• Ampliar o número de bolsas BIC, e BAP; 
• Ampliar número de grupos de pesquisa/CNPq e estimular docentes/ pesquisadores na 
solicitação de bolsa produtividade/CNPq; 
• Expandir as atividades de pesquisa, incluindo parcerias com ensino fundamental e ensino 
médio associado a instituições de fomento como CNPq (PIBIC-júnior); 
• Estimular e manter reuniões científicas mensais, como o Fórum de Pesquisa implantado em 
outubro de 2009, visando à integração e parcerias entre os grupos de pesquisa da FAMERP; 
• Realizar o VIII CAIC – Congresso Anual de Iniciação Científica com a intenção de apresentar os 
trabalhos em andamento e concluídos dos desenvolvidos na Instituição; 
• Implantar grupo de pesquisa para estudo de gênero e estimular pesquisadores para o 
desenvolvimento de pesquisas na área; 
• Implantar o Núcleo de Apoio Logístico, visando a ampliar infra-estrutura e produtividade 
científica na área de saúde. Parceria: instituições incluindo universidades, empresas, setor público, 
institutos e fundações. 
 
Diretoria Adjunta de Extensão 

 
Ações desenvolvidas em 2009 

 
Objetivo: estabelecer os princípios da extensão universitária, que envolvem ações no molde de 
programas, projetos, cursos, eventos técnicos, educativos e culturais, prestação de serviço, 
produção e publicação. 
 
As informações apresentadas a seguir fazem parte de atividades desenvolvidas em 2009.  
1. Organização, junto com os departamentos de extensão dos diretórios acadêmicos da Medicina e da 
Enfermagem e de atividades comunitárias extensionistas; 
2. Contribuição na organização e instalação de atividades culturais e artísticas, vinculadas a 
departamentos, serviços, disciplinas, diretórios acadêmicos; 
3. Contribuição na inscrição de alunos de medicina em programas de intercâmbio no exterior, com vistas 
à elaboração de projetos a serem desenvolvidos em períodos não letivos; 
4. Inscrição de alunos em projetos de extensão, com capacitação prévia, para serem desenvolvidos 
segundo as especificidades de cada programa/projeto oficializado, e estabelecimento de convênios, 
parcerias, acordos de cooperação, segundo cada caso. 
5. Desenvolvimento de cursos de treinamento e de pessoas em parceria e alguns financiados pelo 
Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, municípios, com estabelecimento de convênios, parcerias e 
acordos de cooperação. 
6. Projetos vinculados a departamentos/disciplinas são oficializados na Diretoria de Extensão da Famerp, 
programas e projetos de Departamentos da Medicina ou da Enfermagem e de cursos de especialização 
ou aprimoramento, no enfoque educativo, social e humanístico, muitos no contexto da integração 
Famerp/Funfarme.  
7. Parceria/convênio/ acordos de cooperação com o Ministério da Saúde, Organização Panamericana de 
Saúde, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e Funfarme, para treinamento e capacitação de 
pessoas, no âmbito da extensão universitária. 
8. Projetos de extensão artístico-culturais, humanístico e intercambiário - apresentação de talentos no 
âmbito da Famerp e de instituições parceiras relativas a música, dança e artes em geral desenvolvida em 
parceria com Centros Acadêmicos de Medicina e de Enfermagem: Eis-me Aqui - ações semanais de 
alunos, profissionais e voluntários no enfoque humanístico, entretenimento e solidariedade para crianças 
e idosos, principalmente, internados no Hospital de Base de São José do Rio Preto ou em instituições da 
cidade; Clínica da Alegria - para pessoas com dor crônica; Projeto Vida Saudável – atividades de yoga e 
dança integrativa; intercâmbio entre  alunos de Medicina do exterior para a Famerp e da Famerp para 
várias instituições médicas de outros países.  
9. Projeto Rondon - é um projeto de integração social coordenado pelo Ministério da Defesa e conta com 
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a colaboração da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação – MEC. O projeto envolve 
atividades voluntárias de universitários e busca aproximá-los da realidade do país, além de contribuir 
para o desenvolvimento de comunidades carentes. 
 
A Famerp foi selecionada duas vezes para participação no Projeto Rondon e já esteve em 
quatro expedições, com duas executadas em 2009 e uma programada para janeiro de 2010. 

 
Projetos no foco de capacitação /treinamento /desen volvimento de pessoas (t&d)  
 
1. Curso de especialização em medicina do trabalho; 2. Curso de especialização em enfermagem em 
oncologia; 
 

Eventos oficializados em 2009 
1. Curso de Extensão: Transtornos Alimentares, Obesidade e Cirurgia Bariátrica: Enfoque 
Psicológico; Neuropsicologia Cognitiva 2009; Técnicas e Testes Psicológicostiva; Psicologia da Saúde: 
Teoria e Prática; 
2. I Curso de Capacitação:  Bioquímica Clínica: O Laboratório Aplicado as Diferentes Áreas da 
Saúde; Fisiologia e Fisiopatologia Geral; Musculação: Treinamento, Bases Nutricionais e 
Suplementação; Obesidade – Uma Abordagem Multidisciplinar: Prevenção, Controle e Tratamento 
Integral; Ventilação Mecânica – Teórico e Prática; Enfermagem em Farmacologia e no cuidado com a 
administração de medicamentos; 
3. Curso de Capacitação: Neurofisiologia Aplicada; O Cuidado com a Aplicação de Bota de Unna; 
Fisiologia Aplicada ao Personal Training; Profissionais para equipes de saúde no desenvolvimento de 
ações na estratégia da saúde da família; Reabilitação Cardiovascular através do Treinamento Físico; 
“Inserção no Mercado de Trabalho em saúde e marketing pessoal; Musculação: treinamento, bases 
nutricionais e suplementação; Supervisores Psicólogos; 
4. Cursos: “Fisioterapia no âmbito hospitalar: atuação em neurologia, músculo-esquelética e 
cárdio-respiratória”; “Fisioterapia Uroginecológica”; “Drenagem linfática redutora e massagem 
modeladora”; “Pilates”, “Bobath no tratamento da hemiplegia no adulto”; “fisioterapia na reabilitação 
vestibular”; capacitação controle das infecções associadas à assistência a saúde e biossegurança 
hospitalar; extensão em psicopedagogia; Panorama e desenvolvimento de atividades nos cursos em 
educação à distância”;  “Projeto Cria-Vida; Emergências clínicas; Eletrocardiograma para enfermagem; 
“Candlelight Memorial”; Professores-Temáticos Ead; Eletrotermofototerapia aplicada à dor miofascial;  
Automedicação Infantil; Educação Continuada em Pediatria; Inglês Instrumental;  
5. Curso de Extensão: Transtornos Mentais: Avaliação e Intervenção; Lidando com a Morte e o 
Morrer: Fundamentos de Tanatologia e Cuidados Paliativos para Profissionais da Saúde; 
6. Ligas: Apoio aos portadores de diabetes (Lapd); Ginecologia e obstetrícia da Famerp;  
Acadêmica de hipertensão da Famerp – Lahf; Trauma e emergência; Saúde holística; Urologia 
Dermatologia e do Combate ao cancêr de pele; Oncologia da Famerp 2008 radiologia; Saúde mental; 
Clínica Médica (Liclim); Aparelho Digestivo (Licad); Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço; 
Controle de Obesidade (Licob). Transplante de órgãos e tecidos; Pediatria e Puricultur; Ginecologia e 
Obstetrícia; Transplante de Órgãos e Tecidos; Saúde Integral da Famerp (Lisif); Controle de obesidade 
(Licob); Neurociências da Famerp (Linc); Medicina esportiva da Famerp (Limerp); 
7. Simpósio: Manejo clínico da amamentação; Temáticos em sexualidade; 
8. Projeto: Vida saudável; “Triagem clínica em dermatologia”; Extensão ao câncer de pênis e ao 
câncer de próstata; Cria-vida; Stop Tb; 
9. Workshop:  Multiplicadores do “Eis-Me-Aqui”; Terapia Comunitária; 
10. Campanha: Dia Azul do Diabetes; Wad – Word Aids Day; Combate ao Câncer de Pele 2008; 
Previna-se Dia Mundial do Rim; Combate do Câncer de pele de 2009; 
11. I Curso de capacitação:  Manejo de animais de experimentação e desenvolvimento de aulas 
práticas; Atendimento Nutricional e Cirurgia Bariátrica / Famerp; 
12. II Curso de Capacitação:  Atendimento Clínico Nutricional; Terapia Manual – Abordagem 
Quiroprática; 
13. III Curso de capacitação:  Enfermagem em emergência; Ventilação mecânica; 
14. Reunião: Club de revista; Grupo de estudos de hipertensão; Científica da disciplina de clínica; 
15. II Encontro Científico do Curso de Pós-Graduação em Análises Clínicas 2008;  
16. II Encontro das ligas: feira da saúde; 
17. III Encontro: Esclarecimento aos jovens sobre o curso e a profissão médica – escolha: é hora 
de decidir; Auditoria em Saúde: “tendências em auditoria em saúde”; 
18. “Seminário “Telessaúde no Brasil – Participação das universidades e enfoque educacional: a 
inserção da Famerp como núcleo de telessaúde”; 
19. XIII Semana do Glaucoma; 
20. Primeira Mostra de Pôsteres Referentes aos Trabalhos de Conclusão do Curso Lato Sensu em 
Bases Nutricionais da Saúde e Performance; 



 571 

21. I Simpósio: Cicatrização de Feridas da Famerp; Saúde integral da Famerp; Sobre 
Responsabilidade Jurídica; 
22. V e VI Coquetel de Luta Contra a Aids. Tema: “Os Filhos Da Aids Na Adolescência”; 
23. Segunda Mostra de pôsteres referentes aos trabalhos de conclusão do curso de especialização 
“lato sensu” em fisiologia e biomecânica do exercício físico; 
24. Curso de Verão Teórico/Prático: Fisioterapia em Dermato Funcional; 
25. III Grupo de Curativos e Estomias da Famerp – 2009; 
26. I Curso Prático de Verão em Nutrição Hospitalar; II Curso prático da Famerp em nutrição 
hospitalar; 
27.  “II e III Semana de Conscientização da População sobre Psoríase”; 
28. “V Simpósio: Transtorno Bipolar”; 
29. Cursinho Pré-Vestibular ingresso; 
30. Simpósio de Emergências Neurológicas; 
31. VI  e VII Curso de capacitação em feridas e curativos; 
32. Campanha dia dos direitos; 
33. Centro de atendimento interdisiciplinar de problemas de aprendizagem; 
34. Normas de funcionamento do centro de atendimento interdisiciplinar de problemas de 
aprendizagem; 
35. Dia do Enfermeiro; 
36. Graaf “Grupo de apoio e aconselhamento aos alunos da Famerp”; 
37.  “II Semana de orientação da renite alérgica”; 
38. Programa Eis-Me-Aqui; 
39. Palestra: Humanização da Assistência de Enfermagem na Emergência; 
40. XII Campanha da Saúde da Próstata e Vi Semana da Incontinência Urinária; 
 

Ligas acadêmicas  - oficializadas em 2009 
1. Pediatria e puericultura da Famerp (Liped); 
2. Ginecologia e obstetrícia da Famerp (Ligof); 
3. Transplante de órgãos e tecidos; 
4. Saúde integral da Famerp (Lisif); 
5. Controle de obesidade (Licob); 
6. Neurociências da Famerp (Linc); 
7. Medicina esportiva da Famerp (Limerp); 
8. Apoio aos portadores de diabetes (Lapd); 
9. Liga acadêmica de hipertensão da Famerp – Lahf;  
10. Liga: trauma e emergência; saúde holística; urologia; oncologia da Famerp 2009 (Lof); 
radiologia; saúde mental; clínica médica (Liclim); aparelho digestivo (Licad); otorrinolaringologia e cirurgia 
de cabeça e pescoço; 
 
Biblioteca 
 
Aquisição: 1.065 livros. Foram 622 exemplares para a medicina, 443 para a enfermagem e 229 
títulos, sendo 141 para a medicina e 88 para a enfermagem. Investimento: R$ 165.033,52. 
 
Recursos eletrônicos de pesquisa da biblioteca disponíveis são: 
- Portal de Periódicos da CAPES, (www.periodicos.capes.gov.br). Disponibilização: mais de 120 bases 
de dados e 12.300 títulos de periódicos.   
- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Famerp (www.bdtd.famerp.br) - texto completo das 
produções realizadas no Programa de Pós-Graduação. 
- Biblioteca Virtual de Saúde da BIREME (www.bvs.br), entre outras. 
 
Hospital Universitário 
4.300 funcionários  
900 leitos (incluindo SUS, convênios e UTIs). Realização: 8.600 atendimentos de emergência por mês; 3 
mil cirurgias por mês. 
30 mil atendimentos ambulatoriais por mês e mais 3 mil internações.  
Aulas práticas para os alunos: 40 horas semanais. 
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573 

Secretaria da Gestão Pública 
 
 
Demonstrativo de Despesas 
 

   ¹ Inclui obrigação patronal/insuficiência financeira  a partir de set/2007.  

Número de funcionários 
 

 
 
 

2008 2009 09/08

Secretaria 100                                194                                94,0%
   Ativos 98                                  192                                95,9%
   Inativos 2                                    2                                    0,0%
Iamspe 6.231                             6.448                             3,5%
   Ativos 5.045                             5.269                             4,4%
   Inativos e pensionistas 1.186                             1.179                             (0,6)%

Fundap 224                                2.272                             914,3%
   Ativos 224                                230                                2,7%
Prodesp 2.039                             2.042                             0,1%
   Ativos 1.913                             1.911                             (0,1)%
   Inativos e pensionistas 126                                131                                4,0%

Total da Pasta 8.594                             8.684                             1,0%

R$ mil 

variação
09/08

1-Administração Direta 511.062,7 364.751,2 (28,6)%

Pessoal 3.545,4 7.307,8 106,1%
   funcionários ativos 3.151,9 6.505,9 106,4%
   obrig. patronal/insuf.financ. 393,4 801,9 103,8%

Custeio 506.888,6 356.408,5 (29,7)%
Investimentos 628,8 1.034,9 64,6%

2- Entidades Vinculadas 558.883,8 693.353,0 24,1%

 Iamspe 493.055,2 573.167,1 16,2 %

  pessoal ¹ 212.436,0 238.387,5 12,2 %

  custeio 269.609,0 324.143,9 20,2 %

  investimento 7.451,7 7.948,6 6,7 %

  serviço da dívida 316,1 275,7 (12,8)%

  sentenças judiciais 3.242,4 2.411,5 (25,6)%

Fundap 65.828,6 120.185,9 82,6%
   pessoal 22.209,7 24.362,3 9,7%
   custeio 42.936,9 94.022,9 119,0%

   investimento 633,0 1.768,0 179,3%
  sentenças judiciais 49,0 32,6 (33,4)%

3- Transferências à Empresas 5.712,9 6.450,6 12,9%
     pelo Tesouro 6.450,6 -

Prodesp 5.712,9 6.450,6 12,9%
complem. de aposentadoria 5.712,9 6.450,6 12,9%

Total da Despesa (1+2+3) 1.075.659,5 1.064.554,8 (1,0)%

2008 2009
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I – Atividades 
 
 
 
1. Valorização do Servidor 
 
 
 - Área de gestão de pessoas, cargos e salários  - Projetos concluídos e aprovados 
 
• Geral 
- Lei Complementar nº 1.093/2009 – Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de que trata o 
inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual e dá outras providências correlatas. 
- Decreto nº 53.966/2009 – Disciplina a concessão de gratificação de representação, de que trata o 
inciso III do artigo 135 da Lei nº 10.261/68 e dá providências correlatas. 
- Decreto nº 54.682/2009 – Regulamenta a Lei Complementar nº 1.093/2009, 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. 
• Saúde 
- Lei nº 13.683/2009 - Cria 56.293 cargos no Quadro da Secretaria da Saúde, cujo provimento será 
efetuado gradativamente, de acordo com a vacância das funções e atividades de mesma natureza e 
denominação e a extinção daquelas que se encontram vagas em decorrência da Lei Complementar nº 
1.093/2009. 
• Área Educação 
CEETEPS 
- Lei Complementar nº. 1.086/2009 - Institui a Bonificação por Resultados - BR, no âmbito do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS – alterada pela Lei Complementar nº 
1.087/2009. 
- Decreto nº 54.104/2009 – Dispõe sobre a constituição de comissão intersecretarial a que se refere o 
art. 6º da LC 1.086/2009, que institui a Bonificação por Resultados - BR – no âmbito do Centro Estadual 
de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS e dá providências correlatas. 
- Decreto nº 54.277/2009 – Dispõe sobre a fixação de percentual para fins de pagamento da Bonificação 
por Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.086/2009, para o exercício de 2008. 
- Decreto nº 54.278/2009 – Dispõe sobre a Bonificação por Resultados - BR, a ser paga aos servidores 
do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, afastados com fundamento na 
Lei Complementar nº 343/84. 
- Decreto nº 54.702/2009 – Dispõe sobre a fixação de percentual para fins de pagamento da Bonificação 
por Resultados – BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.086/2009, para o exercício de 2009. 
 
Quadro do Magistério 
- Lei Complementar nº 1.094/2009 – Institui a Jornada Integral de Trabalho Docente e a Jornada 
Reduzida de Trabalho Docente para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, 
cria 80.000 cargos de PEB II e dá outras providências.  
- Lei Complementar 1.097/2009 – Institui o sistema de promoção para os integrantes do Quadro do 
Magistério da Secretaria da Educação e dá outras providências. 
- Decreto nº 54.043/2009 - Dispõe sobre a constituição de comissão intersecretarial a que se refere o art. 
6º da LC 1078/2008, que institui a Bonificação por Resultados – BR, no âmbito da Secretaria da 
Educação e dá providências correlatas. 
- Decreto nº 54.173/2009 - Dispõe sobre a fixação de percentual para fins de pagamento da Bonificação 
por Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.078/2009, relativo ao exercício de 2008. 
- Decreto nº 54.174/2009 – Dispõe sobre a Bonificação por Resultados - BR, a ser pago aos servidores 
afastados com fundamento na Lei Complementar nº 343/84, e para o Programa de Ação de Parceria 
Educacional Estado-Município. 
- Decreto nº 55.078/2009 – Dispõe sobre as jornadas de trabalho do pessoal docente do Quadro 
Magistério e dá providências correlatas. 
- Decreto nº 55.143/2009 – Regulamenta a remoção de cargos dos integrantes do Quadro do Magistério 
da Secretaria da Educação e dá providências correlatas. 
• Defensoria Pública 
- Lei Complementar nº. 1098/2009 - Altera a Lei Complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006, que 
organiza a Defensoria Pública do Estado e institui o regime jurídico da carreira de Defensor Público do 
Estado e cria 100 (cem) cargos de Defensor Público I. 
• Área Assistência Social 
- Decreto nº 53.983/2009 – Dispõe sobre o Estágio Probatório dos integrantes das classes de Agente de 
Desenvolvimento Social e Especialista em Desenvolvimento Social, do Quadro da Secretaria Estadual de 
Assistência e Desenvolvimento Social, e dá providências correlatas. 
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• Área Penitenciária 
- Decreto nº 53.944/2009 - Regulamenta a promoção de que trata a Lei Complementar nº 898/2001, que 
institui no Quadro da Secretaria da Administração Penitenciária a classe de Agente de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, e dá providências correlatas. 
- Decreto nº 54.505/2009 – Altera e acrescenta dispositivos no Decreto nº 50.820/2006, que regulamenta 
a promoção de que trata a Lei Complementar nº 959/2004, alterada pela Lei Complementar nº 
1.060/2008. 
• Área Meio 
- Decreto nº 53.935/2009 – Dá nova redação ao artigo 1º do Decreto nº 42.322/97, que dispõe sobre a 
atribuição de honorários pagos a título de hora-aula aos servidores que ministrarem aulas nas unidades 
específicas da Secretaria da Cultura. 
- Decreto nº 54.168/2009 – Estabelece fórmula de cálculo para pagamento de substituição em cargos 
abrangidos pela Lei Complementar nº 1.080/2008, exercida por integrantes de classes pertencentes a 
outros sistemas retribuitórios e dá providências correlatas. 
- Decreto nº 54.779/2009 - Regulamenta a promoção de que trata a Lei Complementar nº 1.080/2008, 
nos Quadros das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias, e dá 
providências correlatas. 
- Edital de Abertura de Inscrições nº 1/2009 – Concurso de Promoção – Publicado no D.O.E. de 
30/12/2009 
• ARTESP 
- Projeto de lei complementar nº 35/2009 – Cria o Quadro de Pessoal da ARTESP 
• IPEM-SP 
- Projeto de lei complementar nº 45/2009 – Cria o de Quadro de Pessoal e institui Plano de Carreiras, 
Empregos Públicos e Sistema Retribuitório específico para os seus integrantes 
 
 
 – Área de gestão de pessoas  - Projetos concluídos e em fase de conclusão: 
 
• Absenteísmo 
 
� A Lei Complementar nº 1.041/2008 dispõe sobre os vencimentos do servidor que deixar de 
comparecer ao expediente em virtude de consulta ou sessão para tratamento de saúde. Acompanhou o 
impacto da legislação nos índices de absenteísmo. Em abril de 2009, o projeto foi encerrado após 
constatar a redução em 51% das ausências médicas em 1 ano de vigência da lei complementar. 
• Mobilidade Funcional da Área Meio 
 
� Promoção – editada a regulamentação pelo Decreto nº 54.779/09. 
� Edital de Abertura de Inscrições nº 1/2009 – Concurso de Promoção – Publicado no D.O.E. de 
30/12/2009. 
• Implementação da Certificação Ocupacional - Processos realizados: 
 
� Secretaria da Educação - Dirigente Regional de Ensino - CDRE-001/2009 
1.1. Definição da matriz de competência; 
1.2. Aplicação da avaliação de competências para os candidatos; 
1.3. Aplicação do Inventário Comportamental; 
1.4. Resolução Conjunta SGP/SE nº 01/2009, homologando o processo; 
1.5. Emissão dos certificados. 
 
� Secretaria da Educação - Dirigente Regional de Ensino - CDRE-002/2010 
1.1. Adequação e revisão do Banco de questões; 
1.2. Adição de conteúdos e redefinição da matriz de competência. 
 

� Secretaria da Saúde: 
♦ Diretor Regional de Saúde - CDRS-001/2009 
1.1. Definição da matriz de competência; 
1.2. Aplicação da avaliação de competências para os candidatos; 
1.3. Aplicação do Inventário Comportamental; 
1.4. Aguardando homologação. 
 
♦ Diretor de Unidade Hospitalar - CDH-001/2009 
1.5. Definição da matriz de competência; 
1.6. Aplicação da avaliação de competências para os candidatos; 
1.7. Aplicação do Inventário Comportamental; 
1.8. Aguardando homologação. 
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• Sítio www.recursoshumanos.sp.gov.br/certificasp e fale conosco CertificaSP 
 
� Fale conosco respondido no período: 550; 
� Criação e manutenção do sítio da certificação ocupacional. 
 
• Sistema de Controle e Gerenciamento de Certificação Ocupacional/Banco de Certificados 
 
� Desenho conceitual do sistema; 
� Definição do Escopo; 
� Definição dos Requisitos mínimos; 
� Sistema em fase de desenvolvimento. Previsão de conclusão: Junho 2010. 
• Concurso Público para a carreira de Especialista em Políticas Públicas - instituída pela Lei 
Complementar nº 1.034/2008, no Quadro da Secretaria de Gestão Pública. Foi autorizado o provimento 
de 150 cargos e realizado o concurso público em três fases: prova objetiva de conhecimentos gerais e 
conhecimentos específicos, e prova dissertativa; prova de títulos e curso de formação, concluído em 
4/12/2009. 
 
Fases envolvidas: 
♦ Editais:  Abertura de Inscrições; nº02/2009 de Deferimento e Indeferimento dos Pedidos de 
Isenção e de Redução do Valor da Inscrição; nº03/2009 de Deferimento e Indeferimento dos Pedidos de 
Isenção e de Redução do Valor da Inscrição, após análise de recursos;   nº 04/2009 de Convocação para 
Provas - Primeira Etapa; nº 05/2009 de Convocação para Apresentação de Títulos - Segunda Etapa;   nº 
06/2009 de Divulgação das Respostas dos Recursos;  nº 07/2009 de Resultado da Primeira e Segunda 
Etapa;   nº 08/2009 de Resultado Final da Primeira e Segunda Etapa; nº 09/2009 de Convocação para a 
Matrícula no Curso de Formação 
♦ Aguardando publicação do resultado final do concurso, homologação e respectivas nomeações 
dos candidatos aprovados. 
• Implementação do GuiaRH - Gestão Unificada e Integrada da Administração de Recursos 
Humanos, instituída pelo Decreto nº 52.894/2008. Durante  2009 foram definidas as seguintes etapas: 
 
� Padrão de Identidade Visual (Portal) - Estabelece a padronização do Portal GuiaRH. Este Portal 
conterá informações institucionais da Secretaria de Gestão Pública, possibilitando a divulgação de 
normas comuns a todos os servidores, da Secretaria, boletins internos, informativos e outras informações 
de interesse comum dos servidores do órgão. 
� Projeto de Infra estrutura - Apresenta os recursos de infra estrutura (hardware e software) 
necessários para os processos de desenvolvimento, homologação, produção e operação do projeto 
GuiaRH. 
� Modelagem dos grandes cadastros - Descreve todas as informações utilizadas na identificação 
pessoal e funcional dos servidores pertencentes ao Estado de São Paulo. 
� Estrutura Organizacional - Base de informação contendo o levantamento da estrutura 
organizacional dos órgãos devidamente ajustadas à gestão de pessoas e disponibiliza informações 
precisas e detalhadas sobre a Estrutura Organizacional dos demais órgãos e unidades administrativas. 
� Business Intelligence – BI - Solução de sistema de informações baseada nos métodos de Data 
Warehouse (Armazém de Dados) e Business Intelligence (Inteligência de Negócios). Instrumento  de 
análise dos dados extraídos das aplicações transacionais, por meio da implantação de modelos e 
ferramentas de software. Visa à obtenção de informações gerenciais e possibilita a seus usuários 
liberdade para efetuar pesquisas de maneira dinâmica, focadas por assunto, viabilizando o 
acompanhamento das ações públicas e apoiando os processos de tomada de decisão. 
 
A edição do Decreto nº 55.209, de 18/12/2009 instituiu o Sistema de Gestão Integrada de Recursos 
Humanos e de Folha de Pagamento – Gestão Integrada RH-Folh@ , no âmbito da administração direta 
e das autarquias. A implantação será de responsabilidade das Secretarias de Gestão Pública e Fazenda. 
 
– Área de gestão de pessoas, cargos e salários  – Projetos concluídos em 2009 e Pendentes 
de aprovação: 
 
• Área Meio 
Revisão e ajustes de aspectos relativos à Lei Complementar nº 1.080/08 
• Gestão Pública 
Instituição da Carreira de Médico Perito. 

• Administração Penitenciária 
Reestruturação da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e 
Vigilância Penitenciária. 
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• FAMERP 
Plano de Empregos Públicos e Sistema Retribuitório para os Servidores Técnicos e Administrativos da 
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP. 

• DER 
Instituição de Prêmio de Incentivo para os servidores do Departamento de Estradas de Rodagem – DER. 
 
– Área de gestão de pessoas  – Projetos em andamento não concluídos no período: 
 
• Mobilidade Funcional 
 
� Progressão – Edição de normas regulamentadoras do processo de progressão funcional da 
área meio - LC 1080/08, aguardando revisão da referida lei complementar. 
� Transferência - Edição de norma regulamentadora de transferência para estabelecer regras e 
disponibilidade de cargos/funções-atividade e servidores. 
• Estágio Probatório da Área Meio 
 
� Edição de normas regulamentadoras de avaliação de desempenho no período de estágio 
probatório para servidores da área meio – LC 1.080/2008, aguardando revisão da referida lei 
complementar. 
• Revisão da Lei Complementar 432/85 
 
� Adicional de Insalubridade – base de cálculo e normas técnicas e procedimentos. 
• Revisão do Departamento de Perícias Médicas do Estado  
 
�  Reorganização do DPME e revisão dos procedimentos de perícias médicas no âmbito do 
Estado. 
�  Implantação de Perícias no Interior por intermédio dos CEAMAS. 
• Concursos Públicos 
 
� Revisão do Decreto nº 21.872/84 e regulamentação do estágio probatório. 
• Saúde 
 
� Reestruturação do sistema retribuitório instituído pela Lei Complementar nº 674/92. 
• Carreiras policiais civis e militares 
 
� Reestruturação das carreiras policiais civis e militares 
• Consolidação da legislação de recursos humanos 
 
� Edição de Consolidação com vistas à edição do novo estatuto do servidor público. 
• Revisão do Decreto nº 40.039, de 6 de abril de 1995 
 
�  Edição de norma regulamentadora do Banco de Cargos e Funções-Atividade disponíveis da 
administração direta e autárquica do Estado. 
 
 
 
 - Outras Atividades 
 
• Sistema de Cadastro de Cargos e Funções-Atividade – SICAD Decreto nº 50.881/2006. 
Coordenação, orientação técnica e acompanhamento das atividades necessárias à adequação e ao 
efetivo funcionamento do Sistema Único de Cadastro de Cargos e Funções-Atividades – SICAD. Adoção 
de medidas de correção. 
• Concursos Públicos – No período foram avaliados, pela UCRH/SGP, e autorizados, no âmbito 
da administração direta e das autarquias, o aproveitamento de remanescentes de concursos ou abertura 
de concursos públicos para provimento de 26.537 cargos/funções públicas. 
• Mobilidade Funcional - No período foram avaliados, pela UCRH/SGP, e autorizados, no âmbito 
da administração direta e das autarquias, a transferência de 655 cargos e funções atividades. 
• Classificação de “Pro labore” - No período foram avaliados, pela UCRH/SGP, e autorizados, no 
âmbito da administração direta, a classificação de 166 funções “pro labore” de comando. 
• Manifestações técnicas expedidas - Moções, Indicações, Projetos de Leis e Leis 
Complementares, Consultas, Dispensa de Reposição de Vencimentos.  
 
� Manifestações expedidas em processos e expedientes no período: 3.080. 
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• Orientações Expedidas 
 
� Ofícios, Ofícios Circulares, Memorandos, Comunicados emitidos no período: 358. 
• Sitio www.recursoshumanos.sp.gov.br 
 
� Manutenção do sítio com divulgação de dados e normas relativas à gestão de pessoas no 
âmbito da administração direta e das autarquias. 
• Sistema de Informações Pessoais, Reflexos e Encargos Sociais do Estado 
 
� Atendimento a consultas de dados de informações de pessoas no âmbito da administração 
direta e das autarquias. Pesquisas diversas realizadas no período: 101. 
• Auxílio – Alimentação 
 
� Análise mensal de códigos de vencimentos para percepção do benefício. 
� Acompanhamento do Sistema PCA desenvolvido pela PRODESP. 
� Acompanhamento da apuração dos benefícios junto aos sistemas de folhas de pagamento: 
♦ Média mensal de servidores beneficiados: 375.000 
♦ Média mensal de vales distribuídos: 6.285.735 
♦ Média mensal paga: R$ 24.809.960,00 
� Autorizações para suplementação e retenção de créditos do benefício; emissão de 2ª via de 
cartões e alteração de modalidade do benefício. 
• Departamento de Perícias Médicas do Estado 
 
� Perícias Médicas realizadas no período: 227.610 
� Laudos de readaptação expedidos no período: 655 
� Laudos de aposentadoria expedidos no período: 271 
� Laudos de isenção previdenciária / imposto de renda: 220 
� Certificados de Sanidade e Capacidade Física: 12.246 
� Pedidos de reconsideração analisados no período: 17.079, dos quais 6.630 foram regularizados  
� Avaliação de Atividades/Localidades Insalubres realizadas no período – total  = 12.875  
• Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde – CAAS 
 
� Readaptações concedidas no período: 523 
� Readaptações mantidas no período: 652 
� Readaptações cessadas no período: 141 
� Readaptações tornadas sem efeito: 2 
� Recursos analisados: 650, sendo 605 contrários e 45 favoráveis. 
• Correios Eletrônicos 
 
� “Fale Auxílio-Alimentação” – média mensal: 190 
� Fale Conosco – UCRH/Governador, Rede Notes, Recadastramento – média mensal: 118 
� Ouvidoria – média mensal: 24 
 
2 - Área de Inovação 
 
Programa de Gestão do Conhecimento e Inovação – institucionalizar no âmbito da 
administração pública estadual de forma pioneira no Brasil por meio do decreto nº 53.963/09. 
 
Compete à Gestão Pública, por meio do Grupo de Apoio Técnico à Inovação - GATI a 
coordenação da implementação deste programa, bem como o desenvolvimento e a 
implementação de uma série de ações, projetos e eventos, destacando-se os seguintes: 
 
• Ciclo de Palestras de Gestão do Conhecimento e Inovação:  9 palestras realizadas – 
participação de 2.250 servidores. 
• Grupos Setoriais de Inovação: formação de grupos setoriais voltados para inovação em 
21 Secretarias e 35 órgãos com a indicação de 127 servidores públicos. 
• Capacitação em Gestão do Conhecimento e Inovação dos 127 servidores indicados 
para os grupos setoriais. 
• Oficinas de criatividade: 18 oficinas. Capacitação: 360 servidores no uso de 
ferramentas sociais. 
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• Implantação e manutenção da Rede Paulista de Inovação em Governo -  
www.igovsp.net – disponibiliza informações, normas, diretrizes, boas práticas, fóruns, 
comunidade de prática, canais de vídeos, blogs, podcast, wikis para os servidores públicos.  
 
iGovSP - Relato de experiências inovadoras promovidas por servidores públicos paulistas.  
iGovBrasil - Relato de experiências inovadoras que estão mudando a face do setor público no Brasil e no 
exterior. 
iGovSaber - Espaço dedicado à divulgação de textos, apresentações, serviço, recomendações, 
bibliográficas,  sobre gestão do conhecimento e inovação no serviço público nacional e internacional. 
Blog do projeto SMS: espaço para acompanhamento de projetos de uso do SMS em serviços públicos. 
Podcast Pensando alto: canal de áudio com programação de rádio, debate, idéias, novidades e 
acontecimentos nacionais e internacionais na área de inovação em gestão pública. 
Tutorial IgovExplica: disponibiliza vídeos para capacitação no uso de ferramentas sociais como blog, 
wiki, comunidade de prática, fórum. 
Canal de vídeo persona: apresenta vídeos de personalidades nacionais e internacionais abordando 
temas relativos à gestão do conhecimento e à inovação. 
Canal de vídeo o que você pensa: mostra a opinião de especialistas sobre conceitos e temas.  
Canal interativo Igovsp: canal para transmissão ao vivo das palestras e eventos pela Internet para 
servidores públicos. 
Comunidade NosGov: ambiente colaborativo dos servidores públicos para discutir temas ligados a 
gestão do conhecimento e inovação. 
 

• Projetos desenvolvidos em parceria com os respectivos órgãos: 
 
Estação Conhecimento: ambiente virtual de colaboração, cooperação e troca de conhecimentos para os 
servidores do Metrô. 
NosGov – Policia Militar: comunidade de prática da Policia Militar. 
Blog da memória do DAEE: relato e depoimentos de servidores atuais e aposentados sobre a história do 
DAEE. 
Blog de Qualidade de Vida: relato de experiências  e ações realizadas na área de qualidade de vida.  
Blog Rede Integra RH: integração dos funcionários das diversas áreas de recursos humanos da 
Secretaria de Saúde. 
Blog Inova Metrô: blog da Universidade Corporativa do Metro. 
 

• Portal do Governo AbertoSP: projeto de portal para disponibilização de bases de dados 
não sigilosos do governo do Estado. Parceria: Seade e W3C Brasil – 
www.governoaberto.sp.gov.br – aguardando a edição de decreto e lançamento oficial do portal. 
 

• Premiações: A Rede Paulista de Inovação em Governo – www.igovsp.net – recebeu 
em 2009 três premiações: 
 
1) SECOP 2009 fornecido pela ABEP – Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da 
Informação 
2) Melhores Cases de TI 2009 – categoria Redes Sociais fornecido pela Inforcorporate revista da Editora 
Abril 
3) TI & Governo 2009 – categoria e-serviços públicos  oferecido pela Plano Editorial 

 
 

3 -  Área de Serviço:  
 
 
Portal do cidadão.sp:  aplicativo – www.cidadao.sp.gov.br – disponibiliza informações sobre todos os 
serviços públicos executados por órgãos da administração estadual. Atualmente são 1.882 serviços 
prestados por 345 órgãos, dos quais 311 totalmente on line e 149 parcialmente on line. Nº de acessos: 1,0 
milhão/mês. De 2006 até 2009: 42.096.274 visitas. 9.697.404 somente em 2009. 
 

 
4-  Área de Compras Públicas 

 
Cadastro de Serviços Terceirizados : concentra o registro das informações de todos os 
contratos de terceirização, no endereço www.terceirizados.sp.gov.br.   
 
Contratos cadastrados: 50 mil e 9,0 mil  ativos. Valor: R$ 14,9 bilhões. 
Economia Gerada: R$ 17,0 bilhões no período de 1995/2009.  
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Contratação de Serviços Terceirizados : competência da Secretaria de Gestão Pública 
estabelecer normas, diretrizes, especificações técnicas e parâmetros de preços relativos à 
contratação de serviços terceirizados no âmbito da administração pública estadual. No sitio 
www.cadterc.sp.gov.br estão disponibilizados 17 estudos de serviços específicos e toda 
legislação e normatização para contratação de serviços terceirizados.  
 
Portal do Pregão : disponibiliza informações sobre todos os pregões realizados pela 
administração pública estadual, no endereço www.pregao.sp.gov.br. Contém informações 
detalhadas sobre mais de 119 mil pregões realizados desde 2003: 
 
Gestão Atual (Jan/07 à Jan/10) - Realizados: 64.099 (presencial – 32.975 e eletrônico – 31.124). Valor 
total: R$28,18 bilhões. Economia: R$ 5,45 bilhões. (19,33%  em relação ao preço referencial). 

 
Resultado Acumulado (Jan/03 à Jan/10) – Realizados: 119.195 (presencial – 86.442 e eletrônico – 
32.753). Valor total: R$ 50,96 bilhões. Economia:   R$ 10,04 bilhões. (19,71%  em relação ao preço 
referencial). 

 
 
Ata de Registro de Preços: foram realizadas 14.026 licitações na modalidade pregão (período de 
2003/2009). Destaca-se a atuação da Saúde com 6.748 atas de registro de preços, aquisição de 
remédios e materiais hospitalares. As informações podem ser visualizadas no sitio  
www.pregao.sp.gov.br   - item  Registro de Preços. 
 
 
Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentá veis : comprometido com a questão 
da sustentabilidade ambiental, o governo criou o decreto 53.336/08, que instituiu o Programa 
Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis. 
 
- Decreto 50.170/05 -  dispõe sobre compras públicas sustentáveis e institui o selo socioambiental. 
- Decreto 53.336/08 –  instituiu o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis. 
-  Institucionalização das Comissões Internas de Contratações Públicas Sustentáveis. 
- Revisão e atualização dos estudos de terceirizados (www.cadterc.sp.gov.br), adequando-os aos 
critérios socioambientais. 
- Revisão e inserção do selo sócio-ambiental no Catálogo de Materiais e Serviços CADMAT utilizado 
pelo governo do Estado (300 itens  com especificação adequada aos critérios sócio ambientais). 
- Compras Públicas Sustentáveis - curso a distância. Capacitação: 2.800 servidores públicos.  

 
Gestão do sítio de Compras Públicas Sustentáveis :  portal que reúne toda documentação, 
norma, diretrizes e legislação aplicada a compras públicas sustentáveis – 
www.comprassustentaveis.net . 

  
Relógio da Economia  – portal – www.relogiodaeconomia.sp.gov.br - objetiva explicitar as 
economias feitas pelo Governo do Estado de SP, após a implementação de inovações no 
modo de prestação de serviços públicos. A Economia obtida  no período de 2000 à 2009 foi: 
 
                                                                             em R$  

Item  Governo   Sociedade 
Compras 10,75 bilhões 72,36 milhões 
Transações 2,88 bilhões 3,47 milhões 
Serviços     63 milhões 501,58 milhões 
Gestão   17,08 bilhões - 

 
Sanções Administrativas : portal – www.sançoes.sp.gov.br – objetiva registrar e divulgar as 
sanções administrativas aplicadas pela administração pública a pessoas físicas e jurídicas por 
inexecução ou irregularidades praticadas na condição de licitante. Atualmente estão 
registradas 610 sanções aplicadas pela administração estadual. 
 
5 - Desburocratização, Transparência e Controle de Gastos 

 
- Programa INTEGRA/SP - Criou os Centros Integrados Regionais de Governo (CIRG´s) e os 
Conselhos de Integração da Ação Regional – CIARs. 
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- Centros Integrados Regionais de Governo – CIRG´s – objetivo: racionalização administrativa 
no âmbito das Unidades Regionais do Governo do Estado, prestação de serviços públicos e 
representações de algumas Secretarias; possibilitar maiores facilidades no atendimento, 
permitir articulação dos principais processos e serviços comuns; e, reduzir gastos do Estado 
com aluguéis e disponibilizar imóveis. 
 
a)Cessão de uso do imóvel localizado no município de Franca, pertencente à Universidade Estadual 
Paulista “Julio de Mesquita Filho” – UNESP. Objetivo:  implantar o primeiro Centro Integrado Regional de 
Governo – CIRG. Transferência ocorreu por meio do Decreto nº 55.073, de 23/11/2009. Realização: 
Contratação das obras de adequação interna do imóvel e aquisição do mobiliário. Finalidade: abrigar 08 
(oito) órgãos da administração pública: Secretaria de Segurança Pública, SPPrev; Secretaria Economia e 
Planejamento/ERPLAN; Secretaria de Esportes e Turismo; Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social/DARDS, Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho; Procuradoria do Estado e Secretaria da 
Fazenda/Posto Fiscal. Inauguração: março/2010. 
b) CIRG Campinas -  Implantação está sob responsabilidade da Secretaria de Economia e Planejamento, 
detentora do imóvel e do recurso orçamentário. 
 
- Programa Estadual de Desburocratização do Estado 
 
a)Reconhecimento de Firmas e Autenticação de Cópias – objetivo: capacitação de funcionários pela 
Fundap sobre a aplicabilidade do Decreto 52.658/2008, que veda a exigência de reconhecimento de 
firmas e autenticação de cópias como medidas desburocratizantes. Benefício:  redução de custos – para 
o Governo e Cidadão - e a melhoria na prestação dos serviços públicos no Estado de São Paulo. 
b)Portal Poupatempo do Empreendedor/Sistema Integrado de Licenciamento – objetivo: permitir o 
licenciamento das atividades das empresas, reunindo virtualmente órgãos das instâncias Federais, 
Estaduais e Municipais, que atuam no processo. Articulação com os 05 municípios pilotos envolvidos na 
implantação do Portal – Santos, São Caetano do Sul, Piracicaba, São Paulo e São José dos Campos.  
 
- Fortalecimento das Ouvidorias – objetivo:  Uso das ouvidorias como instrumento de gestão 
junto aos Secretários e Dirigentes. Benefício: melhoria contínua na prestação do serviço 
público. Realização: Elaborado o diagnóstico da situação atual das Ouvidorias - Etapa 1 do 
Projeto Fortalecimento das Ouvidorias. 
 
- Prêmio Governador Mario Covas: objetivo: Apoiar a modernização da administração pública 
do Estado de SP, motivando os funcionários e valorizando os trabalhos por eles desenvolvidos.  
Em sua 6ª edição, foram inscritos 183 trabalhos que concorrem nas categorias “Inovação em 
Gestão Pública” e “Excelência em Gestão Pública”.  O processo de avaliação teve início em 
dezembro de 2009 e se encerra em março de 2010.  

 
- Fortalecimento da Contratualização no Estado de São Paulo - Elaboração de novo Decreto, 
para disciplinar o Acordo de Desempenho Institucional no âmbito da administração pública do 
estado, com a finalidade de estabelecer as ações necessárias para alcance dos resultados.  

 
- Passagens Aéreas RP – Política de Gestão - Disponibilizada Ata de Registro de Preço nº 
002/2009 para aquisição de passagens aéreas por toda Administração do Estado. Em 2009 
foram 30 órgãos públicos, dos 51  participantes da Ata, que firmaram seus contratos. Houve 
mais 08 solicitações de autorização para adesão a Ata de RP.  Encontra-se em 
desenvolvimento a readequação do Sistema de Requisição de Passagens Aéreas pela 
Prodesp. 
 
- Definição da Política de Gestão de Frotas do Estado de SP: Publicação do Caderno de 
Terceirização para locação de veículos. Implantação, em uma primeira fase, do sistema de 
Administração de Frotas – SAF, desenvolvido e utilizado pela Secretaria da Fazenda, nas 
Unidades Frotistas das Secretarias da Administração Penitenciária e Saúde. Objetivo: melhoria 
do controle das frotas por meio do Sistema de Integrado de Gestão de Frotas – SIGEF. 
 
6. Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC 
 
-Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC: conjunto de aplicativos e 
soluções corporativas que apóiam a Gestão Estratégica do Governo do Estado. 
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Em 2009 procedeu à manutenção e melhoria dos aplicativos existentes, à criação do modelo 
de Portais para Municípios, o Portal do Pesquisador.sp e o sistema de Compras corporativas. 
Destacando-se os resultados obtidos com os sistemas implantados em 2008: 
 
- SPdoc – Solução de Gestão Integrada e arquivística dos Documentos Públicos. Desde sua 
implantação em Setembro de 2008, foram obtidos os seguintes resultados: 
 

Secretarias Implantadas: Casa Civil, Comunicação, Relações Institucionais, Gestão Pública, Cultura e 
Direitos da Pessoa com Deficiência. 
Documentos cadastrados: 132.347 em 2009. 
Redução de 15% de repetição de cadastramento de documentos 
Redução de mais de 260.000 folhas impressas 
Apoio na eliminação de 40.000 documentos arquivados 
Usuários cadastrados: 350 
 
- Portal do Gestor Público - Portal na Internet onde estão disponibilizados links para serviços e 
informações necessários ao dia-a-dia do gestor público. Objetivos: catalogar os serviços e 
informações necessários nas tarefas diárias e disponibilizar a entrada de acesso dos 
servidores aos sistemas de informação do Governo. 
  

139 Serviços cadastrados e categorizados conforme a natureza da aplicação. 
Média de 900 acessos/mês 

 
- Portal de Projetos – Criado para monitorar e manter os procedimentos padronizados para o 
desenvolvimento e gestão de projetos estratégicos. Além da Secretaria de Gestão Pública, a 
Secretaria da Saúde e a da Segurança Pública estão utilizando a Solução.  
 
- Coordenação de processos de aquisição ou contratação de recursos de TIC. Objetivo: 
Identificar a demanda de produtos e serviços de TIC na Administração Pública Estadual e 
realizar processos de contratação corporativos, com economia de escala e maior 
racionalização do processo. Produtos: Processos licitatórios com geração de Atas de Registros 
de Preços. Realizações em 2009: Pregão presencial para contratação de acesso à Internet 
móvel (Mini-modem) e de computador (por meio da Prodesp).  
 
Acessa Escola – A Secretaria de Gestão Pública fornece apoio à Secretaria de Educação do 
Estudo por meio da Fundação do Desenvolvimento Educacional, na capacitação e 
monitoramento da gestão do conteúdo e conhecimento das pessoas no programa. 
 

Implantação: 1.013 Escolas. Usuários cadastrados: 211 mil.  6.772 capacitações. Total:  mais de 3 
milhões de atendimentos.  
 
7. Qualificação de Organização Social – OS 
 
Secretaria da Saúde - 07 (sete) entidades:  Irmandade da Santa Casa de Andradina;   Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Lorena; Santa Casa de Misericórdia  de Fernandópolis; Fundação Pio XII; 
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo por Diagnósticos por Imagem; Fundação Padre Albino; Instituto 
de Responsabilidade Social Sírio Libanês. 
Secretaria da Cultura - 02 (duas) entidades:  Associação Museu Afro-Brasil; Associação Pró-Dança. 
 
 
 
II - Entidades Vinculadas  
 
 

1. Companhia de Processamento de Dados do Estado - PRODESP 
 
 
Destacaram-se os seguintes trabalhos desenvolvidos pela PRODESP junto aos seus clientes 
em 2009: 
 



 

 

583 

- Emprega São Paulo - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT - Portal 
Internet - o uso do sistema é gratuito. Desde março de 2009, o Emprega São Paulo passou a 
utilizar mensagens SMS para celulares, os conhecidos torpedos, para avisar o cidadão 
cadastrado quando há uma oportunidade de emprego compatível com seu perfil. Atualmente, 
são enviados em média 5 mil torpedos/dia. 
 
Em dezembro de 2009, o sistema registrava em suas bases de dados:  
 

Números do Emprega São Paulo - Até 31/12/2009 
Indicador Número 
Candidatos Aptos 2.022.364 
Empregadores Aptos 52.818 
Vagas Cadastradas 995.058 
Convocações 1.199.354 
Candidatos Contratados 154.735  

 
Em 2009, por meio de um convênio firmado entre os governos paulista e gaúcho, o sistema 
Emprega foi cedido e implantado, em setembro, no Rio Grande do Sul.  
 
Pelas suas inovações e resultados, o Emprega São Paulo recebeu o prêmio e-Gov edição 
2009, na categoria e-serviços públicos. O prêmio é promovido pela Abep - Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação em parceria 
com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  
 
Inauguração dos postos Poupatempo São José do Rio Preto e Jundiaí - As unidades fixas de 
número 14 e 15 entraram em operação, respectivamente, em 13/02/2009 e 23/10/2009.  
 

Item S. José do Rio Preto Jundiaí 
Capacidade de atendimentos 
diários 

5 mil usuários 4,4 mil usuários 

Total de serviços oferecidos 250 serviços públicos  e 
da prefeitura local 

50 serviços públicos estaduais e da 
prefeitura local 

Público-alvo beneficiado estimado 1,4 milhão  1,2 milhão 
Região abrangida S. J. do Rio Preto e 96 

municípios da região 
Jundiaí, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo 
Paulista, Francisco Morato, Franco da 
Rocha, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Louveira, 
Várzea Paulista e Vinhedo 

 
Com as duas novas unidades, o Poupatempo chega a 15 postos fixos e 7 móveis. Desde sua 
implantação, em 10/1997, realizou 240,1 milhões de atendimentos, numa média de 107 mil/dia. 
 
Poupatempo - lembrete SMS para o cidadão - o atendimento agendado para emissão de 
Carteira de Identidade nos postos do Poupatempo ganhou uma inovação a partir do início de 
setembro de 2009.  Um torpedo - mensagem SMS – passou a ser enviado automaticamente 
para o celular do cidadão com 24 horas de antecedência, lembrando a data, o local e o horário 
marcados para a emissão do documento. Em três meses e meio foram enviados cerca de 30 
mil torpedos. 
 
Instalação de terminais de Acessibilidade Universal no Poupatempo - foram instalados em seis 
postos do Poupatempo, terminais com dispositivos e softwares, que permitem aos portadores 
de necessidades especiais o acesso à Internet. Os terminais de acessibilidade universal foram 
instalados nas salas do e-Poupatempo, espaço dentro dos postos onde o cidadão, com o 
auxílio de monitores, executa serviços públicos de seu interesse diretamente na Internet. 
Benefício:  permite a usuários paraplégicos ou com deficiência nos membros superiores utilizar 
o computador apenas com movimentos de cabeça e face. Serviço disponível nos postos 
Poupatempo: Itaquera, Santo Amaro, Guarulhos, Campinas Shopping, Ribeirão Preto e São 
Bernardo do Campo.  
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Criação e projeto-piloto do Poupatempo em Movimento - emissão de Carteiras de Identidade e 
de Trabalho aos menores de 18 anos, alunos das escolas da rede estadual de ensino e 
moradores da comunidade do entorno. A operação piloto aconteceu em duas etapas, 
contemplando 24 escolas de diferentes regiões da Capital. Resultado: emissão de cerca de 5 
mil documentos. Poupatempo em Movimento - Objetivo: diminuir a quantidade de menores que 
buscam esses documentos nos postos do Poupatempo, que, nos meses de férias escolares, 
ocasionava a saturação do atendimento. 
 
Expansão do Poupatempo - visando à implantação de novos postos do Poupatempo em 2010, 
foram executadas diferentes atividades ao longo do ano, envolvendo, entre outros itens, 
estudos, elaboração de projetos preliminares e executivos de engenharia e arquitetura e 
realização de processos licitatórios. Dezessete novos postos estão previstos para implantação:  
 

Taubaté, Piracicaba, Marília, Presidente Prudente, Cidade Ademar (Capital), Araçatuba, Sorocaba, São 
Carlos, Rio Claro, Franca, Araraquara, Caraguatatuba, Tatuí, Botucatu,  Zona Oeste (Capital), Mogi das 
Cruzes e Cotia. 

 
-Acessa São Paulo- vinculado à Secretaria de Gestão Pública, oferece ao cidadão acesso às 
novas tecnologias, oportunidades de desenvolvimento social, cultural, intelectual e econômico.  
 

Inaugurados: 35 Postos em 2009.  
Total: 519 postos em funcionamento em 460 cidades do Estado, com mais de 4.500 computadores 
disponíveis e capacidade para 615 mil atendimentos mensais. Até dez/2009 estavam cadastrados 1,8 
milhão de usuários no programa, totalizando 42,3 milhões de acessos.  

 
Atendimento ao IAMSPE - no início de outubro de 2009, a Prodesp assumiu a responsabilidade 
por toda a infra-estrutura e operação de tecnologia da informação do IAMSPE - Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Trata-se de uma modalidade de prestação de 
serviços, o chamado outsourcing, que passa a fazer parte do portfólio da empresa.  
 

Serviços abrangidos: Gestão do Ambiente de TI; Implantação de sistemas de gestão hospitalar; 
Hospedagem de servidores no Data Center Prodesp; Help Desk, Suporte técnico com equipe 
residente; Desenvolvimento de soluções de datawarehouse e business intelligence (BI); entre outros. 
 
Benefício para o cliente: dedicação total à atividade-fim; contar com especialistas focados em área de 
suporte estratégica, como é a de TI. 

 
e-CNHsp - sistema desenvolvido para o Detran com a finalidade de dar maior segurança aos 
processos relacionados à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (1ª Habilitação, 
Renovação, Adição / Melhoria de Categoria ou Reabilitação da CNH). Além do próprio Detran, 
Ciretrans e do Poupatempo, o sistema será utilizado por todas as entidades envolvidas na 
concessão da Carteira de Motorista: médicos, psicólogos e Centros de Formação de 
Condutores. Desenvolvido em tecnologia web, o e-CNHsp valida a identidade de candidatos e 
condutores por meio de biometria da impressão digital. O acesso ao sistema dos usuários das 
entidades e Governo é possível mediante o uso de Certificados Digitais. O e-CNHsp está em 
operação piloto na cidade de Santana de Parnaíba desde o dia 10 de setembro de 2009. 
 
e-CRVsp - sistema desenvolvido para tornar mais ágil e segura a interação entre o Detran e os 
despachantes credenciados pelo órgão na execução de serviços relacionados a veículos, como 
licenciamento, registro, transferência de propriedade, transferência entre  municípios ou 
estados e comunicado de vendas. Possibilita a realização de consultas de informações 
necessárias à execução dos serviços e permite o envio prévio de dados com o intuito de 
agilizar o andamento dos processos.  O e-CRVsp entrou em operação piloto no município de 
Santana de Parnaíba em dezembro de 2009. 
 
Teleaudiências Criminais - desenvolvido projeto de modernização das 16 salas existentes e 
expansão do sistema para mais 50 fóruns e estabelecimentos prisionais. Desde 2005, já foram 
realizadas mais de 4 mil tele audiências. 
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Modernização: incluir diversas melhorias com relação ao sistema já em uso, como captação e 
transmissão de imagens em alta definição; Televisores de cristal líquido de 42 polegadas; utilização de 
videofones para comunicação entre réus e advogados; Possibilidade de conexão com outros Estados 
e até outros países. 
 
Implantação de 50 novas salas: ocorrem entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010. Benefícios: 
redução de custos com o transporte de presos, eliminação do risco de fugas durante o deslocamento 
entre presídios e fóruns, liberação do contingente policial envolvido na escolta para outras atividades 
de segurança pública.  Meta: 35 cidades do Estado contarão com o sistema de Tele audiência 
Criminal. 

 
Sistema de Gestão de Multas Municipais de Trânsito - Webcomm cobre todo o ciclo de 
atividades da gestão do trânsito, desde o controle dos talões de multas e equipamentos, como 
câmaras e lombadas eletrônicas, até o cadastramento das multas, a emissão do boleto de 
cobrança e a baixa dos pagamentos efetuados. Totalmente em tecnologia web, o sistema 
funciona integrado às bases de dados do Detran, para o lançamento de multas e da respectiva 
pontuação no prontuário do motorista infrator, e ao Renainf - Registro Nacional de Infrações de 
Trânsito, permitindo a cobrança de multas cometidas por veículos emplacados em outros 
estados. Destacam-se ainda a digitalização dos autos de infração, que podem ser consultados 
com agilidade a qualquer momento na tela do computador, e as facilidades para emissão 
online da segunda via do boleto de cobrança.   
 

Funcionalidades: Desenvolvido em tecnologia web, está integrado às bases de dados do Detran/SP para 
o lançamento de multas e pontuação na CNH, e ao Renainf – Registro Nacional de Infrações de 
Trânsito. Permite a cobrança de multas de veículos de outros estados, Autos de infração digitalizados, 
consulta na tela do computador e facilidade para emissão da segunda via do boleto de cobrança.  
 
Instalação:  17 prefeituras paulistas - Birigui, Cabreúva, Capivari, Catanduva, Espírito Santo do Pinhal, 
Ilhabela, Itapira, Ituverava, Nova Odessa, Novo Horizonte, Peruíbe, Piraju, Potirendaba, Santa Bárbara 
D’Oeste, São Luis do Paraitinga, São Sebastião e Socorro.   

 
Portal de Municípios - foi disponibilizada para os municípios paulistas uma solução completa de 
portal Internet, com ferramentas para autogestão de conteúdo. Trata-se de uma estrutura de 
website que é personalizada pelo próprio município interessado. A solução é cedida 
gratuitamente aos municípios por intermédio da Secretaria de Gestão Pública. Em 2009, foi 
adotada pelas prefeituras de Pirassununga e de Guararapes. 
 
Portal do Pesquisador.SP - implantado em setembro de 2009, o portal do Pesquisador.SP 
(www.pesquisador.sp.gov.br) disponibiliza na Internet informações sobre a atuação e produção 
científica dos pesquisadores que atuam no Governo do Estado de São Paulo. Hoje, há nos 19 
institutos de pesquisa do Estado, vinculados a diferentes secretarias, e 1.656 pesquisadores 
científicos. 
 
Sintonia - Sistema de Gestão de Serviços – monitora os serviços do Detran (como CNH), da 
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (carteira de trabalho)  e do Instituto de 
Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (RG, entre outros) nos postos do Poupatempo. O 
aplicativo foi desenvolvido pela Prodesp e permite medir online a produtividade de postos de 
atendimento ao público, além de possibilitar ao usuário opinar sobre a qualidade do 
atendimento recebido no momento seguinte à sua execução. Se o prazo médio previsto para 
execução dos serviços é ultrapassado, o Sintonia emite alerta para o gestor, que pode agir de 
forma proativa para promover a sua melhoria. O sistema permite visualizar tendências de picos 
e vales no volume de atendimentos, subsidiando, por exemplo, o planejamento de 
atendimentos agendados. No total, o Sintonia monitora 811 postos de atendimento no 
Poupatempo e está em operação piloto na Ouvidoria do IAMSPE e no setor de agendamento 
do Departamento de Perícias Médicas do Estado. Em dezembro, o Sintonia conquistou o 
prêmio TI & Governo, promovido pelo Plano Editorial, na categoria e-administração. 
 
Sistema de Gestão Integrada de Processos (GIP) - foi desenvolvida uma versão web do 
Módulo de Contratos de Fornecedores que pode ser utilizada por diferentes entidades públicas. 
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Esse módulo reúne uma série de funcionalidades bastante úteis ao gestor. Um dos destaques 
é a possibilidade de se consultar na tela do computador a imagem digitalizada dos contratos, 
eliminando-se as buscas de processos em arquivos de papel. Outra importante funcionalidade 
são os e-mails automáticos que o sistema emite antes do vencimento do contrato, em datas 
configuráveis, alertando os respectivos gestores em tempo hábil para as providências de 
prorrogação ou, eventualmente, para a realização de nova licitação. 
 
Sistema Integrado de Gestão de TI - ao longo de 2009, os processos do Data Center Prodesp 
passaram por duas auditorias internas e duas auditorias externas independentes para cada 
uma das certificações ISO que o local possui (9001, 20000 e 27001). O resultado final foi a 
manutenção dessas três certificações, que estão relacionadas a qualidade, gestão de serviços 
de tecnologia da informação e segurança da informação. Em uma iniciativa pioneira, a Prodesp 
promoveu a integração da documentação das três certificações. Com isso, a partir de 2010, as 
12 auditorias anuais, quatro para cada uma das certificações, serão substituídas por apenas 
quatro, uma vez que cada auditoria englobará todas as certificações ao mesmo tempo, com 
ganhos de tempo e redução de custos.  
 
Os trabalhos “Implementing ISO 27001 Certification - Management System for Information 
Security” e “Implementation and Management of Outsorcing of IT Process on a Data Center of 
Public Sector in Brazil”, apresentados no congresso Centeris 2009, ocorrido em Portugal, de 07 
a 09 de outubro de 2009, foram reconhecidos como iniciativas inéditas, tendo, por essa razão, 
recebido um número ISBN específico. Esse número é uma identificação de trabalhos 
inovadores e é valido para pesquisa em todo o mundo. 
 
Ponto de Troca de Tráfego – PTT - a Prodesp tornou-se, em julho de 2009, a centésima 
instituição do país a integrar-se ao PTTMetro. O chamado Ponto de Troca de Tráfego é uma 
espécie de nó que interconecta os principais provedores brasileiros, racionalizando o uso dos 
recursos da Internet e otimizando a troca de tráfego entre eles. A Prodesp participa do 
PTTMetro como gestora do Autonomous System do Governo do Estado de São Paulo (AS 
GESP), isto é, como provedora de acesso Internet para a administração estadual. A adesão da 
Prodesp ao PTTMetro traz um ganho significativo de desempenho para os órgãos públicos 
estaduais na oferta de seus serviços e programas de governo eletrônico. A expectativa é que 
entre 30% e  40% de todo o tráfego do Governo do Estado de São Paulo passe pelo PTTMetro. 
O projeto PTTMetro é gerenciado pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de 
Redes e Operações (CEPTRO.br), departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do 
Ponto BR (NIC.br). 
 
Metodologia Processos de Negócios e Produtos Prodesp (PNPP) - lançada no final de 2008, a 
PNPP - Metodologia Processos de Negócios e Produtos Prodesp busca organizar o 
atendimento ao cliente em dez processos, desde o contato inicial até a entrega do produto, de 
acordo com os padrões de qualidade exigidos. Com a implantação da PNPP, espera-se, entre 
outros benefícios, a melhoria da produtividade pela otimização de recursos, prazos e custos; a 
redução de riscos nos projetos; e, o aumento da qualidade dos serviços e da satisfação dos 
clientes Prodesp. Em 2009, primeiro ano de implantação da PNPP, destacou-se, entre outras 
ações: - definição e início das capacitações nas técnicas e ferramentas utilizadas na 
Metodologia; - aquisição de infra-estrutura e ferramentas para o ciclo de desenvolvimento de 
software; - desenvolvimento e início da implantação do framework PNPP no âmbito da Diretoria 
de Atendimento a Clientes - DAC. Capacitação: 1.024 participações de funcionários em 
atividades de treinamento, totalizando 10.672 horas/homem. Em andamento: estudos para 
estabelecimento das métricas de avaliação de impacto e retorno sobre o investimento (ROI). 
 
 
2. Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUN DAP  

 
 

Consultoria organizacional 
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Assessoria para Implementação de Processo de Gestão Estratégica no Centro Paula Souza 
Objetivo: assessoria técnica para implantação de processo de gestão estratégica, redesenho de 
processos de trabalho e elaboração da matriz de capacitação com base em competências. 
 
Atividades: continuidade do projeto de planejamento estratégico – modulo implantação de gestão 
estratégica. 
Apoio à Secretaria de Ensino Superior  
Objetivo: implantação da Universidade Virtual do Estado de SP (Univesp). 

Consultoria para Desenvolvimento de Planejamento Estratégico na FDE. 
Objetivo: planejamento estratégico para o próximo quadriênio.  
 
Atividades: o trabalho de elaboração do planejamento estratégico foi concluído no 1º  trimestre de 2009. 
Planejamento Estratégico da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - IO 
Objetivo: assessorar a IO no desenvolvimento do seu planejamento e gestão estratégica.  
 
Atividades: tradução da estratégia formulada em 2008, com a elaboração do mapa estratégico e a 
seleção e definição das iniciativas e projetos/programas prioritários. 
Reestruturação Organizacional do Conselho Estadual de Educação – CEE 
Objetivo: Prestar assessoramento à implantação da reestruturação organizacional do Conselho, em 
continuidade ao projeto desenvolvido no período de setembro a novembro de 2008. 
 
Atividades: 1) Elaboração das minutas do Decreto de reestruturação organizacional e da Lei 
Complementar que define o quadro de cargos do Conselho; 2) Revisão dos fluxos dos processos de 
trabalho com vistas à utilização de ferramentas de tecnologia da informação, e 3) Implantação do 
projeto piloto que permite a regulamentação das Instituições de Ensino Superior de forma eletrônica. 
Estrutura Organizacional da Fundação Parque Zoológico 
Objetivo: - Examinar a estrutura organizacional da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. - 
Formular uma proposta visando torná-la cada vez mais apta para busca constante dos padrões de 
eficiência e eficácia, no desempenho dos seus programas de trabalho. 
 
Atividades: 1) levantamento e exame da legislação da Fundação, seu organograma atual, estudos em 
andamento e processos organizacionais; 2) revisão dos processos de trabalho com vistas a atualizá-los 
em face das necessidades da Fundação; 3) proposta de novo organograma para a Fundação a partir 
dos processos de trabalho revisados; 4) propor a revisão do estatuto da Fundação e elaborar minuta do 
seu Regimento Interno. 
Sistema de Gestão Estratégica na Agemcamp 
Objetivo: Prestar assessoria técnica para implantação de processo de gestão estratégica, redesenho de 
processos de trabalho e desenvolvimento de um sistema de acompanhamento e avaliação de custos. 
 
Deu continuidade ao projeto de Planejamento Estratégico desenvolvido em 2008. Atividades realizadas 
foram: 
- Módulo de implantação de gestão estratégica: 1) Detalhamento dos projetos internos a Agemcamp 
segundo a metodologia Quadro Lógico; 2) Implantação de modelo de gerenciamento intensivo de 
projetos; 3) Implantação de processo de avaliação periódica de desempenho e resultados.  
 
- Módulo Sistema de custos: Definição e operacionalização do sistema de custos.  
 
- Módulo Redesenho dos processos de trabalho: 1) Identificação dos macro processos e processos da 
Agemcamp; 2) (Re) desenho dos respectivos processos de trabalho. 3) Elaboração do manual de 
procedimentos e acompanhamento da implantação dos novos procedimentos. 
Modelo de Custos ABC (Activity Bbased Costing) para FDE 
Objetivo: Desenvolver um modelo gerencial sobre o custeio de produtos e serviços baseado na 
metodologia ABC. 
 
Atividades: Desenvolver a metodologia de custeio ABC; Sistematização da Metodologia e Otimização 
dos custos sob a ótica ABC.  
Guia RH 
Objetivo: Apoiar o levantamento da estrutura organizacional do Estado de São Paulo, coordenado pela 
Secretaria de Gestão Pública, compreendendo as Secretarias, a Procuradoria Geral do Estado e as 
Autarquias (com exceção da USP, UNICAMP e UNESP), segundo os parâmetros definidos no GuiaRH 
e oferecer alternativas para a manutenção do banco de dados sobre estruturas, de forma a garantir sua 
permanente atualização, resguardando-se a qualidade das informações geradas. 
 
Atividades: 1) Definição dos conceitos para elaboração do sistema de levantamento de dados, incluindo 
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quadro de referência normativo. 2) Realização de projeto piloto junto à Secretaria de Gestão Pública e 
ao IAMSPE, visando a testar o sistema e a ajustar o quadro de referência conceitual. 3) 
Desenvolvimento do ambiente de aprendizagem como espaço de interação dos agentes que deverão 
proceder ao levantamento da estrutura. 
Assessoramento Técnico e Administrativo ao Conselho do Patrimônio Imobiliário e à sua Secretaria 
Técnica e Executiva 
Objetivo: Assessorar o CPI e a STE na produção de dados e informações sobre o patrimônio imobiliário 
estadual que subsidie: a) a formulação da política patrimonial imobiliária do Estado de São Paulo; b) a 
tramitação de processos que versem sobre o patrimônio imobiliário estadual; c) os estudos e pesquisas 
de interesse da Administração Pública Estadual Paulista. 
 
Atividades: 1) Supervisão da atualização do Sistema de Gerenciamento de Imóveis (hoje com 82% de 
registros conferidos); 2) Capacitação dos Gestores do Patrimônio Imobiliário e dos operadores do banco 
de dados SGI; 3) Produção de dados e informações atualizados sobre o patrimônio imobiliário do 
Estado de São Paulo; 4) Pesquisas e levantamentos sobre os imóveis a serem alienados pelo Estado, 
constantes da Lei da PPP; 5) Pesquisas e levantamentos sobre os imóveis da Fazenda do Estado sem 
destinação a nenhum órgão público. 
Contrato de Gestão entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e o Governo do 
Estado de São Paulo 
Objetivo: Apoiar a elaboração de Contrato de Gestão a ser firmado entre a CPTM e o Governo do 
Estado de São Paulo. 
 
Atividades:  Projeto teve início em Fevereiro de 2009 e foi concluído em Novembro de 2009 
Implantação de novo modelo de estrutura organizacional, de processos e de pessoas na SEE-SP 
Objetivo: Reestruturar a Secretaria Estadual de Educação 
 
Atividades: Criação de viabilidade para implantação da nova estrutura proposta para a SEE, em termos 
internos (administração central, regional e local) e externos (Secretaria da Gestão Pública, Casa Civil, 
Fazenda, Planejamento). 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores da SEE-SP 
Objetivo: Estruturar o funcionamento da escola, regulamentá-la e elaborar o 1º ciclo de planejamento do 
desenvolvimento para o próximo ano. 
 
Atividades: Elaboração do regimento interno da escola. 
Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Acordo de Resultados SGP / IAMSPE 
Objetivo: Participação na Comissão constituída conforme Resolução SGP No. 12, de 25/07/2008, 
incumbida de subsidiar, acompanhar, avaliar e aprovar as ações pactuadas no Acordo de Resultados, 
celebrado entre a SGP e  IAMSPE. 

 
 
 Assessoria ao Desenvolvimento das Políticas Sociai s 

 
Coordenação de Políticas de Emprego e Renda da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 
(Sert) 
Objetivo: Assessoramento no desenvolvimento institucional do Programa Estadual de Qualificação do 
Trabalhador (PEQ). 
 
Atividades Realizadas: 1) Estabelecimento das diretrizes técnicas e planejamento das ações de 
qualificação profissional para 2009.  
 
Resultado:  - Elaboração de  texto de apoio. – Apresentação no Consad no ano de 2009. – Auxílio  à 
Sert na definição da distribuição de vagas de cursos de capacitação por município.  
 
- Definição dos cursos a serem ofertados pela instituição prestadora:  1) Revisão do material didático de 
conhecimentos consoante às novas diretrizes e metodologias desenvolvidas; 2) Elaboração de 
conteúdos para seis novos temas de conhecimento geral: história, geografia, saúde e segurança no 
trabalho, meio ambiente, língua portuguesa e artes; 3) Capacitação de 480 monitores das instituições 
parceiras da Sert na qualificação profissional; 4) Habilitação de 124 novos espaços para cursos de 
qualificação do PEQ em 2009; 5) Realização de 798 visitas de supervisão a espaços de qualificação 
distribuídos no Estado de São Paulo, entre as executoras dos cursos (SENAI, SENAC, Centro Paula 
Souza, ADEVA e AVAPE). 6) Realização de pesquisa de natureza quantitativa com egressos dos 
cursos de qualificação do PEQ para avaliação dos resultados do Programa e de sua capacidade de 
gerar transformações nas condições de vida e de trabalho dos participantes. 
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Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho - Programa Jovem Cidadão 
Objetivo: assessoria à coordenação do Programa mediante o acompanhamento e avaliação contínua e 
sistemática da gestão. 
 
Atividades Realizadas: revisão das diretrizes do Programa Jovem Cidadão tendo em vista as alterações 
colocadas pelo Decreto 53.051. 
Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (Sert) - Programa Emergencial de Auxílio 
Desemprego - PEAD 
Objetivo: Monitoramento de Cursos de Qualificação e Avaliação PEAD 
  
Atividades Realizadas: - Visitas de supervisão aos cursos de qualificação oferecidos aos bolsistas do 
Programa pelo Centro Paula Souza. - Realização de pesquisa quantitativa com os bolsistas egressos 
com vistas à identificação de seus resultados na trajetória de vida e inserção profissional dos bolsistas. 
Centro de Memória e Documentação do Museu da História de São Paulo 
Objetivo: Concepção de espaço para resgatar, abrigar e garantir o acesso da população a conjuntos 
documentais da história paulista. 
 
Atividades: Conclusão das 18 pesquisas sobre temas da 1ª República. – Elaboração do portal em 
software livre onde todos os produtos realizados até o momento estão sediados.  
 
Convênio: Secretaria da Cultura e Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento. Objetivo: 
execução das atividades de concepção e implantação do Museu da História de São Paulo. Contratada: 
Fundap pela Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento para execução de três produtos: 
 
► Concepção e Programa do SP-Doc;  ► Portal do Conhecimento;  ►Programa de História Oral.  

Central de Relacionamento com o Cidadão – Avaliação de Políticas Públicas 
Objetivo:  - Monitorar e avaliar as políticas públicas do Governo do Estado de São Paulo (processos, 
resultados e impactos).  - Ouvir os cidadãos por meio de uma central de relacionamento via telefone 
fixo. Resultados esperados:  
 

► Contribuir com elementos da opinião pública para a avaliação e aprimoramento das políticas 
governamentais; 

► Monitorar a cobertura e qualidade dos serviços prestados de forma direta pelo Governo do 
Estado ou por organizações conveniadas ou contratadas para esse fim; 

► Sistematizar e encaminhar as demandas setoriais, regionais e locais recebidas pela Central 
de Relacionamento; 

►Informar a população sobre serviços disponibilizados pelo Estado de São Paulo, de forma a 
ampliar o acesso às políticas públicas. 

 
Atividades: 1) Avaliação do Acessa SP: ligações para moradores do entorno dos postos com utilização 
inferior a 50% da capacidade instalada (contatadas ≅ 37.500 pessoas.) e ligações para o cadastro de 
ex-usuários do Acessa SP (que deixaram de utilizar o serviço) de todos os postos. 2) Avaliação do 
processo de convocação e encaminhamento de candidatos para as vagas de estágios oferecidas pelos 
órgãos da Administração Pública Estadual. Contato com 5.883 pessoas, candidatos que não 
responderam à convocação para a escolha dos planos de estágio e contato com candidatos que não 
confirmaram a vaga/visita ao órgão (412 pessoas). 3) Pesquisa sobre o Programa Oficinas Culturais, 
Museus e Virada Cultural: avaliação do grau de conhecimento e satisfação dos programas/ações da 
Secretaria da Cultura, ligações para moradores do entorno das 22 Oficinas Culturais existentes no 
Estado de São Paulo (7 na capital e 15 no interior). Foram contatadas ≅ 30.000 pessoas. 4) Divulgação 
do Programa TecSaúde: contato com escolas de enfermagem para divulgação do edital de 
credenciamento. (contatadas 321 escolas) e contato com auxiliares de enfermagem, interessados 
potenciais para o curso de técnico de enfermagem oferecido pelo Programa TecSaúde, utilizando o 
banco de dados de auxiliares de enfermagem do COREN (contatadas 67.601 pessoas). 5) IAMSPE – 
Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual:  avaliação do atendimento do Hospital do 
Servidor Público, Centros Médicos e rede credenciada utilizando o cadastro de funcionários do Governo 
do Estado de São Paulo (11.604 ligações efetivas já realizadas e 33.360 previstas até o final). 6) 
Avaliação do Programa de Bolsa Auxílio de Curso de Qualificação Profissional da SERT: cadastro de 
bolsista com 5.302 registros, tendo sido realizados 3.535 contatos efetivos para bolsistas 
Convênio com a Secretaria Estadual da Saúde – Apoio Técnico e Operacional ao Desenvolvimento e 
Fortalecimento do SUS 
Objetivo: colaboração para implantação, fortalecimento e consolidação de mecanismos de 
reorganização gerencial, mediante o desenvolvimento de ações e atividades de apoio técnico e 
operacional ao Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo. 
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Atividades: 1) Desenvolvimento da Gestão Institucional do Sistema Estadual de Saúde. Objetivo: apoiar 
o desenvolvimento institucional das instâncias da SES e das instâncias regionais do sistema estadual 
de saúde. 2) Apoio à Gestão Estadual do SUS. Objetivo: prestar apoio técnico especializado para a 
realização de atividades, eventos e/ou publicações que discutam ou divulguem a gestão estadual do 
SUS. 3) Desenvolvimento de Estudos e Publicações. Objetivo: desenvolver estudos, pesquisas e 
publicações que propiciem um aprimoramento na gestão do SUS no Estado de São Paulo. 
 
Projetos: 1) Diagnóstico Organizacional do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto - Durante o ano de 2009 foram realizados os seguintes estudos: 
 
► Avaliação da produção do Hospital das Clínicas - HCRP comparando-a com outros hospitais 
universitários do mesmo porte e com a sua evolução dos recursos financeiros e um estudo 
exploratório com os descritores do desempenho do HCRP.  
► Avaliação dos mecanismos de governança e inovações organizacionais na Unidade de 
emergência do HCRP. 
► Avaliação das alternativas de modelos institucionais de gestão pública da saúde: autarquia, 
fundação privada de apoio, Organização Social e Contrato de Gestão. 
► Avaliação da força de trabalho, de sua base legal e das formas de remuneração do HCRP, 
consolidando as diversas modalidades de contratação (celetista, fundação privada, docentes e 
residentes). 
► Proposta de alteração da Estrutura Organizacional do Hospital das Clínicas – HCRP. 

 
2) Programa de Residência Médica - desenvolveu atividades de apoio técnico e administrativo, tendo 
em vista o plano de transferência do Programa de Bolsas de Residência Médica para a Secretaria de 
Estado da Saúde. Várias reuniões foram realizadas entre as equipes da Fundap e da Secretaria de 
Estado da Saúde/Coordenadoria de Recursos Humanos (SES/CRH) para permitir que o Programa de 
Bolsas de Residência Médica atenda ao objetivo de capacitar a equipe que assumiu a responsabilidade 
pelas atividades desenvolvidas até então pela Fundap. 
 
 3) Programa de Bolsas para Aprimoramento de Outros Profissionais de Nível Superior que atuam na 
Área da Saúde - continuidade.  
 
4) Estudos sobre Tipologias para as Regiões de Saúde de São Paulo - estão sendo desenvolvidas três 
análises distintas, a serem concluídas no início de 2010: 
 
► atenção à saúde da população do Estado de São Paulo, por grupos de municípios, considerando 
a cobertura ambulatorial de Planos de Saúde: classificação dos municípios em grupos a partir da 
avaliação da cobertura de planos e seguros de saúde x índice de GINI x cobertura do PSF. 
► atenção à saúde da população, por grupos de municípios, considerando a cobertura de Planos de 
Saúde do Estado de São Paulo: oferta de serviços hospitalares, segundo complexidade e natureza 
do prestador, nos municípios do Estado de São Paulo.  
► atenção à saúde da população do Estado de São Paulo, por grupos de municípios, considerando 
a cobertura de Planos de Saúde da população: Classificação dos municípios em grupos, a partir da 
avaliação da cobertura de Planos de Saúde e do porte de municípios.  

Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo 
Objetivo: captar, produzir, organizar, avaliar e divulgar, gratuitamente, dados e informações sobre 
saúde, relativos à Região Metropolitana de São Paulo, visando a apoiar o desenvolvimento progressivo 
e a gestão do Sistema Único de Saúde, colaborando com o processo de implementação dos Pactos 
pela Vida, Defesa do SUS e Gestão. 

 
Atividades: Projeto contínuo. 
 
Elaboração de Plano de Classificação de Cargos e Sa lários (PCCS) 
 
EMPLASA 
Objetivo: Acompanhamento da aprovação do PCCS junto aos órgãos de controle do Estado. 
 
Atividades: Reuniões junto ao CODEC / CEDC para explicar os conceitos do plano; efetuar as 
adequações necessárias à aprovação. 
 
ITESP 
Objetivo: Definir regras de evolução profissional para as carreiras do ITESP. 
 
Atividades: Levantamento da situação atual e proposição inicial de mecanismos de progressão salarial. 
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Qualificação Profissional  
 

Cursos oferecidos / Número de participantes certifi cados  
 Cursos Participantes 
Curso de Formação para a Carreira de Especialista em Políticas Públicas: 3ª 
etapa do concurso público para a carreira 

150 

Curso de Formação para Analista em Gestão Previdenciária: 3ª etapa de 
concurso para o preenchimento dos cargos na SPPrev 

225 

Programa de Desenvolvimento Gerencial – PDG 
► PGD Educação para Secretários de Escola Ingressantes – mediação 

pedagógica nas 9 comunidades 

1.800 
 

   ► PGD Educação para Gestores de Contratos 300 
   ► Certificação Ocupacional Educação para Dirigentes de Ensino 100 
   ► PGD Fundação CASA 120 
Para Prefeitura de SP Gestão de Contratos SMVMA 29 
Jornada de Seminários de Defesa Civil: 16 seminários regionais nas cidades 
sedes das regiões administrativas do Estado de São Paulo 

16 seminários 

Programa de Gestão Governamental - PGG:  
Curso de Planejamento e Orçamento para Servidores Municipais do Executivo e 
do Legislativo– realizado por acordo de cooperação com o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, Secretaria de Gestão Pública e Secretaria de 
Educação em formato semipresencial. 

2.580 

Curso de Especialização de Gestão Pública em Saúde Pública: semipresencial 275 
Curso de Licitações Sustentáveis 2.500 

Pregão Eletrônico e Presencial 1.152 
Registro de Preços 199 
Contratos Administrativos 82 

Formação de Pregoeiro 

Formação de Preços 40 
Curso de Legislação de Recursos Humanos: desenvolvido totalmente a distância 2.400 

Ciclo de Seminários do Programa de Capacitação das Medidas Desburocratizantes para a Administração 
Pública 
 
 
Programas 
 
Programa de Estágio para a Administração Pública Paulista 
 
Objetivo: - Administrar o Programa de Estágios do ensino médio e ensino superior do Governo do Estado 
de São Paulo. -  Consolidar como uma política de formação profissional e de integração do jovem com o 
mercado de trabalho. - Estimular o interesse pelas carreiras públicas.  - Manter a unidade e os padrões 
de contratação no serviço público. 
 
Atividades - Em 2009 foram realizados dois processo seletivos, sendo:  1º) março. Participação: 34.454 
inscritos, 25.141 classificados concorrendo a 8.175 vagas. 2º) setembro/2009. Participação:  24.266 
inscritos, 18.214 classificados, concorrendo a 7.811 vagas. 
 

Estagiários em Atividade  
2007 5.715 
2008 7.291 
2009 17.283 

 
 

 
Programa Acessa Escola 
 
Objetivo: - Administrar a gestão do Programa referente aos processos seletivos, contratos e treinamento. 
 
Atividades - Em 2009 a Fundap contratou 5.904 estagiários para Rede de Ensino Médio, que estudam 
nas próprias escolas, e 412 estagiários universitários que dão apoio ao Programa. 

 
Programa TecSaúde 
Objetivo: -  Ampliar a escolaridade da população formando profissionais de nível técnico com 
habilitações para o ingresso no mercado de trabalho. - Melhorar a qualidade dos serviços de saúde 
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prestados à população no âmbito do Sistema Único de Saúde no Estado. 
 
Atividades: 1) Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem – Módulo de Habilitação: Inscrição de 
42.322 auxiliares de enfermagem, sendo que 7.063 estão matriculados em escolas parceiras do 
TecSaúde. As inscrições continuam abertas aos interessados. 
 
 

DRS Município / Região Inscritos 
DRS I Grande São Paulo 21.687 
DRS II Araçatuba 408 
DRS III Araraquara 356 
DRS IV Baixada Santista 1.186 
DRS V Barretos 201 
DRS VI Bauru 1.162 
DRS VII Campinas 2.268 
DRS VIII Franca 206 
DRS IX Marília 322 
DRS X Piracicaba 594 
DRS XI Presidente Prudente 605 
DRS XII Registro 945 
DRS XIII Ribeirão Preto 591 
DRS XIV São João da Boa Vista 360 
DRS XV São José do Rio Preto 610 
DRS XVI Sorocaba 1.931 
DRS XVII Taubaté 1.827 
Inscritos com pendência 35.259 
Total de matriculados 7.063 
Total (em 30.11.09) 42.322 

 
 
2) Curso de Especialização em Nível Técnico: Vagas ofertadas inicialmente para os Técnicos de 
Enfermagem que trabalham nos hospitais públicos estaduais e municipais e que atuam no atendimento 
de urgência do Corpo de Bombeiros.  A Secretaria de Estado da Saúde priorizou as áreas de Oncologia, 
Urgência e Emergência, Terapia Renal Substitutiva e Neonatologia de Risco.  
 
 

- Definição do perfil do especialista nas áreas de neonatologia, terapia renal substitutiva, urgência-
emergência e oncologia; 
 
- Elaboração do Material Didático-Pedagógico para a área de urgência-emergência – em 
desenvolvimento. 
 
- Ações de divulgação em mídia impressa e eletrônica para incentivo ao cadastramento nos seguintes 
serviços: Hospitais da Administração Direta, Hospitais de Organizações Sociais, Corpo de Bombeiros, 
Hospitais de Ensino, Colégio Santa Marcelina, Cefacs/ InCor, Mogi Guaçu, Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo e Santas Casas. 
 

 
 
 
3) Ensino de Jovens e Adultos: Oferecido aos auxiliares de enfermagem inscritos no TecSaúde e 
servidores da Secretaria da Saúde que não têm o ensino médio. Após a conclusão, o auxiliar de 
enfermagem poderá ingressar no curso técnico. 
 
 
Parceria:  Secretaria de Estado da Educação. Contratada: Fundação Roberto Marinho (FRM). Meta: 
qualificação de 6.291 alunos com início em março/2010. 
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Quadro Geral - Programa de Educação de Jovens e Adult os - TecSaúde / EJA  

Município / DRS/UA 
Alunos  

TecSaúde 
Alunos  
SES/SP 

Total de 
Alunos 

Total de 
Turmas 

Grande São Paulo 1.829 1.966 3.795 120 

Araçatuba 29 27 56 2 

Araraquara 59 24 83 4 

Baixada Santista 116 82 198 6 

Barretos 20 13 33 1 

Bauru 172 112 284 13 

Campinas 201 31 232 7 

Franca 33 8 41 1 

Marília 34 45 79 2 

Piracicaba 61 11 72 2 

Presidente Prudente 62 19 81 3 

Registro 105 56 161 5 

Ribeirão Preto 85 72 157 5 

São João da Boa Vista 58 39 97 3 

São José do Rio Preto 71 35 106 3 

Sorocaba 196 147 343 10 

Taubaté 183 18 201 6 

Município não declarado 272 0 272 8 

Total 3.586 2.705 6.291 201 
 

4) Formação Docente: - Oferecido aos professores das escolas credenciadas e conveniadas. - 
Disponibiliza um curso de pós-graduação lato sensu, na modalidade ensino a distância, em até 10 
meses, com carga horária de 540 horas. 
 
• Contratação da Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP/FIOCRUZ para formação pedagógica 

específica para 1 mil docentes dos cursos do Programa. Parceria:  Instituições de Ensino Superior 
do Estado de São Paulo para se constituírem em Núcleos de Apoio aos 26 Tutores selecionados por 
Edital Público. 

 
• Inicio da 1ª turma com 300 alunos em janeiro/2010. 
 

IES parceiras na execução descentralizada Vagas para tutores 

USP - Ribeirão Preto 4 

USP - São Paulo 6 

FAMERP – Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 4 

FAFEMA – Faculdade de Medicina de Marília 4 

UFSCar – Universidade Federal de São Carlos 4 

UNESP – Universidade Estadual Paulista - Botucatu 4 

Total 26 
 
• Parceria: ABEN-COREN para capacitação (atualização) de 3 mil profissionais docentes. 

 
Incentivo à Inovação na Gestão  
 
Prêmio SEFAZ-SP INOVAÇÂO 
Objetivo: Criar Prêmio para reconhecimento das iniciativas de trabalhos de excelência com aderência ao 
Planejamento Estratégico da Secretaria da Fazenda. 
 
Atividades: 1) Planejamento das diversas fases do Prêmio. 2) Definição do regulamento do Prêmio. 3) 
Definição dos critérios de avaliação. 4) Definição da Marca (logo). 5) Definição do Sítio. 6) Definição do 
material de divulgação (cartaz, folder, banner). 7) Lançamento e inscrições. 
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Prêmio Mário Covas 2009 
Objetivos: Executar todas as atividades técnicas do Prêmio 
 
Atividades: 1) Planejamento das diversas fases do Prêmio. 2) Atualização do regulamento do Prêmio. 3) 
Atendimento telefônico e via eletrônica aos concorrente do prêmio. 4) Definição dos critério de avaliação. 
5) Definição da Marca (logo). 6) Atualização do Sítio. 7) Lançamento e inscrições. 
 
 
 
 
3.  Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público  Estadual  – IAMSPE 
 
 
As principais atividades do IAMSPE em 2009 foram as seguintes: 
 
 
Modernização  

 
Sustentabilidade -  2ª fase da meta do Acordo de Resultados: obter superávit maior ou igual a 3% foi 
atingida em 2009.   
- Elaborada nova estrutura organizacional como base para mudança no regimento interno da instituição.  
- Implantada nova gestão de Protocolos de Pesquisa Médica com parte do patrocínio revertido para o 
Instituto. 
Reformas -  Cinco andares do ambulatório do Hospital do Servidor Público Estadual;  
- Criação de centrais de atendimento nos andares do ambulatório com instalação de sistema de 
atendimento por senha eletrônica; 
- Novos móveis, bebedouros e televisores. Benefício: Mais conforto para o usuário; 
- Obras como troca de forros, pintura, reforma de banheiros e criação de novas salas de espera no 
HSPE; 
- Reformas no Serviço de Radiologia, que recebeu equipamentos de última geração como tomógrafo 
Multislice e ressonância magnética; 
- Reformas nas sedes dos Ceamas e dos postos de atendimento do IAMSPE no Interior;  
- Início das reformas no prédio da administração; 
- Obras em andamento na cozinha, na farmácia ambulatorial e no pronto-socorro no HSPE; 
- Revisão da Ouvidoria com treinamento de pessoal, aquisição de equipamentos e reformas das 
instalações para receber o usuário. 
Comunicação Visual - Implantação da nova identidade visual  do Instituto nas sedes em São Paulo e nas 
18 unidades dos Ceamas; 
 
- Modernização do sistema de telefonia e informatização em andamento. 

 
 Gestão do Patrimônio 
 
- Aquisição:  1)Equipamentos modernos para o Hospital do Servidor Público Estadual, incluindo arco 
cirúrgico e um moderno acelerador linear, equipamento usado para tratamento radioterápico de câncer. 
Investimento: R$ 9,52 milhões. 
 
2)Próteses. Benefício:  redução para menos de um terço a fila de mais de 1.700 pessoas à espera de 
cirurgias ortopédicas em 2009.  Investimento: R$ 7 milhões. 
 
 
Gestão de Serviços de Apoio Médico/Revisões/Regular izações 
 
- Tabela de valores foi reajustada duas vezes desde que o IAMSPE passou a vincular à Secretaria de 
Gestão Pública: 9% em média, em agosto de 2008, e outros 9%, em média, em agosto de 2009. Menor 
valor pago hoje pelo IAMSPE é 10% superior ao pago pelo SUS; 
 
- Aumento do teto financeiro dos hospitais nas grandes cidades. Custo extra de R$ 1 milhão mensal;  
 
- Realização da 1ª Pesquisa de Satisfação dos Usuários do Sistema pela Secretaria de Gestão Pública, 
prevista no Acordo de Resultados. 
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Gestão Financeira 
 

- Adoção de iniciativas para tornar o IAMSPE um Sistema de Saúde baseado na prevenção das doenças e 
na promoção da saúde, descentralizando e integrando recursos assistenciais e definindo regras atuariais 
saudáveis, como ocorrência de sinistros inferior a 75%.  
 
Área meio  - Revisão dos processos de trabalho  
  
- Revisão de todos os processos administrativos da instituição com vistas à modernização e 
desburocratização; 
 
- Conclusão do novo regimento interno do IAMSPE que será encaminhado à Secretaria de Gestão Pública 
neste início de 2010; 
 
- Início do portal colaborativo que irá reunir toda a legislação do IAMSPE, impressos e demais informações 
para os funcionários. É a base para implantação de sistema Workflow para eliminar o processo em papel 
no âmbito do IAMSPE;  
  
- Implantação do PDI (Plano Diretor de Informática); 
 
- Iniciados os estudos para o fechamento das contas médicas por paciente do Hospital. 
   
Quadro de Pessoal 
 

- Contratação de 357 funcionários da área da saúde para trabalhar no HSPE – Hospital do Servidor 
Público do Estado por um prazo determinado de 240 dias. Iniciativa contribuiu para melhoria da qualidade 
do atendimento; 

- Realização de concurso para contratação definitiva de 438 funcionários do HSPE a partir do primeiro 
trimestre de 2010 em substituição aos temporários contratados;  

- Aprovação de criação de 507 funções atividades para o IAMSPE incluindo fisioterapeutas, psicólogos e 
técnicos de enfermagem;  

- Das 122 vagas de médicos oferecidas a partir de 2008, foram preenchidas 113 até o final de novembro 
de 2009. As demais serão preenchidas em 2010;   
 
Políticas e processos de RH 
 
- Mais de 800 funcionários dos níveis técnico, operacional e gerencial passaram por treinamento no 
Programa de Capacitação Profissional, idealizado para promover o engajamento das equipes de 
atendimento e liderança. Parceria: FIA/ USP; 
 
- Conclusão do projeto básico para a implantação do Banco de Talentos, em sistema informatizado. - 
Definição de matriz de capacitação continuada, voltada para a criação de escola de capacitação do 
IAMSPE, das atividades meio; 
 
- Revisão do Regimento Interno de Pessoal em fase final, ajuste dos procedimentos relativos à: (1) 
Insalubridade; (2) Complementação de Aposentadoria; (3) Vale Refeição ou Alimentação; (4) 
Incorporações; (5) Inscrição e manutenção no PAT; (6) Absenteísmo; (7) Afastamentos junto a outros 
órgãos, para participação em cursos; mandatos sindicais; (8) procedimentos para receber comissionados 
de outros órgãos; (9) benefícios; (10) regularização de Cesta Básica; ( 11) Licença Prêmio; (12) Férias; 
(13) Plantões Médicos; (14) horário de trabalho da atividade meio, paramédico; (15) sistema de marcação 
de presença; (16) preceptoria; (17) horas extras; (18) realização de concursos; (19) vale transporte; (20) 
licenças remuneradas e sem vencimentos e outros.  
 
Centros de Assistência Médico-Ambulatoriais -  Ceamas 
 
- Implantação do novo modelo dos Centros de Assistência Médico-Ambulatoriais (Ceamas): órgãos 
reguladores da rede conveniada; 
- Manutenção de equipe de atenção especial a pacientes crônicos; 
- Implantação do Programa de Gerenciamento de Pacientes Crônicos em 15 Ceamas. Resultado:  mais de 
4 mil pacientes atendidos. 
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Rede de atendimento no Estado 
 

- Continuidade da ampliação da rede de atendimento no interior, Grande São Paulo e Capital.  Objetivo: 
atingir os 198 municípios previstos no Acordo de Resultados, até o final da gestão.  IAMSPE oferece 
atendimento local em 179 cidades do Estado, o que corresponde a 90% da meta prevista até final de 
2010; 

- Contratos com entidades hospitalares: 133, sendo 119 hospitais, dois hospitais especializados, um 
hospital sem pronto-socorro, um hospital só com ambulatório e SADT e 10 hospitais e clínicas que 
atendem apenas SADT; 

- Retomada de atendimento hospitalar em municípios como Piracicaba, Araraquara, Birigui e Guarujá; 

- IAMSPE conta com aproximadamente 1.300 médicos credenciados que atendem aos usuários no 
Interior, Baixada Santista, ABC e Grande São Paulo, sejam em clínicas ou consultórios particulares; 

- Número de consultas oferecidas mensalmente no Interior já passa de 100 mil;  

- Em janeiro foi aberto credenciamento para clínicas na Capital. Existem hoje aproximadamente 150 
médicos credenciados que atuam em policlínicas nas regiões norte, sul, leste e oeste;  

- Credenciamento de rede de laboratórios para atender usuários do IAMSPE em 54 cidades do Estado, 
incluindo a Capital. Serão oferecidos exames clínicos e de imagem; 

- Programa de Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco -  foi implantado o pronto-socorro do 
Hospital do Servidor Público Estadual. Objetivo:  agilizar e humanizar o tratamento;  

- Ampliação da oferta de consulta para 85 mil/mês, em média, no Hospital do Servidor Público Estadual, 
sendo que as consultas são realizadas com hora marcada; 

- Confecção pela Imprensa Oficial de 700 mil kits (um por família); contendo manual do usuário, guia de 
serviços médicos. As novas carteirinhas estão sendo enviados para todos os contribuintes, dependentes e 
agregados. Total: 1,24 milhão de  usuários. 
 
Serviços Hospitalares 
 
- Implantação do Ambulatório de Alta Resolutividade da Mulher - facilita o acesso aos profissionais de 
prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças femininas oferecendo tratamento completo às usuárias. 
Atendimento até dezembro de 2009:  mais de 5,3 mil mulheres. 
 
- Digitalização dos exames de imagem na Ortopedia. Objetivo imagem de melhor qualidade e de fácil 
arquivamento para comparações futuras; 
 
- Aumento no nº de exames radiológicos, passando da média de 17 mil para 30 mil/mês; 
 
Ampliação do Programa Prevenir 
 
- Revisão e ampliação do Programa Promoção e Proteção à Saúde em andamento no interior. No primeiro 
semestre de 2009, foram treinados 118 interlocutores regionais, funcionários de Secretarias de Estado, 
que difundem informações de saúde.  Participação:  mais de  60 mil servidores.  
 
 



 597 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Secretaria de  Comunicação 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 598 

Secretaria de  Comunicação 
 

 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

 
Número de funcionários 

 
I – Atividades 
  
A Secretaria de Comunicação, criada pelo inciso II do artigo 1º da Lei nº 12.474, de 26 de 
dezembro de 2006, e organizada pelo Decreto nº 51.465, de 1º de janeiro de 2007, é o órgão 
central do Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo – SICOM, instituído 
pelo Decreto nº 43.833, de 08 de fevereiro de 1999, e mantém a seguinte estrutura básica: 
 
   I – Gabinete do Secretário; 
  II – Unidade de Marketing; 
 III – Unidade de Imprensa. 
 
A Secretaria conta, ainda, com a Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP, como entidade 
vinculada. 
 
As ações realizadas em 2009 foram: 
 
1 – Unidade de Imprensa -  é responsável pelas seguintes atividades: 
 
- Coordenação das relações do Governo com a Imprensa.  
- Supervisão das ações pertinentes à Imprensa desenvolvidas pelos órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta do Estado.  
- Organização do fluxo interno de informações do Governo e produção do material de divulgação de 
caráter jornalístico para os meios e veículos de comunicação. 

2008 2009 09/08

Secretaria 32                                  42                                  31,3%
   Ativos 32                                  42                                  31,3%

Imesp 1.176                             1.182                             0,5%
   Ativos 979                                987                                0,8%
   Inativos e pensionistas 197                                195                                (1,0)%

Total da Pasta 1.208                             1.224                             1,3%

R$ mil 

variação
09/08

1-Administração Direta 88.182,5 164.509,3 86,6%

Pessoal 277,2 2.225,7 702,8%
   funcionários ativos 266,7 2.145,9 704,6%
   obrig. patronal/insuf.financ.* 10,6 79,8 655,4%

Custeio 87.875,4 162.184,5 84,6%
Investimentos 29,8 99,2 232,7%

2- Transferências à Empresas 5.524,5 6.031,7 9,2%
     pelo Tesouro

IMESP 5.524,5 6.031,7 9,2%
complem. de aposentadoria 5.524,5 6.031,7 9,2%

Total da Despesa 93.707,0 170.541,0 82,0%

2008 2009
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Em 2009, as seguintes ações realizadas destacaram-se: 
 
Atualização do Portal do Governo do Estado de São Paul o – é o principal acesso para a imprensa, 
formadores de opinião e público em geral em busca de informações sobre o governo paulista. O Portal é 
atualizado diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados (www.saopaulo.sp.gov.br). Resultado: 
8.465 textos foram publicados no Portal, cobrindo todo o universo da administração pública, suas ações e 
realizações, inclusive com sugestões de pauta (711) e a cobertura da agenda diária do Governador. A 
atualização incluiu: 
 

� Publicação de notícias produzidas por todos os órgãos do Governo do Estado, inclusive a 
redação da Secretaria de Comunicação, em tempo real; 
� Publicação de fotos de referência e de banco de dados, além de fotos sobre o dia-a-dia de 
todos os órgãos do Governo do Estado e ainda da cobertura da agenda do Governador, 
permanentemente disponíveis; 
� Edição diária da homepage do Portal, 191 discursos do Governador e 17 programas de 
“Conversa com o Governador” e do SP Notícias; 
� Inclusão de redes sociais: Twitter, Facebook, Youtube, Flickr e Orkut; 
� Hot site - sites que tratam somente de determinados assuntos dentro do Portal do Governo. 
Referem-se a Nova Marginal, Expansão SP, Ano da França e Rodoanel; 
� SP Chat - foi criado novo canal de comunicação com a população: SP Chat, com um 
integrante do Governo toda semana, tratando de temas de interesse público e esclarecendo dúvidas da 
população. Realização: 04 edições do SP Chat em 2009.  

Acompanhamento da agenda do Governador – foram acompanhados todos os eventos da agenda 
pública do Governador. Repórteres produziram textos para publicação no Portal do Governo e eventual 
envio para o mailing de jornalistas em todo o Estado. Equipes de fotografia, rádio e vídeo acompanharam 
e registraram os eventos, divulgando todas as matérias de interesse público. Realização: 334 coletivas de 
imprensa com o Governador. 
Envio de avisos e releases à imprensa – foram enviados aos jornalistas cadastrados no mailing: - 
avisos de pauta sobre a agenda do governador (293); - eventos promovidos por órgãos do governo; - 
press releases, comunicados e notas oficiais (total de 1.084). 
Atendimento à imprensa - foram atendidos todos os jornalistas que procuraram a Secretaria de 
Comunicação (assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes) por telefone, email ou ainda 
pessoalmente. Uma equipe específica dedicou-se exclusivamente ao atendimento de veículos regionais. 
Monitoramento de mídia  - foi realizado monitoramento diário de notícias e notas veiculadas em jornais e 
revistas, rádios, TVs e sites acerca do Governo do Estado. O resultado se refletiu em informes enviados 
ao longo do dia para funcionários destacados da Secretaria de Comunicação, da assessoria do 
Governador e de outros órgãos governamentais. Em 2009 foram mais de 237.000 notícias monitoradas. 
Transcrições das falas do governador  – foram transcritos e arquivados todas as entrevistas e 
pronunciamentos do Governador. Resultado: 691 transcrições ao todo. 
Boletins Regionais  – foi desenvolvido o projeto de edição e distribuição de um boletim informativo como 
nova ação de comunicação. Meta: levar informação e prestar contas à população sobre ações, programas 
e projetos do Governo de São Paulo na região. Realização em 2009: foram pautadas, editadas e 
distribuídas, sob coordenação da Unidade de Imprensa, 04 edições para 52 municípios pré-definidos e 01 
edição para 13 cidades litorâneas, com publicações de assuntos direcionados especificamente à 
população de cada cidade. 
Redes Sociais -  coordenou a criação e padronização e fez o monitoramento de conteúdo dos perfis das 
Secretarias, nas redes sociais. Há 40 órgãos públicos com perfis no Twitter. 
 
 
2 – Unidade de Marketing 
 
À Unidade de Marketing coube executar, em sua área de atuação, atividades inerentes ao 
campo funcional da Secretaria, tendo, por meio de seu Corpo Técnico, as seguintes 
atribuições:  
 

� Coordenação das ações de Marketing e Propaganda da Administração Direta e Indireta 
do Estado. 

� Coordenação e controle da utilização das dotações orçamentárias destinadas à 
publicidade e demais atividades correlatas dos órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta do Estado. 

� Coordenação do trabalho desenvolvido pelas Agências de Publicidade devidamente 
licitadas que prestam serviço para a Secretaria de Comunicação – SECOM. 

� Acompanhamento e supervisão do planejamento, criação, realização e veiculação de 
campanhas publicitárias, bem como eventos do Governo. 
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O quadro a seguir informa as campanhas realizadas em 2009. 
 

Campanha - SECOM Tipos de Peças e Mídias 

Investimentos Regionais  
   Região de Barretos 
 
   Região de Ribeirão Preto 

 
Produção de spot veiculado em rádio, produção de 
anúncio veiculado em jornal. 
Produção de anúncio veiculado em revista. 

Ambulatório Médico de Especialidades - 
AME 
   Caraguatatuba 
   Santos 
   Carapicuíba 

 
 
Produção de spot veiculado em rádio, produção de 
anúncio veiculado em jornal. 
Produção de anúncio veiculado em jornal. 

Agência AIDS Produção de banner de Internet. 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores – IPVA 
Vestibulinho Escola Técnica – ETEC 
Vestibulinho Faculdade de Tecnologia – 
FATEC 
2º Vestibulinho 
TecSaúde 

Produção de spot veiculado em rádio. 

Inauguração Novas Instalações UNESP  
   Rio Claro         
   Franca 
Programa de Parcelamento de Débitos 

 
Produção de spot veiculado em rádio, produção de 
anúncio veiculado em jornal. 
 

Escola Técnica – Etec  
Faculdades de Tecnologia – Fatec 
Educação de Qualidade 
Grand Champions Brasil - Museu do Futebol 
AME/Ambulatório Médico de Especialidades 
Aniversário de São Paulo 

 
 
 
Produção de filme veiculado em TV. 

Lei Seca Produção de filme veiculado em TV, produção de spot 
veiculado em rádio, produção de anúncio veiculado em 
revista e jornal, produção de mídia indoor. 

Nota Fiscal Paulista 
 

Produção de filme veiculado em TV, produção de spot 
veiculado em rádio e produção de anúncio veiculado 
em jornal. 

Balanço 
Drogas - Perigo do Álcool (labirinto) 
Escola Técnica – ETEC Fernando Prestes 
Lei Seca 1º Ano 
Prolongamento da Avenida em Bauru 

 
 
Produção de anúncio veiculado em jornal. 

Pacote do Governo Produção de mídia indoor, produção de filme veiculado 
em TV, produção de spot veiculado em rádio. 

Bônus Professor Produção de filme veiculado em TV, produção de spot 
veiculado em rádio, produção de anúncio veiculado em 
revista e jornal e produção de banner de internet. 

Museu do Futebol 
Emprega SP 
Febre Aftosa 

Produção de spot veiculado em rádio e produção de 
filme veiculado em TV. 

Lei Antifumo - 1ª Fase Produção de filme veiculado em TV, produção de 
anúncio veiculado em jornal. 

Piso Salarial Paulista 
Lei Antifumo - 2ª Fase 

Produção de spot veiculado em rádio, produção de 
filme veiculado em TV, produção de anúncio veiculado 
em revista e jornal, produção de banner de internet. 

Virada Cultural - Interior Produção de spot veiculado em rádio, produção de 
filme veiculado em TV e produção de anúncio veiculado 
em revista e jornal. 

Placa - Museu do futebol Produção de Painel indoor. 
Vacinação contra a brucelose Produção de anúncio veiculado em revista. 
Homenagem a Luiz Gonzaga Produção de filme veiculado em TV, produção de mídia 

indoor, produção de anúncio veiculado em revista e 
jornal, produção de spot veiculado em rádio. 
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Campanha - SECOM Tipos de Peças e Mídias 

Doação de Órgãos Produção de filme veiculado em TV, produção de 
outdoor, produção de anúncio veiculado em revista. 

Helicóptero Record Produção de anúncio veiculado em jornal, produção de 
outdoor, produção de filme veiculado em TV. 

Boletim Interior Produção de spot veiculado em rádio, produção de 
anúncio veiculado em revista e jornal. 

Novo DETRAN Produção de spot veiculado em rádio, produção de 
anúncio veiculado em jornal, produção de banner de 
internet. 

Mapa Turístico (Catavento) Produção de folder. 
Programetes SP Notícias - 60"  
Escola Técnica – ETEC 
Emprega SP 
Escolas 
Ambulatório Médico Especializado – AME 
POUPATEMPO 
Lucy Montoro 
ACESSA SP 
Faculdade de Tecnologia – FATEC 
Despoluição do Rio Tietê 
Banco do Povo 
Multirão da Mamografia 
Instituto do Câncer 
Viva Leite 
Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo – Univesp 

 
 
 
 
 
 
Produção de filme veiculado em TV. 

Ensino Profissionalizante (Helicóptero) Produção de spot veiculado em rádio, produção de 
filme veiculado em TV, produção de banner de internet. 

Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo – UNIVESP 

Produção de anúncio veiculado em jornal, produção de 
spot veiculado em rádio. 

Banco do Povo Paulista Produção de spot veiculado em rádio. 

Consciência Negra Produção de banner de internet. 

Lucy Montoro (Movimentos) Produção de um vídeo institucional. 

Pró – Vicinais Produção de spot veiculado em rádio, produção de 
filme veiculado em TV 

Nota Fiscal Paulista - Natal Produção de filme veiculado em TV e mídia indoor, 
produção de anúncio veiculado em jornal e revista. 

Doação de órgãos  
   “Pedrinho” 
   “Letras” 

 
Produção de filme veiculado em TV e mídia indoor. 

 
Principais Eventos  - em 2009 foram realizados: 
 
Janeiro 
- Inauguração: Universidade Estadual Paulista – UNESP Rio Claro; Ambulatório Médico Especializado – 
AME; Museu Memorial da Resistência; Ambulatório Médico Especializado – AME de Santos; Parque 
Público – Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP. 
- Lançamento da Recuperação Vicinais 03 e 04. - Cerimônia de Apresentação Rede Lucy Montoro. - 
Anúncio Kit Material Escolar da Rede Estadual de Ensino. - Abertura Exposição 1924 – A Revolução 
Esquecida. - Posse e Transmissão Cargo Secretário de Estado do Desenvolvimento. 
Fevereiro 
- Inauguração:  Escola Técnica – ETEC de Artur Alvim, Mont Mor e  Votorantim. 
- Anúncio de Medidas Estímulos de Atividade Econômica. - Assinatura do Projeto de Lei de Pisos 
Salariais. - 1º Encontro Secretários Saúde – Programa Renova Saúde.  
Março 
- Assinatura de Contrato Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo – FAPESP, Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES e Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A – EMBRAER – São José dos Campos.  
- Inauguração: Escola Técnica – ETEC Santana de Parnaíba; Vicinal em São João da Boa Vista; 
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Faculdade de Tecnologia – FATEC de Mogi das Cruzes; Córrego Cruzeiro do Sul – Córrego Limpo; do 
Catavento. 
- Entrega de: Tratores – Pró Trator; Limpeza Pública. 
- Assinatura do Protocolo de Intenções do Programa Ação Jovem. - Despoluição da Represa de 
Guarapiranga.  
- Lançamento: Unidade Móvel – Reabilitação Lucy Montoro; Guia da 3ª Idade; Programa Criança 
Ecológica. 
- Anúncio Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – IDESP 2008; Bônus por 
Resultados – Secretaria da Educação. 
- Abertura Oficial da Exposição Anjos e Santos – Arte Sacra. 
Abril 
- Posse e Transmissão de cargo de Secretário da Educação. - Abertura de Campanha da Vacinação do 
Idoso. - Programa Visão do Futuro. 
Maio 
- Anúncio: Programa Qualidade na Escola; Ampliação Programa Acessa Escola. 
- Liberação da Ponte Complexo Anhanguera.  
- Lançamento da Virada Cultural Paulista 2009; Campanha do Agasalho 2009. 
- Inauguração de Hospital do Dia no Hospital do Câncer. - Seminário Impacto na Crise. - Caravana do 
Empreendedorismo; Centro de Difusão Científica. 
- Entrega da Escola Técnica – ETEC de Cachoeira Paulista.  
- Entrega Oficial: Leitos da Santa Casa de Lorena; Hospital de Presidente Prudente. 
- Feira Profissão Sucesso de Ribeirão Preto; Virada Cultural Paulista; Entrega de Equipamentos 
Secretaria do Meio Ambiente; Dia Internacional dos Museus; Instituto de Reabilitação Lucy Montoro 
LAPA; Assinatura de Acordo do Centro Paula Souza; Programa da Virada Social de Paraisópolis; 
Apresentação Índice Futuridade.  
Junho 
- Inauguração: - Sistemas de Esgotos de Igaraçu do Tietê; Bazar do Fundo de Solidariedade e 
Desenvolvimento Social e Cultural – FUSSESP; Estradas Vicinais de Araçatuba; Comemoração de 80 
Anos Parque Água Branca; Viaduto Jardim Humaitá; Ambulatório Médico para travestis; Fundação para o 
Remédio Popular – FURP; Faculdade de Tecnologia – FATEC Catanduva; Estação de Tratamento de 
Campo Limpo Paulista. 
- Entrega de prêmios: Dia das Mães; Nota Fiscal Paulista.  
- Assinatura: Projeto de Lei contra Preconceito Racial; Convênios Governo x Prefeituras. 
- Lançamento: Nova Marginal; Campanha África em Nós; Faixas de Posse e Transmissão de cargo 
Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social. - Desfile dos Vencedores do 1º Concurso Moda 
Inclusiva. - Entrega de viaturas de Policiamento Trânsito. - Parada Gay 2009. - Jantar em Homenagem 
Associação Paulista de Magistrados – APAMAGIS. - Abertura Campanha de Vacinação Poliomielite. - 
Programa Pedalando e Aprendendo. - Cerimônia de Outorga da Ordem do Ipiranga. - Programa 
Futuridade – Prevenção de Queda dos Idosos. - Concerto Ano Paulino; Formatura dos Agentes Anti 
Fumo. - Entrega de 152 Viaturas para Policiamento Rodoviário. - Abertura do 1º Mutirão Emprego. - 
Cerimônia de Lançamento e Formalização do Empreendedor Individual. 
Julho 
- Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural – FUSSESP 2º Dance e Aqueça. - Almoço 
Campestre Campos do Jordão. - Programa Água Limpa; Início das Obras – Interceptor Lavapés. - Evento 
de 09 de julho. - Dia da França em São Paulo; Promulgação da Lei Billings. - Abertura de Inscrições para 
Técnicos em Enfermagem. - Divulgação Índice de Mortalidade. - Sanção das Leis. - Lei das Cotas; - 
Encerramento da Campanha do Agasalho. - Geração de renda e trabalho. - Lançamento do Programa 
Estadual de Qualificação Profissional – PEQ.  
- Assinatura de Convênios: - Governo x Prefeituras; Municípios; Nossa Caixa. 
- Inauguração: - Ambulatório Médico Especializado – AME de São José dos Campos; Escola Técnica – 
ETEC São José dos Campos. 
- Cerimônia: - Outorga Ordem do Ipiranga; Lançamento do Programa Várzea do Tietê; Formatura dos 
Soldados da Polícia Militar. 
Agosto 
- Entrega de Certificado Microempreendedor Individual – MEI. - Cerimônia Sistema de Avaliação de 
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP 2009. - Recepção do Presidente do México. - 
Entrega do Selo Paulista da Diversidade. - Abertura da Exposição “O Nome do Brasil”. - Aprendiz 
Paulista. - Vicinais de Assis. - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP. - Nota Fiscal 
Paulista. - Estação de Tratamento de Esgoto de Hortolândia. - Escola Técnica – ETEC Porto Ferreira. - 
Ambulatório Médico Especializado – AME da Praia Grande. - Lançamento Oficial do Projeto Esporte 
Social. 
- Assinatura: - Contrato do Centro Paula Souza; - Anúncio Programa Valorização por Mérito. - Repasse 
Hospital Americana. - Convênios Governo x Prefeituras. 
- Inauguração Escola Técnica – ETEC de Piracicaba. - Faculdade de Tecnologia – FATEC de Barueri. 
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Setembro 
- Inauguração: - Instituto de Reabilitação Lucy Montoro. - Vicinal em Mairiporã. - Escola Técnica – ETEC 
Heliópolis. -- Adutora de São Bernardo do Campo. - Circuito das Árvores no Parque Villa Lobos. - Vicinal 
em Caieiras. - Obra de Reforma Aeroporto de Presidente Prudente. - Escola Técnica – ETEC Santo 
Amaro.  
Assinatura de Convênios: - Combustíveis. - Assinatura de Termo de Transferência Ponte Paulicéia. 
Lançamento: Programa Gestão. - Programa Ônibus Escolar. 
- Escola Técnica – ETEC Cidade Tiradentes. - Banco do Povo Paulista. - Entrega de viaturas – Sorocaba. 
- Exposição Matisse. - Balanço Anti Fumo. - Urbanização Nova Jaguaré. - Abertura Mutirão Emprego. - 
Palestra do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultura – FUSSESP. - Confraternização 
dos Voluntários da Saúde. - Programa Visão do Futuro. - Aniversário da Casa Militar. - Vicinais de 
Oswaldo Cruz. - Evento Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU. - Outorga do 
Ipiranga. 
Outubro 
Inauguração: - Faculdade de Tecnologia – FATEC de Sertãozinho; - Escola Técnica – ETEC de Poá; 
Terminais de Acessibilidade; - Serviços de Diagnósticos por Imagem. 
Lançamento: - Banco Imagem; Portal Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultura – 
FUSSESP; - Guia de Servidor Público.  
Formatura: - Jovens Acolhedores; - Aperfeiçoamento de Oficiais. 
Vicinais: - Ribeirão Preto; - Ribeirão Pires; - São José dos Campos. 
 Reunião do Conselho Nacional dos Dirigentes. - Abertura dos Jogos Abertos do Interior em São Caetano 
do Sul. - Ambulatório Médico Especializado – AME de Limeira. - Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano – CDHU Sorocaba. - Fórum Debates; Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano – CDHU Tupã. - Homenagem dos Vencedores da Feira de Tecnologia do Centro 
Paula Souza – FETEPS. - Assinatura de Convênios da Casa Civil. - Simpósio Humanização Oncologia. - 
Instalação do Fórum da Empregabilidade. - Solenidade de 20 anos do Transplante de Medula Óssea. - 
Sanção do Projeto de Lei da Valorização por Mérito. - Assinatura de Acordo de Empréstimo do Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – SABESP. - Comemoração de 02 Anos da Nota Fiscal Paulista. 
Novembro 
Inauguração: - Vicinal Bragança Paulista. - Exposição dos Modernistas. - Faculdade de Tecnologia – 
FATEC Piracicaba.  - Inauguração Escola Técnica – ETEC Porto Ferreira. - Sede do 14º Batalhão de 
Polícia. - 3ª Fase Grupo de Assistência à Criança com Câncer – GACC em São José dos Campos. 
Lançamento: - Projeto Olímpico. - Pedra Fundamental Escola Circo.  - Linha de Crédito; Lançamento SP 
Escola de Teatro.  
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU Socorro. - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU Lindóia. - III Encontro Brasileiro de Palácios. - Abertura 
da Exposição “Eu tenho um sonho”. Sanção de Projeto de Lei Mudanças Climáticas. - Visita Pelé – 
Apresentação Videoclipe; Formatura de 180 Delegados de Polícia; Visita do Presidente de Israel. - 
Assinatura de Convênios Casa Civil; Outorga Ipiranga a Artistas. - Anúncio de 300 Vencedores Edital 
Pontos. - Termômetro Nacional Emprego. - Dia da Consciência Negra; Programa Ônibus Escolar. - 3º 
Mutirão de Emprego São José dos Campos. - 1º Seminário Gestão Integrada; 60 Anos Secretaria da 
Saúde. - Jantar Beneficente Noite Coração. 
Dezembro 
Lançamento: Memorial da Inclusão. - Programa Pró Egresso. - Projeto Verão 2010. 
Inauguração: - Escola Técnica – ETEC Birigui. - Piscinão Anhangüera. - Ambulatório Médico 
Especializado – AME Heliópolis.  - Ambulatório Médico Especializado – AME de Jales. - Banco do Povo 
Paulista em Santo André. - Escola Técnica – ETEC Cotia. 
Programa: - Estágio Acessa Escola.  - Ônibus Escolar. - Ônibus Escolar de Sorocaba. - Ônibus Escolar 
São José dos Campos. - Pedalando e Aprendendo. - Criança Ecológica. 
Assinatura de Convênios. -  Assinatura de Convênios Casa Civil. 
Formatura: - Polícia Militar. - Agentes Multiplicadores. – de 605 Soldados. 
Nota Fiscal Paulista Natal. – Almoço de Confraternização Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento 
Social e Cultura – FUSSESP. - Outorga da Ordem do Ipiranga. – Prêmio de Qualidade Polícia Militar. 

 
3 – Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo 
 
A Biblioteca Virtual é a responsável pelas mensagens eletrônicas enviadas para o Governo do 
Estado, no endereço www.bv.sp.gov.br . 
 
O atendimento das Caixas São Paulo / Fale Conosco (Portal do Governo, Cidadão SP, Casa 
Civil.SP, Gestão Pública.SP, Ouvidorias.SP, Nova Marginal.SP e Comitê de Qualidade de 
Gestão Pública – CQGP.SP), e da Biblioteca Virtual foram as seguintes: 
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                 Emails recebidos e repassados em 2009  Quantidade
Emails recebidos 61.593
Emails repassados para os órgãos públicos 28.898
Número aproximado de emails atendidos pelos órgãos 16.561
Média de emails por dia 187
Emails respondidos pela Biblioteca Virtual 6.310
Outros emails – spam, em duplicidade, propaganda, informativos etc. 35.784

 

Acesso ao site  da Biblioteca Virtual  Quantidade
Visitantes únicos 330.304
Número de visitas 388.512
Visitas convertidas em pesquisas  456
Buscas em "Projetos e Programas Sociais” 74.927
Downloads 128.663

 
 Páginas mais acessadas em 2009  Quantidade
- O que é folclore? 28.568
- Usinas Hidrelétricas 11.308
- Feriados 2009 8.724
- História da Escravidão  7.854
- Festas Juninas 5.449
- Guia da Reforma Ortográfica (especial 04/2009)  2.763
- Estatuto dos Funcionários Públicos 1.744
- Hospitais da Grande São Paulo  1.616
- Lei Estadual 10.083/1998 (Código Sanitário)  1.134
- História das Exportações  1.124

  
 
Outras Atividades:  
   
a) Destaque no site da Biblioteca Virtual 
 
Mensalmente, é preparada uma pesquisa a partir da escolha de um tema, cujo resultado torna-
se destaque no site. Para acompanhar esta realização especial, coloca-se em destaque um 
Projeto ou Programa Social. Este trabalho especial é enviado para todos os clientes externos e 
para a Intranet do Governo. Os trabalhos realizados em 2009 foram: 
  

Mês Destaque 
Jan Educação Financeira 
Fev Ecoturismo 
Mar Portabilidade Numérica 
Abr Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa  
Mai Redes Sociais 
Jun Respeito aos Animais 
Jul Pessoas com Deficiência 
Ago Pesquisa na Internet 
Set Por que as pessoas fumam? 
Out Segurança na Internet 
Nov/Dez Idosos 

 
b) Redes Sociais 
 
Por meio das redes sociais, a Biblioteca Virtual divulga informações de interesse dos cidadãos 
em geral (nas áreas de cultura, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, lazer etc.), 
iniciativas do Governo do Estado e novos conteúdos e iniciativas da própria Biblioteca Virtual. 
 
c) “Cursos on-line” 
 
Criou-se a seção http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/projetos/index.php, cuja página reúne 
uma série de cursos on-line, tutoriais, apostilas, vídeoaulas, redes sociais, entre outras 
ferramentas, que visam a facilitar o aprendizado, de forma gratuita, dos mais diversos campos 
do conhecimento (idiomas, informática e tecnologia, artes, artesanato etc.). 
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4 – Ouvidoria 
 
 As demandas mais freqüentes foram as seguintes: 
 
� Assessoria de Imprensa: entrevista com o Governador, trabalhos de universitários da área de 
comunicação, site do Governo, mailing do Governo, release das notícias e eventos do Governo, foto do 
Governador, fotos de eventos com autoridades e cidadãos, críticas, elogios e sugestões de matérias do 
Governo publicadas na mídia. 
� Assessoria de Marketing: orientação, utilização e obtenção de logotipo do Governo, críticas, 
elogios e sugestões de mídias do Governo, fornecedores oferecendo seus produtos para cadastro, 
eventos do Governador; 
� Assessoria Técnica: Orientação técnica/legislativa; 
� Chefia de Gabinete: Orientação administrativa. 
 
O número de demandas destinadas a órgãos públicos municipais, estaduais, federais e 
privados fora do Sistema de Ouvidorias do Governo. 
 
 

Tipos de demanda Quantidade 

Denúncia 06 

Elogio 06 

Expressão Livre 22 

Reclamação 84 

Solicitação de informação 382 

Sugestão 11 

Total 2009 511 
   Obs. – Período 01/01/2009 à 17/12/2009 

 
 
 

II - Entidade Vinculada 
 
 
1. Imprensa Oficial do Estado S.A - IMESP 
 
1)Imprensa Oficial em Números em 2009 
 
Discriminação Quantidade 
Receitas 
Investimentos em infra-estrutura e parque gráfico 
Investimentos em infra-estrutura de tecnologia 
Repasse à Fazenda do Estado a título de juros sobre o capital próprio e 
dividendo do exercício 
Títulos produzidos no ano 
Títulos de livros nos últimos 10 anos 
Livros vendidos 
Páginas impressas 
Diários Oficiais produzidos 
Site do Diário Oficial 
Diário Oficial Online 
Site da Imprensa Oficial 
Certificados Digitais 
Digitalização 
Programa de Doação de Aparas e Materiais Inservíveis 
Aparas processadas 

R$ 265 milhões 
R$ 16 milhões 
R$ 7 milhões 
R$ 48 milhões 
429 títulos 
4.446 títulos 
63.026 
647.836.025 páginas  
6.923.961 quantidade 
40.000 pesquisas diárias 
250.000 páginas 
certificadas 
14.5000.000 visitas 
35.410 emitidos 
2.000.000 páginas 
R$ 431 mil 
660 toneladas 

 
 
2)Prêmios Conquistados em 2009 
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Prêmio Jabuti “Livro do Ano” – 2009 - Outorgado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) -  Livro: 
1)“Monteiro Lobato – Livro a Livro”, Autores: Marisa Lajolo e João Carlos Ceccantini, Coedição: Imprensa 
Oficial e Fundação Editora Universidade Estadual Paulista – UNESP, Gênero: Não-ficção  
2) “Cadernos de Desenho – Tarsila do Amaral” – 3º lugar, Autora: Lygia Eluf (Organizadora), Coedição: 
Imprensa Oficial e Editora Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – 2.008, Categoria: 
Arquitetura e Urbanismo, Comunicação e Artes.  
3) “Monteiro Lobato – Livro a Livro” – 1º lugar, Autores: Marisa Lajolo e João Luiz Ceccantini, Coedição: 
Imprensa Oficial e Fundação Editora Universidade Estadual Paulista – UNESP.  
 
19º Prêmio de Excelência Gráfica “Fernando Pini” – 2009 - Outorgado pela Associação Brasileira da 
Indústria Gráfica (ABIGRAF) e Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG) - Livro: “100 Anos da 
Academia Paulista de Letras – APL”, Autor: José Renato Nalini (Organizador), Edição: Imprensa Oficial e 
Academia Paulista de Letras, Categoria: Livros Institucionais.  
 
Prêmio Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) – 2009 - Outorgado pelo Centro Nacional de 
Gestão da Informação (CENADEM), Trabalho: Case da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
(ALESP), pelo Projeto de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED. Trata da conversão do 
Acervo de Normas do Legislativo (1.835 a 2.003) e Debates da Constituinte Paulista (1.988 a 1.989) – 
conteúdo a ser inserido no Portal da Assembléia Legislativa de São Paulo – ALESP para disponibilização 
ao cidadão.  
 
Prêmio “Premier Print Award” 2009 - Outorgado por: Printing Industries of America (PIA) - Livro: 1)“Santos 
462 Anos – Um Olhar sobre a Cidade” – Certificate of Merit, Autores: Texto de João Batista Mendes Neto, 
Fotografia: Ernesto Papa, Edição: Juan Esteves - Coedição: Imprensa Oficial e Prefeitura da Cidade de 
Santos – 2.008 - Categoria: Livro de Arte.  
2) “Catálogo da Exposição Palavras sem Fronteiras: Mídias Convergentes” - Exposição realizada no 
Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo - Organização e seleção de textos: Julio Heilbron, Maria 
Eugênia Stein - Coedição: Imprensa Oficial, Poiesis e Museu da Língua Portuguesa (Institucional) - 
Categoria: Livro de Arte.  
Impresso: Calendário de Parede da Imprensa Oficial – 2.009 - Categoria: Calendário de Parede.  
 
Prêmio “Governador Mário Covas” 2.009 - Outorgado por: Secretaria de Gestão Pública / Fundação do 
Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP) - Apoio: Fundação Mário Covas - Trabalho: D.O. online – A 
transparência dos atos do governo disponível ao cidadão pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – 
Voltado para servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário. Objetiva difundir e valorizar as boas 
práticas da gestão pública. - Categoria: Inovação em Gestão Pública.  
 
Prêmio “Medalha e Diploma Alexandre de Gusmão” 2009 – Outorgado por: Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo (IHGSP) - Objetivo: Mérito pelos trabalhos editoriais e institucionais em prol da 
divulgação da cidade de São Paulo nas áreas de educação, saúde, artes, social, juventude, meio 
ambiente e resgate histórico, em comemoração aos 455 anos da Cidade de São Paulo. 
 
 
3)Eventos realizados 
 
a)94 Lançamentos de livros, sendo 54 na cidade de São Paulo e 40 lançamentos de livros externos 
(interior e outros estados). 
b)Participação: - 09 Feiras Nacionais, como na Feira de Livros da Universidade de São Paulo – USP, 
Ribeirão Preto, Poços de Caldas, Porto Alegre, entre outras.  
- Feiras Internacionais: 7ª Festa Literária Internacional de Paraty, Feira do Livro de Santo 
Domingo/República Dominicana, Salão do Livro de Paris (Fundação Biblioteca Nacional – FBN), 35º Feira 
de Buenos Aires (Câmara Brasileira do Livro – CBL), Feira do Livro de Lisboa (Câmara Brasileira do Livro 
– CBL), Feira do Livro em Lima/Peru, IV Feira Internacional do Livro em Alagoas, 29º Feira Internacional 
do Livro em Santiago/Chile e 22º Feira Internacional do Livro de Guadalajara; 
-c)09 Festivais: 2º Festival Ibero-Americano de Teatro, Festival de Teatro em Curitiba, Festival de Inverno 
de Campos de Jordão, II Festival Paulínia de Cinema, Festival de Cinema e Teatro no Rio de Janeiro, 
Festival de Livros em Mantiquira, 17º Festival Mix Brasil de Cinema e 33º Mostra Internacional de Cinema. 
 
 
4)Tecnologia da Informação 
Melhorias e Inovações 
 
Tendo como missão viabilizar ações estratégicas do governo e garantir o acesso democrático 
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às informações, a Imprensa Oficial incorporou os avanços tecnológicos e do conhecimento 
considerados imprescindíveis para a melhoria dos seus produtos e serviços, que são 
representados nas seguintes ações:  
 
� Buscas direcionadas do Diário Oficial  
Iniciativa para facilitar o acesso às informações direcionadas (resultados de concursos, valores do 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA etc.) publicadas no Diário Oficial. Foram 
produzidas 09 pesquisas compreendendo informações das Secretarias de Educação, Fazenda e 
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON. 
� Integração de sistemas de governo e interoperabilid ade 
Webservices E-Negócios Públicos – desenvolvimento de serviço de informações de licitações para 
integração entre o e-Negócios Públicos e o sistema de controle e auditoria das licitações da Corregedoria 
Geral do Estado. 
Webservices E-Negócios CidadeSP – desenvolvimento de serviço de informações de licitações para 
integração entre o e-Negócios Públicos e o sistema de controle e auditoria das licitações do Tribunal de 
Contas do Município. 
� DO. Busca Direta 
Sistema de links permanentes para o Diário Oficial. Objetivo: permitir a todos os públicos uma forma 
segura e confiável de integração com o Diário Oficial. Benefício: garantir um link permanente para uma 
página específica do diário oficial inclusive com funcionalidade de busca e marcação de texto. Está em 
uso atualmente pela Assembléia Legislativa de São Paulo. 
� Solução Completa de Custeio  
Sistema gerencial de custeio baseado em atividades (ABC – Activity Based Costing). Permite a melhor 
visualização dos processos, a redução das atividades que não agregam valor aos produtos, a redução da 
necessidade de rateios e a maior confiabilidade nas informações e fornece subsídios para a gestão 
econômica da empresa. 
 
Certificação Digital  
 
Renovação do certificado da Autoridade Certificadora de 1º Nível; 
 
Elaboração e execução de projetos de certificação digital em diversas áreas do governo estadual, dentre 
eles destacam-se: Secretaria da Fazenda, Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Município de São Paulo – PRODAM, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – 
PRODESP, Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público, Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo – ALESP, Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e Defensoria Publica, entre 
outros; 
 
Execução do projeto na Secretaria da Fazenda com emissão de 8.000 certificados digitais em três meses, 
com atendimento a mais de 14 regiões administrativas do estado; 
 
Implantação de autoridade de registro na Fundação Arquivo e Memória de Santos - FAMS; 
 
Emissão de certificado digital para todas as Secretarias do Estado de São Paulo; 
 
Índice de satisfação de clientes de certificação digital com nota média de 9,6; 
 
Recertificação do certificado de qualidade ISO 9001:2008 no escopo de certificação digital; 
 
Projeto com a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP para a digitalização e 
reconhecimento textual de 100% das normas do legislativo com assinatura e aplicação de selo 
cronológico para o acervo de 1825 a 1891; 
 
Digitalização e reconhecimento textual de 100% dos Debates da Constituinte da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo – ALESP; 
 
Digitalização e apuração dos dados com assinatura digital das folhas de respostas do Processo Seletivo 
de Professor Temporário – OFA e Candidatos para o Processo de Atribuição de Aulas 2009, realizado 
pela Secretaria da Educação; 
 
Digitalização do acervo de plantas do COPAN; 
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Digitalização, organização e guarda de 2 milhões de páginas de documentos da São Paulo Previdência – 
SPPREV; 
 
Disponibilização da solução Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP Online, para emissão de 
documentos online, solicitações, alterações cadastrais, entre outros, com a utilização de certificação 
digital, aplicação de selo cronológico, hospedagem para a solução e reorganização do site institucional da 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP; 
 
Projeto com o Arquivo do Estado de digitalização para preservação do acervo de Maços da População e 
Jornal Última Hora, sendo este último com reconhecimento de caracteres; 
 
Mapeamento do processo de “análise e aprovação de projetos habitacionais” do Grupo de Análise e 
Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo – GRAPROHAB, com a finalidade de tornar 
o processo eletrônico e com a utilização de certificação digital. 

 

5 - Produtos Gráficos e de Informação 
 
A Imprensa Oficial vem desenvolvendo uma política de apoio a iniciativas para formação de 
leitores, com desenvolvimento de projetos de alto valor cultural e social. Principais realizações 
em cada área de produtos gráficos e informação: 
 

Diário Oficial Impresso  - Diminuição da tiragem dos suplementos, disponibilizando os mesmos no site, 
reduzindo custos de impressão. 
Início da implantação do Pubnet II - com emissão de certificados digitais pessoais para publicantes em 
mais de 6.000 pontos no Estado de São Paulo. 

Vendas Gráficas 
Realização de trabalhos estratégicos para a Administração Estadual entre eles: Material didático para 
professores da Secretaria de Educação Especial – SEESP (R$ 5.600.000,00); Boletins Informativos da 
Secretaria de Comunicação – SECOM (R$ 2.824.000,00) e Kits com manuais e carteirinhas para o 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE (R$ 2.700.000,00). 
Representaram um total de 35% do faturamento de 2009. 
Assinaturas 
Projeto de capacitação em conjunto com a Secretaria Estadual da Educação para mudança de cultura na 
leitura dos Diários Oficiais, do meio impresso para o eletrônico. Ganhos: ambientais (redução do consumo 
de carbono/papel) e redução de custos para ambas as partes. 
Livrarias e Eventos 
Mudança de loja virtual para livraria virtual – focando as vendas de livros pela internet; 
Aumento de 45% do número de promoção no ponto de venda, possibilitando maior visibilidade; 
Aumento 51% de clientes ativos; 
Participação com venda no festival de cinema do Rio de Janeiro, festival de teatro de Curitiba, Feira do 
Livro de Poços de Caldas, Festival de Cinema de Paulínia, entre outros;  
Lançamento do livro Carybé com venda, durante a feira de livro de Buenos Aires; 
Parceria sólida com livrarias da Travessa, Leblon, Saraiva, Dona Laura no Rio de Janeiro, possibilitando 
levar a qualidade editorial da Imprensa Oficial  para o Rio de Janeiro. 
Publicidade e Balcão de Vendas 
Crescimento de 13,64% do faturamento de publicidade (todos os cadernos); 
Crescimento de 14,24% no faturamento de matérias obrigatórias – Caderno empresarial; 
Crescimento de 25,88%  no faturamento de matérias não obrigatórias; 
Redução de 90% de número de atendimentos diretos no balcão, devido ao incentivo para transmissão de 
matérias eletronicamente. 
 

Núcleo de Redação 
 

Foram produzidas e editadas reportagens e notícias sobre as atividades da administração pública 
estadual em aproximadamente mil páginas que encartam as edições diárias dos cadernos Executivo I e II 
do Diário Oficial. Elas contêm textos e fotografias feitos pelos nossos repórteres e fotógrafos. 

 

Em julho, como acontecem todos os anos, foi preparado e editado a edição dos Cadernos de Cidadania 
para o Festival de Inverno de Música Clássica de Campos do Jordão. Foi uma edição especial, para a 
comemoração do 40º aniversário do Festival. Além das reportagens rotineiras sobre a programação e 
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os convidados que se apresentariam nos concertos daquele mês, foi feita ampla pesquisa para 
reconstituir a história do Festival e as pessoas que nela tiveram papel destacado. 
 
Foi editada em novembro uma revista especial para o lançamento do filme Cidadão Boilesen. 
Além das entrevistas mostrando como foi produzido e editado o filme, foi feita ampla pesquisa 
histórica sobre o período da ditadura militar. 
 
Os fotógrafos fizeram mais de mil saídas para coberturas variadas. Cerca de quinhentos 
referiram-se às reportagens preparadas para as páginas do Diário Oficial e das duas revistas 
editadas no período. As outras atenderam às pautas do Portal, atividades internas da empresa 
relacionadas com a Presidência, Departamento de Marketing, Eventos, Projetos Editoriais, 
Recursos Humanos e Assessoria de Imprensa interna e externa. Os fotógrafos cuidam da 
manutenção do banco de imagens da empresa, efetuando todas as pesquisas que se fazem 
necessárias. 
 
Os cinco revisores trabalharam cerca de 8 mil horas para cuidar da correção dos textos das 
diversas publicações da empresa – páginas do jornal, revistas, livros, impressos e documentos 
de circulação interna. 
 
6 – Produtos Editoriais e Institucionais 
 
Selo Próprio:  foram publicados 17 títulos; 
Coleção Aplauso : 41 lançamentos em 2009, totalizando 191 títulos já publicados; 
Coedições:  3 revistas e 42 títulos; 
Parcerias Culturais:  Associar a marca da Imprensa Oficial a parceiros como Mostra Internacional de 
Cinema, Festa Literária Internacional de Paraty – FLIP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – 
OSESP, Associação Brasileira de Críticos de Arte – ABCA, Festival de Inverno de Campos, Museu da 
Língua Portuguesa, Casa das Rosas, Cooperativa Paulista de Teatro, Cinemateca, Fundação Padre 
Anchieta – TV Cultura. As parcerias garantem a difusão de um dos valores da empresa que é contribuir 
para o desenvolvimento da cultura, educação e cidadania. 
 

Projeto Empresa Educadora  
 
A Imprensa Oficial comprometeu-se a atender a Escola Estadual Antônio Firmino de Proença, 
localizada no entorno da empresa, realizando projetos educacionais, com vistas ao 
fortalecimento da escola pública e à mudança nos indicadores de desempenho dos alunos no 
processo de ensino e aprendizagem. 
 
Objetivo: enriquecer as condições de ensino, envolvendo a comunidade intra e extraescolar, e 
promover a autonomia da Escola. Foram empreendidas as seguintes ações: 
 
- Revitalizar e ampliar o espaço e o acervo da biblioteca. 
 - Orientar professores e estudantes no uso do acervo em sala de aula ou em outras situações de leitura; 
- Fornecer computadores para sala de informática; propiciar a integração de novas mídias; contribuir para 
a criação de novas estratégias de ensino, aprendizagem e autocapacitação; 
- Revitalizar o auditório da escola e propiciar espaço para a abordagem de temas importantes para a 
formação e o amadurecimento dos adolescentes; 
- Revitalizar o pátio e outras dependências da escola; constituir um ambiente de convivência onde se 
desenrolam as diversas relações entre alunos, pais, professores e equipe técnica, visando à melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem. 
 
Imprensa Social 
 
O selo foi desenvolvido em parceria com organizações não governamentais e institutos sociais. 
Traz ao público livros que divulgam pesquisas, experiências e conhecimentos acumulados por 
essas instituições no desenvolvimento e aplicação de seus projetos. Esses livros, que 
dificilmente seriam editados de outra maneira, contribuem para a democratização de causas 
que dizem respeito a todos os cidadãos brasileiros.  
 
 
Programa de Doação de Aparas e Materiais Inservívei s 
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A iniciativa é uma importante fonte de recursos que garante mensalmente melhorias nos 
diferentes projetos. 
 
Entidades beneficiadas: 
1 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo - APAE 
2 - Fundação Dorina Nowill para Cegos 
3 - Fundação Antônio Prudente 
4 - Lar Escola São Francisco 
5 - Instituto Criança Cidadã. 
Doações: aparas mista e branca de papel resmado, jornal de arquivo e descarte, jornal lixo de oficinas, 
canudos de papelão, chapas de alumínio, tambores, toners e cartuchos. Receita: R$ 8,6 milhões. 
Quantidade: 20,8 mil toneladas. 

 
7 – Programa da Qualidade 
 
Indicadores 
 
Foram estabelecidos 29 Indicadores de Desempenho inscritos no Programa de Participação de 
Resultados PLR separados pelas quatro dimensões do Balanced Scorecard (Financeira, 
Processos, Desenvolvimento e Clientes) e alinhadas com o planejamento estratégico da 
empresa. 
 
Para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) foram estabelecidos 37 indicadores tratados 
durante 2009.  
 
NBR ISO 9001:2008 
 
Ganhou o Selo ISO 9001:2008 para o escopo Certificação Digital desde 2006 e para o escopo 
Gráfico desde 2007.  As auditorias realizadas nos meses de janeiro e novembro 2009 
recomendaram a permanência da Certificação para a Gráfica e a recertificação para a 
Certificação Digital. 
 
Projeto IO Verde 

Entendendo que o comprometimento dos empregados acelera os processos e é fundamental 
para a continuidade das ações estabelecidas, foi criado o Projeto IO Verde. 

Principais Diretrizes do Projeto: adesão voluntária dos empregados, sem definição de 
hierarquia, com a divisão igualitária de responsabilidades. Meta principal: estabelecer ações 
integradas para que a empresa continue desenvolvendo-se de maneira sustentável e 
transparente no ambiente interno e externo. 
 
Projeto DO – Diário Oficial do Futuro 
 
A modernização, adequação e atualização do Diário Oficial são constantes preocupações da 
empresa. A transparência, a publicidade e a perenidade das informações norteiam essa 
preocupação. Fez-se um estudo do Diário Oficial que abrangeu o ambiente interno e externo, 
inclusive internacional, coletando-se informações sobre diários oficiais de vários países do 
mundo. Este estudo permitiu solidificar internamente e externamente a qualidade do Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. O estudo resultou em algumas orientações para o trabalho de 
modernização e adequação do Diário Oficial, dos produtos e serviços eletrônicos. 
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Secretaria de Relações Institucionais  
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Secretaria de Relações Institucionais 
 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 
  

 
Número de funcionários 

 
 
 
 
I – Atividades 
 
 
Os resultados alcançados no ano de 2009 referem-se às 03 (três) unidades operacionais, aos 
04 (quatro) Conselhos de Direito e Cidadania e à Fundação Memorial da América Latina. As 
ações desenvolvidas até junho pelos Conselhos Estaduais de Participação e Desenvolvimento 
da Comunidade Negra e dos Povos Indígenas de São Paulo estão incluídas.  Por força do 
decreto nº. 54.429, de 09.06.2009, os conselhos foram transferidos para a Secretaria de 
Justiça e Defesa da Cidadania. O apoio financeiro, administrativo e operacional da Secretaria 
de Relações Institucionais em relação a estes Conselhos se estendeu até o final do ano de 
2009 em razão  da edição do Decreto nº. 54.575, de 21.07.2009. 
 
Principais ações realizadas por meio  das respectiv as unidades gestoras executoras: 
 
1 – Gabinete do Secretário e Assessorias  

2008 2009 09/08

Secretaria 53                                  56                                  5,7%
   Ativos 53                                  56                                  5,7%

Memorial da América Latina 70                                  70                                  0,0%
   Ativos 70                                  70                                  0,0%

Total da Pasta 123                                126                                2,4%

R$ mil 

variação 

09/08
1-Administração Direta 10.106,7 11.126,7 10,1%

Pessoal 1.318,6 3.415,9 159,0%

   funcionários ativos 1.270,1 3.307,6 160,4%

   obrig. patronal/insuf.financ 48,5 108,2 123,2%

Custeio 8.530,9 7.636,5 (10,5)%

Investimentos 257,16 74,3 (71,1)%

2- Entidade Vinculada 13.598,2 13.890,6 2,2%

  Memorial da América Latina 13.598,2 13.890,6 2,2%
   pessoal 4.758,8 4.928,6 3,6%

   custeio 8.461,5 8.789,8 3,9%

   investimento 34,60 128,1 270,2%
   sentenças judiciais 343,4 44,0 (87,2)%

Total da Despesa (1+2) 23.704,9 25.017,3 5,5%

2008 2009
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A Unidade de Articulação Institucional –UAI que, juntamente com a Chefia de Gabinete e 
Assessorias, subsidia e assiste o Secretário no desempenho das funções pertinentes ao 
relacionamento com organizações e setores da sociedade, desencadeou as seguintes 
iniciativas: 
 
 

 Conferência Internacional sobre os Direitos Humanos - “Protegendo a Dignidade: uma Agenda 
para os Direitos Humanos”  – Foi realizada a comemoração ao 60º aniversário da Declaração 
Universal de Direitos Humanos. Parceria: Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania e do Núcleo de 
Estudos de Violência da Universidade de São Paulo. Objetivo:  estímulo ao debate e ao compromisso 
com a temática dos direitos humanos.  
Ano da França no Brasil - Esta Secretaria se fez representar como vice-presidente do Grupo de 
Trabalho. Objetivo: propor e/ou coordenar eventos alusivos ao Ano da França no Brasil, destaca-se 
“Diversidade –Lá e Cá”  –contemplou as culturas populares dos dois países, privilegiando jovens  da 
periferia de São Paulo e o evento “Dia da França no Brasil”. Local: Parque da Água Branca com 
variada programação. Público estimado:  100 mil pessoas.  
Selo  Paulista da Diversidade - Continuidade dos trabalhos de 2008 e mais a parceria com a ABRH/SP 
para a realização de seminários de sensibilização e divulgação do Selo - “A Diversidade como 
Estratégia de RH” e a outorga do Selo da Diversidade para 24 (vinte e quatro) empresas certificadas 
nesta primeira etapa. 

 
Execução da UGE 460101  Dotação Empenhado Saldo Execução 

GS e Unidade de Articulação Institucional 5.018.711,88 5.005.802,00 12.009,08 99,7% 
Nota: Na dotação está incluído os recursos destinados ao  pagamento de pessoal. 
 
 
2 – Unidade de Programas para Juventude  
 
Objetivo: articular as políticas públicas de juventude da população entre 15 e 29 anos. 
  
 

II Ciclo de Encontros de Políticas Públicas -  Abrangência:  15 regiões administrativas do Estado de 
SP. Objetivo: ampliar a participação dos gestores de juventude dos municípios e promover a 
participação dos jovens paulistas.  
 

Guia de Políticas Públicas de Juventude - Objetivo: levantar informações atualizadas sobre os 
programas desenvolvidos para a juventude em cada uma das Secretarias.  Com as informações foi 
criado um Guia de Bolsa com uma linguagem jovem e moderna, visando a uma maior identificação do 
material pelo jovem.  
 

Correspondentes do Portal da Juventude Paulista - Parceria: Instituto Sala 5. Objetivo: oferecer aos 
jovens paulistas oficinas de formação em comunicação, preparando-os para atuarem como 
“Correspondentes Regionais do Portal da Juventude” , formando uma rede de jovens atuantes, 
participativos em seus municípios e conhecedores dos programas e ações realizadas pelo Estado. 
Participação: 451 jovens de 117 municípios diferentes. 

 

Protagonismo Juvenil: Mapeando a arte e a cultura no  Estado de São Paulo - Parceria: Centro de 
Estudos de Políticas Públicas-CEPP, ONG Cidade Escola Aprendiz e prefeituras do Estado. Realização:  
pesquisa das manifestações artísticas e culturais desenvolvidas por jovens e/ou voltadas para os jovens 
de 15 regiões administrativas do Estado. Capacitação de jovens, que a partir de uma metodologia já 
desenvolvida pela referida organização, estão alimentando um banco de dados do Estado de São Paulo 
contendo todas as experiências mapeadas. 

 

Interação Digital-Formação do Jovem Protagonista no Meio Rural -  Parceria: Fundação Orsa. 
Realização: diagnóstico preliminar do Estudo de Viabilidade Social-EVS. O trabalho foi apresentado 
pelos jovens que participaram do projeto e colaboraram com o processo de tabulação de dados.  
 

1º Concurso de Dança da Unidade de Programas  para J uventude -  Objetivo: - selecionar o grupo 
que será inscrito no Festival Internacional de Dança-2010-Macau-China . - promover o intercâmbio 
com a juventude de outros países e propiciar a troca de experiências com os demais grupos juvenis.  

 
Execução da UGE 460102  Dotação Empenhado Saldo Execução 

Unidade de Programas para a Juventude 1.276.013,00 1.202.811,35 73.201,65 94,3% 
 
 
 
 



 

614 
 

 
 

 
 

3 – Unidade de Articulação e Apoio a Conselhos (UAA C)  
 
Objetivo: - apoiar técnica, administrativa e financeiramente os Conselhos de Direitos e 
Cidadania. - estabelecer nexos entre os interesses e demandas desses Conselhos e as 
diretrizes do Governo do Estado. -  formar rede  pró positiva capaz de firmar ações públicas 
potencializadoras de programas que modifiquem as condições de vida de segmentos sociais 
vulneráveis. Atribuição: - subsidiar o titular da Pasta em ações e decisões pertinentes ao 
funcionamento dos Conselhos.  
 
Principais Ações:  
 
 

Publicações: Comemoração dos 03 (três) anos da Lei “Maria da Penha”- Lançamento: - Cartilha 
Violência Contra a Mulher; - livro “Campanha Racismo Se Você Não Fala, Quem vai falar?” 
 

Produção:  Apostilas de apoio técnico para os Encontros Temáticos. 
 

Formulação e gestão:  a - Conselho Estadual do Idoso – participação na II Conferencia Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa. Realização: 11(onze) Conferências Regionais, organização da 12ª 
Conferência Estadual - votação de delegados e  candidatos à eleição da nova gestão do Conselho, 
Curso Introdutório de Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa.  
b - Conselho Estadual da Condição Feminina -  Entrega da Medalha Ruth Cardoso, que premiou 05 
(cinco) mulheres de destaque na vida política e nacional, Seminário  do Pacto de Enfrentamento da 
Violência Doméstica, 1º Encontro Estadual de Conselhos Municipais e Organismos Institucionais de 
Mulheres  foi discutida e estimulada a criação de Conselhos nos municípios e o levantamento de 
questões referentes ao Pacto Contra a Violência da Mulher. Participações na Conferência Internacional 
sobre o Direito à Verdade, Simpósio Internacional e Combate à Violência Contra Mulher, III Congresso 
da Confederação das Mulheres do Brasil, Campanha Ibero-Americana “Maltrato Zero” e participação da 
presidente como palestrante no Seminário de Violência Doméstica organizado pela Comissão e Direitos 
Humanos do Parlamento do Mercosul. 
c - Conselho Estadual de Desenvolvimento e Participação  da Comunidade Nordestina - eleição dos 
novos membros representantes da sociedade civil, realização de reuniões ordinárias para tratar de 
reformulação do regimento interno, metas, parcerias e propostas. 
d - Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra - organização de 
videoconferência sobre “Racismo Institucional”. 
e - Conselho Estadual dos Povos Indígenas - participação na preparação da II Conferencia Municipal da 
Diversidade Racial. 
Estratégia: organizou o evento Encontros Temáticos. Objetivo: atualização de conselheiros quanto às 
políticas públicas dos segmentos sociais.  
 
 
 
 

Execução da UGE 460103  Dotação Empenhado Saldo Execução  
Unidade de Apoio e Articulação dos Conselhos 570.536,00 538.126,03 32.409,97 94,3% 
 
 
4 – Departamento de Administração (DA) 
 
Função: planejar, desenvolver e gerenciar atividades de apoio administrativo e de infra-
estrutura para toda a Pasta e conselhos vinculados, bem como para a administração financeira 
e orçamentária. 
 

Execução da UGE 460104  Dotação Empenhado Saldo Execução 

Departamento Administrativo 856.094,00 801.772,59 54.291,17 93,7% 
 
 
5 – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONDECA/SP 
 
Atividades Desenvolvidas 
 

Organização:    IV Conferência Lúdica Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, VIII Conferência 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conjunto com a Rede Social de São Paulo e a Rede 
do Saber promoveu encontros para mediar e avaliar o Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
Participação:  XV Seminário Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo,  
Conferências Regionais, VIII Conferência Regional Convencional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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(Guarulhos, Mogi das Cruzes, Araçatuba e Mairiporã). 
Gestão:  realização da eleição dos membros da sociedade civil, compondo uma nova gestão no Condeca. 
 

Recursos do Tesouro Estadual 
Execução da UGE 460105  Dotação Empenhado Saldo Execução 

CONDECA/SP 1.074.609,00 134.868,28   939.740,72 12,6% 
Recursos Próprios – Fundo 

Execução da UGE 460030  Dotação Empenhado Saldo Execução 
SRI - CONDECA 4.994.030,00 3.566.281,72 1.427.748,28 68,4% 

 
 
 
 
II – Entidade Vinculada 
 
 
 
1. Fundação Memorial da América Latina 
 
 
O Memorial  da América Latina é um complexo cultural no qual convergem várias áreas do 
saber, cultura popular e  linguagens artísticas. No ano de 2009 completou 20 ( vinte) anos. A 
data foi marcada pelo “folha de selos” lançada pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Em 2009 o público foi de 573.986 visitantes. 
  
As principais atividades foram: 
 
Lançamento:   Biblioteca Virtual da América Latina-BV@L, do livro “El síndrome del capitalismo” 
Curso:  ensino a distância da língua espanhola  
Exposição e Outros:   “O outro que habita em mim”, “ Uma pequena estória da História da América Latina, 
Festival Latino-Americano de São Paulo, Festival Ibero-Americano de Teatro,  Ayrton Senna: imagens de um 
mito, Projeto Adoniran, Série Villa Lobos, ciclos de palestras e mesas redondas sobre a América Latina, 
seminários, simpósios e congressos. Parceria: UNESP, UNICAMP, PUCSP e ECA/USP. 
Cátedra Unesco Memorial da América Latina :  Participação: USP, UNICAMP e UNESP. Realização: 
estudos e pesquisa de interesse comum dos países da América Latina. Áreas: energia, meio ambiente, 
comércio e desenvolvimento, ciência e tecnologia e agro negócios. Parcerias: Argentina, Bolívia, Chile, 
Colômbia, México, Peru e Venezuela. 
 
 
 
 
 

Execução da UGE  Dotação Empenhado Saldo Execução 
Recursos do Tesouro 12.256.982,00 12.086.265,13 170.716,87 98,6% 

Recursos Próprios - Fundo 2.094.740,00 1.804.698,63 290.041,37 86,2% 
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Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

617 

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência  
 
 

 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

 

Secretaria criada pela Lei  Complementar  n.º 1.038, de 06/03/ 2008 

 
Número de funcionários   

 
I. Apresentação 
 
 
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a primeira no Brasil, foi criada 
pela Lei Complementar Estadual nº 1.038, de 06 de Março de 2008. Ela está regulamentada 
pelo Decreto nº 52.841, de 27 de Março de 2008, que a organiza e lhe confere atribuições 
específicas.  
 
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). 
 
 
II. Atividades 
 
O Relatório de Atividades do exercício de 2009 representa a síntese do trabalho da Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência em suas diversas frentes de atuação, destacando 
algumas ações desenvolvidas dentro do campo funcional que norteia suas atribuições e 
funções. Objetivo: trazer para o centro das políticas públicas os 4,2 milhões de pessoas com 
deficiência e seus familiares (Quadro 1). 
 
 

 

 

2008 2009 09/08

Secretaria -                                  46 -

ativos - 46 -

R$  mil 

2008 2009 variação 

09/08

1-Administração Direta 9.021,1 20.468,3 126,9%

Pessoal - 1.781,1 -

   funcionários ativos - 1.749,8 -

   obrig. patronal/insuf.f inanc. - 31,3 -

Custeio 8.850,9 18.536,7 109,4%

Investimentos 170,2 150,6 (11,5)%

Total da Despesa 9.021,1 20.468,3 126,9%
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Quadro 1 - Quantidade de Pessoas com alguma deficiência no Estado de São Paulo 

Tipo de Deficiência – Estado de São Paulo 

Pelo menos 
uma 

deficiência 

Intelectual 
permanente 

Física - 
tetraplegia, 

paraplegia ou 
hemiplegia 
permanente 

Física - falta de 
membro ou de 

parte dele 
(perna, braço, 

mão, pé ou dedo 
polegar) 

Visual - incapaz, 
com alguma ou 

grande 
dificuldade 

permanente de 
enxergar 

Auditiva - 
incapaz, com 

alguma ou 
grande 

dificuldade 
permanente de 

ouvir 

Motora - incapaz, 
com alguma ou 

grande 
dificuldade 

permanente de 
caminhar ou 

subir escadas 

4.203.632 547.314 193.401 93.476 2.638.187 984.131 1.378.816 

Fonte: FIBGE 
 

Ações, projetos e programas foram implantados no decorrer do ano de 2009. Entre eles, 
destaca-se a criação do Comitê de Apoio ao Paradesporto. 
 
Comitê de Apoio ao Paradesporto foi criado no final de 2008, cuja maior incumbência é a 
elaboração, o acompanhamento e a avaliação do Plano de Ação Paradesportivo do Estado de 
São Paulo. Objetivo: assegurar o direito de participação das pessoas com deficiência nas 
atividades de esporte e lazer oferecidas no calendário anual das Secretarias de Educação e de 
Esporte, Lazer e Turismo. A partir de abril/2009, foram realizados fóruns regionais “O Esporte e 
o Lazer na Inclusão da Pessoa com Deficiência” nos municípios paulistas a seguir:  

 
Catanduva, Bauru, Penápolis, Votorantim, Ourinhos, Santos, São José dos Campos, Ribeirão Preto e 
Jaguariúna. 

 
Objetivos dos Fóruns Regionais: 1) Apresentar formalmente a Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência; 2) Divulgar o primeiro Plano de Ação Paradesportivo do Estado de São Paulo; 
3) Conhecer a situação da participação das pessoas com deficiência nas ações de esporte e lazer; 4) 
Apresentar para as lideranças municipais formas de sucesso para facilitar o acesso das pessoas com 
deficiência às atividades de esporte e lazer; 5) Possibilitar o encaminhamento de parcerias que possam 
contribuir na universalização da oferta das atividades de esportes e lazer para as pessoas com 
deficiência em cada município paulista. 
 
    Quadro 2 - Resultados dos Fóruns Regionais. 

 
 

Cidades 
 
Fórum 

Convidadas Presentes % 

 
Participantes 

 
Entidades 

Catanduva 112 23 20,5 103 33 
Bauru 71 45 63,4 210 98 
Penápolis 101 17 16,8 83 48 
Votorantim 86 11 12,8 63 39 
Ourinhos 56 16 28,6 69 42 
Santos 31 18 58,1 116 59 
São José dos Campos 56 17 30,4 328 34 
Ribeirão Preto 68 15 22,1 44 23 
Jaguariúna 64 25 39,1 171 72 
Total 645 187 29,0 1.187 448 
 
 
Programa de Orientação de Políticas Públicas Inclusivas foi desenvolvido com os Municípios 
Paulistas com a finalidade de apoiar os Prefeitos na estruturação do Plano Municipal de 
Acessibilidade. Foram realizadas 18 Oficinas em 18 municípios do Estado de São Paulo com 
612 participantes, conforme quadro 3. 
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Quadro 3 – Oficinas realizadas nos Municípios 

 
 
Cartilha Prefeito Cidadão – Cidade para Todos foi lançada no 53º Congresso Estadual de 
Municípios. Contém informações para facilitar a acessibilidade e a inclusão das pessoas com 
deficiência. A Cartilha tem a versão impressa e encontra–se disponível no site da Secretaria: 
www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br .  
 
Por meio do convênio com a Fundação Seade, buscou identificar o perfil das organizações e 
entidades relacionadas às pessoas com deficiência. O georeferenciamento e a identificação 
das características de cada região permitem a construção de ações que valorizem a inclusão e 
a participação das pessoas com deficiência em todos os setores da sociedade.  
 
Com relação à Valorização da Educação Inclusiva, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – SDPcD atuou junto aos diversos níveis do Sistema de Ensino, realizando 
mapeamento e análise de dados relativos à educação da população com deficiência nos 
Municípios do Estado. A análise considera os enfoques de inclusão presentes nos saberes e 
práticas dos gestores, professores e alunos da rede estadual de Educação, visando a conferir 
ao estudante com deficiência a plena oportunidade de acesso à formação em todos os níveis e 
à inclusão social.  
 
 
III.  Portfólio de Programas, Projetos e Ações  
 

Programas 

Programa: Fomento à normalização e fabricação de aju das técnicas 
 
Projeto 1. Receptor Acessível para TV Digital  
Objetivo: Desenvolver soluções para inclusão das pessoas com deficiência ao sistema de televisão digital 
no Brasil. 
 
Resultado: Solução de receptores digitais para inclusão das pessoas com deficiência ao sistema de 
televisão digital no Brasil. 
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Projeto 2. Proteção de Direitos autorais para livros em formato digital  
 
Objetivo: Desenvolver softwares para evitar a reprodução ilegal de cópias de obras digitalizadas por parte 
do usuário final. 
 
Resultado: Desenvolvimento de software de criptografia para possibilitar a divulgação e a comercialização 
de obras digitalizadas por partes das editoras, evitando a reprodução ilegal, por parte do usuário final, das 
cópias digitalizadas. 
 
Projeto 3. Módulo Inteligente para Cadeiras de Rodas  Motorizadas 
 
Objetivos: pesquisar e desenvolver um módulo inteligente capaz de integrar diferentes dispositivos de 
entrada e saída para controle de cadeiras de rodas motorizadas; pesquisar e desenvolver um software de 
configuração do módulo inteligente. 
 
Resultado: Desenvolvimento de um módulo inteligente capaz de integrar diferentes dispositivos de 
entrada e saída para controle de cadeiras de rodas motorizadas e o desenvolvimento de um software de 
configuração do módulo inteligente. 
 
Instituição Parceira: LSITEC 
Período: 13 meses  
Orçamento: R$ 2.000.000,00 

 
Programa: Produção de informações para subsidiar a Fo rmulação de Projetos e Ações .  
 
Sub Projeto 1 – Geração de cadastro de instituições q ue atuam com pessoas com deficiência ;  
 
Objetivo: Identificar as entidades e organizações sociais que promovam ações que atendam as pessoas 
com deficiência. 
 
Resultado: Cadastro das Instituições que desenvolvem ações sociais dirigidas às pessoas com 
deficiência. 
 
Subprojeto 2 – Pesquisa com entidades que prestam ate ndimento a pessoas com deficiência 
 
Objetivo: Avaliar por meio de pesquisa a forma de atuação e o público atendido pelas organizações e 
instituições que atuam com PCD – Pessoas com Deficiência. 
 
Resultado: Base de dados da pesquisa com instituições e relatório analítico dos resultados. 
 
Subprojeto 3 – Realização de pesquisa com 645 prefei turas municipais . 
 
Objetivo: Identificar os serviços executados pela Prefeitura e sua estrutura organizacional para a gestão 
na área de atuação às pessoas com deficiência. 
 
Resultado: Base de dados da pesquisa municipal e relatório analítico dos resultados. 
 
Instituição Parceira: Fundação SEADE 
Período: 13 meses 
Orçamento: R$ 696.720,00 
 
Programa: Aprimoramento da Gestão SEDPcD 
 
Subprojeto 1 - Capacitação dos funcionários da SEDPcD 
 
Objetivo: - Capacitação dos funcionários da SEDPcD com relação às práticas  administrativas.  
 
 Resultado: - Capacitação de 31 funcionários da SEDPcD em 6 cursos relacionados às práticas da 
administração pública. 
 
Subprojeto 2 - Plano Municipal de Acessibilidade 
 
Objetivo: - Realizar 18 oficinas e 3 encontros temáticos para sensibilização e capacitação técnica dos 
Agentes Municipais. 
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Resultado: Elaboração, por parte dos prefeitos, do plano municipal de acessibilidade levando-se em 
consideração os eixos estruturantes: Urbanismo, Edificação, Comunicação e Transportes. 
 
Subprojeto 3 - Observatório de direitos 
 
Objetivo: Propiciar um espaço de interlocução com a SEDPcD para estimular a atenção às pessoas com 
deficiência em todos os municípios do Estado de São Paulo. 
 
Resultado: Identificação de experiências, programas e ações que contemplem os direitos das pessoas 
com deficiência. 
 
Instituição Parceira: CEPAM 
Período: 13 meses 
Orçamento: R$ 873.143,40 

Projetos 
Projeto: Educação para todos e com todos 
 
Objetivo: Mapeamento e caracterização da educação dos alunos com deficiência na Rede Estadual. 
 
Resultados: - Publicação das melhores práticas encontradas nas escolas onde foi aplicado o questionário; 
- Desenvolvimento de um Hot-site onde as informações foram cruzadas fornecendo subsídios para o 
mapeamento situacional; - Relatórios individuais de todas as Diretorias de Ensino e Unidades Escolares 
onde foi aplicado o questionário.  
 
Instituição Parceira: Mais diferenças 
Periodo: 14 meses 
Orçamento: R$ 1.497.812,90  
Projeto: CPIDES - Centro de Promoção da Inclusão Digital, Educaci onal e Social 
 
Objetivo: - Construção de um Centro de Promoção da Inclusão Digital, Educacional e Social – CPIDES.  
 
Beneficiados: pessoas com necessidades especiais; jovens menos favorecidos financeiramente; jovens 
em situação de risco pessoal e social e demais pessoas inseridas neste contexto. 
Resultado: Construção do Centro de Promoção da Inclusão Digital, Educacional e Social – CPIDES 
 
Instituição Parceira: UNESP 
Período: 13 meses 
Orçamento: R$ 213.300,00 
Projeto:  Moda e Inclusão 
 
Objetivo: - Incentivar o surgimento de novas soluções em relação ao vestuário para a pessoa com 
deficiência; - Inserir as pessoas com deficiência no contexto da Responsabilidade Social. 
 
Resultado: Evento realizado na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com um 
desfile das finalistas que participaram do concurso e a premiação das 3 (três) primeiras colocadas; 
Despertou o interesse de alguns parceiros na área, como a Vicunha, que fará um projeto piloto 
relacionado à temática. 
 
Instituição Parceira: Vicunha, Faculdade Anhembi Morumbi, Pense moda, SP Fashion Week.   
Período: 8 meses  
Orçamento: R$ 37.594,42 
Projeto:  Fórum Regional 
 
Objetivo: Divulgar o Plano de Ação Paradesportivo; Estimular parcerias que visam a incluir as pessoas 
com deficiência na prática de esportes e nas atividades de lazer municipais. 
Resultado: Disseminação do Plano de Ação Paradesportivo; Sensibilização dos municípios para a 
necessidade de incluir as pessoas com deficiência na prática de esportes e nas atividades de lazer 
municipais. 
 
Instituição Parceira: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo, Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo e Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência.  
Período: 5 meses  
Orçamento: R$ 44.566,45 
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Ações:  
 
1) 09/11 – Paraolimpíadas Escolares 2009 – Brasília 
 
- Participação de 96 atletas, patrocinados pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e com apoio da Secretaria de Esportes. 
 
Orçamento: R$ 170.120,00 
 
2) 22/12 – Implantação de Praça Paradesportiva - Assinatura de convênio entre Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e a Prefeitura Municipal de Bauru para sua implantação.  
 
- Objetivo: -  Incentivar crianças, jovens, adolescentes e idosos a praticarem esportes condizentes com a 
capacidade individual. - Diminuir a distância que existem entre pessoas com deficiência, excluídas das 
atividades cotidianas da sociedade.  - Encontrar no esporte uma forma de integração.  
 
Orçamento: R$ 1.600.000,00 
Projeto: Empregabilidade e Qualificação Profissional “ in company” 
 
Objetivo: Desenvolver metodologia para qualificar pessoas com deficiência para a inserção no mercado 
de trabalho, utilizando o próprio ambiente de organização.    
 
Resultado: Desenvolvimento de Metodologia e Sistematização do processo de qualificação profissional e 
modelo de integração do ambiente de trabalho. 
 
São atualmente 27 empresas parceiras. 
Garantia de maior autonomia, independência, qualidade de vida e cidadania. 
Transformação do ambiente de trabalho.  

Instituições Parceiras: Turma: Serasa Experian, Itaú, Santander, Propay, Safra, Holcim, Visa net Brasil, 
Medial Saúde, Tozzini Freire Advogados, Dow, Good year, PriceWaterhouseCoopers, Accor Hospitality, 
BrasilPrev, Arcadis, IBMEC, Festo, Accor / Ticket, Bristol – Myers Squibb, Cardif, Deloitte, Dow Brasil, 
Grupo ABC, Medial Saúde, NEC do Brasil, Net, Pricewaterhousecoppers, e Siemens Brasil.   
 
Investimento: repassado por empresas parceiras  
Projeto:  Rede Lucy Montoro 
 
Objetivo: - Implantar uma Rede de Atendimento em Reabilitação de forma hierarquizada e 
descentralizada dentro dos parâmetros do Sistema Único de Saúde/SUS; - Suprir às necessidades de 
ampliação e descentralização de atenção e fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de 
locomoção; - Promover o desenvolvimento tecnológico na área; Garantir a qualificação de recursos 
humanos para o atendimento em reabilitação. 
 
Resultado: Implantação de 17 unidades de Reabilitação Física em São Paulo e Interior de São Paulo, até 
o final de 2010.  
 
Instituição Parceira: Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e Hospital das Clinicas.  
Período: 24 meses 
Orçamento: R$ 8.409.661,00 
 
Ações 
 
Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação para  Pessoas com Deficiência  
 
- Promover uma grande discussão sobre a importância das tecnologias assistivas e ajudas técnicas no 
processo de reabilitação e no dia-a-dia das pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, 
permanente ou temporária, idosos e seus familiares e outros interessados. Esta ação contemplou a 
realização de seminários, rodada de negócios, exposição de produtos e serviços tendo como foco a 
inovação tecnológica; - Fomentar a fabricação e a oferta desses produtos no mercado nacional, 
estimulando a inovação, a produção em larga escala e o seu barateamento para o público consumidor, 
garantindo uma melhor qualidade de vida para aqueles que os necessitam. 
 
 - Inauguração e Inicio das operações da 3ª Unidade da Capital – Instituto Reabilitação Lucy Montoro, 
 
- Treinamento de profissionais: médicos e outros profissionais, 
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- Desenvolvimento do Sistema de Informação e do Sistema de Gerências das Informações, 
 
- Implantação do Prontuário Eletrônico, 
 
- Desenvolvimento dos manuais de procedimento, por área funcional e por patologia, 
 
- Desenvolvimento das guias de acesso para as diferentes regiões atendidas pela Rede Lucy Montoro. 
 
- Unidade Móvel da Rede Lucy Montoro – visita a 15 municípios do Estado de São Paulo. – Fornecimento 
de 3.500 equipamentos. – Ajudas técnicas para locomoção em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde.   
 
Valor total: R$ 7.500.000,00 
 
Eventos 
 
19/01 – Lançamento da Unidade Móvel da Rede de Reabilitação Lucy Montoro 
21/03 – Simpósio Síndrome de Down “Inclusão para a Autonomia” 
27/08 – Encontro de Assistentes Sociais do Estado de SP para a Dignidade e Inclusão das pessoas com 
deficiência 
03/09 – Inauguração da Unidade Santo Amaro da Rede Lucy Montoro 
 
Publicações Especializadas  
 
- Livro humanização na saúde;  
- Guia informativo sobre lesões medulares; 
- Guia de Orientação aos cuidadores. 

Ações 

Ações: Republicação de livro Lei de Cotas  
 
Objetivo: Republicar 880 exemplares do Livro “Lei de Cotas” para a distribuição no evento de 
comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. 
 
Resultado: Republicação do Livro “Lei de Cotas” com tiragem de 880 exemplares. 
 
Período: 1 mês 
Orçamento: R$ 8.000,00 
Ações : Memorial de Luta 
 
Objetivo: Coletar dados e organizá-los para que o público em geral conheça a história de luta das 
pessoas com deficiência. 
 
Resultado: Evento com apresentação de uma mostra sobre a história de luta das pessoas com deficiência 
por meio de gravuras, fotografias, vídeos, escritos e outros. 
 
Período: 6 meses 
Orçamento: R$ 200.000,00 
Ações : 24/11 Assinatura de Convênio com a FMVZ (USP) para c riação de Centros e Estudos de 
Treinamento do Cão Guia  
 
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a FMVZ-USP Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo assinaram convênio para a criação do Centro de 
Estudos do Cão Guia do Estado de São Paulo.  
 
Objetivo: - Definir parâmetros em relação à usabilidade do cão guia pela pessoa com deficiência visual. - 
Definir métodos de treinamento do cão guia. - Realizar um estudo do custo final da criação e treinamento 
do cão guia. 
Workshop de Comunicação  
 
Objetivo: Esclarecer e conscientizar públicos estratégicos como: jornalistas, assessores de comunicação, 
relações públicas, gestores de governo, prefeituras e outros interessados, sobre a abordagem correta no 
que se refere às pessoas com deficiência, de acordo com a terminologia e direitos assegurados pela 
Convenção da ONU. 
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Resultado: Evento realizado na Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para 
discutir, refletir e esclarecer questões relacionadas ao cotidiano das pessoas com deficiência. 
 
Período: 3 meses 
Orçamento: R$ 9.468,66  
Curso Intensivo Básico da Língua Brasileira de Sinai s - LIBRAS  
 
Objetivo: - Capacitar 60 funcionários e técnicos de diversos órgãos do Governo do Estado, em cursos 
presenciais de LIBRAS. - Preparar o público para o atendimento de qualidade. - Cumprir as exigências da 
legislação nacional na área de atendimento às pessoas com deficiência. 
 
Resultado: Capacitação de 43 funcionários e técnicos de diversos órgãos do Governo do Estado de São 
Paulo, para um melhor atendimento aos usuários surdos. 
 
Período: 2 turmas - 40 horas – 03 horas/aula – 2 dias por semana 
Orçamento: R$ 5.600,00  
 
 
IV. Eventos & Mídia 
 
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. Foram realizados vários eventos, reunindo milhares de participantes que 
tiveram contato com as questões relacionadas ao segmento. Este empenho gerou mobilização 
da mídia em geral.  
 
Resultado: Total de 458 inserções na mídia, em 2009, considerando os veículos impressos 
(jornais e revistas), eletrônicos (rádio e TV) e digitais (Internet), entre os quais: 30 matérias na 
Grande Imprensa, 37 inserções em mídia governamental (portais de governo), 121 matérias 
em jornais e revistas do Interior, 11 inserções em mídias de outros Estados e Países e 259 
matérias na mídia segmentada - voltada para assuntos da pessoa com deficiência e direitos 
humanos.  
 
Eventos organizados e realizados em 2009 ocorridos na Secretaria ou em outros Locais, 
com registro pela Assessoria de Comunicação Institu cional 
 
13/03 – Balanço de atendimentos da Unidade Móvel em Jacareí 
14/03 – XIV Seminário Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
26/03 – Workshop sobre critérios para inclusão de pessoas com deficiência em Censos do IBGE 
27/05 – Posse dos Conselheiros do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência 
08/06 – Encontro com Vereadores da Associação Paulista de Municípios 
08/07 – Encontro com Prefeitos da Baixada Santista, na AGEM, em Santos 
24/07 – Cerimônia de Comemoração dos 18 Anos da Lei de Cotas 
22/10 – Lançamento do Fórum de Empregabilidade, em parceria com a Serasa e Instituto Ethos 
24/11 – Assinatura de Convênio com FMVZ (USP) para criação de Centro de Estudos e Treinamento do 
Cão Guia, na Cidade Universitária 
02/12 – Workshop “Sensibilização para a Inclusão: Construindo uma Sociedade Universal à Luz da 
Convenção da ONU” 
03/12 – Inauguração do Memorial da Inclusão – Os Caminhos da Pessoa com Deficiência 
07/12 – Encontro “Desafios para Construção de uma Política Municipal” 
21/12- Assinatura do termo de cooperação para implantação de Centro de Excelência de Tecnologia e 
Inovação em Benefício da Pessoa com Deficiência.  
 
 
V. Atendimento aos Usuários 
 

Solicitação Encaminhamento Quantidade  
Informação das Legislações sobre os 
direitos das pessoas com Deficiência 

Centro de Informação Rui Bianchi 129 

Colocação no Mercado de Trabalho 
para Pessoas com Deficiência 

Entrar em contato com as instituições 
AME, AVAPE e Emprega SP 

92 
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Solicitação Encaminhamento Quantidade  
Reabilitação para Pessoas com 
Deficiência Física. 

Rede de Reabilitação Lucy Montoro 92 

Informação do Bilhete Único Especial SPTrans 78 
Contatos com colaboradores da 
Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. 

Remanejamento do e-mail para o 
contato solicitado pelo usuário 

77 

Informações sobre escolas da rede 
estadual de ensino 

Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo 

71 

Informações sobre instituições que 
atendam pessoas com deficiência 

Direcionamento para a instituição de 
acordo com a deficiência especificada 

69 

Currículo Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro 

Rede de Reabilitação Lucy Montoro 69 

Aposentadoria Previdência Social 66 
Informações Passe Livre Ministério dos Transportes 60 
Informação sobre isenção de imposto 
na compra de um automóvel. 

Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

58 

Informação sobre o BCP – LOAS Previdência Social 55 
Material da Secretaria (impressos 
disponíveis, vídeos). 

Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

52 

Fornecimento de órteses e próteses IMREA / Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro 

49 

Como enviar uma Proposta para a 
Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

46 

Tratamento Médico Especializado Secretaria Estadual de Saúde de SP  46 
Currículo para a Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência  

Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

41 

Informações das cotas para pessoas 
com deficiência (CDHU) 

CDHU 38 

Informação Cartão Defis Departamento de Operação do Sistema 
Viário (DSV) 

37 

Informação sobre a Lei de Cotas Centro de informação Rui Bianchi 33 
Retorno de e-mail ao usuário da 
solicitação à Secretaria de Estado dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência 

Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

28 

Informações de como conseguir uma 
cadeira de rodas 

Secretaria Estadual de Saúde de SP / 
Rede de Reabilitação Lucy Montoro 

28 

Isenção de Rodízio Departamento de Operação do Sistema 
Viário (DSV) 

21 

Informações ATENDE Atende – SPTrans 17 
Advogados gratuitos do Governo de SP Defensoria Pública 13 
Laudo Médico  Secretaria Estadual de Saúde de SP 13 
Informação sobre o Conselho Estadual 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

13 

Calendário dos Eventos da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

Site da Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 

12 

Informações Unidade Móvel de 
Reabilitação Rede Lucy Montoro 

Rede de Reabilitação Lucy Montoro 12 

Bolsa de Estudos Orientação ao usuário que procurar a 
universidade em que pretende cursar   

12 

Informação sobre Língua de Sinais 
(LIBRAS) 

FENEIS 7 

Isenção do Imposto de Renda Secretaria da Fazenda 5 
 Informações de onde conseguir 
Aparelho Auditivo 

Instituto CEMA 5 

Informações sobre a Perícia Médica Departamento de Perícia Médica do 
Estado de São Paulo 

5 

Informações sobre a Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

Adicionar em nosso Mailing 5 

Como limpar o nome do SERASA SERASA 1 



 

 

626 

Solicitação Encaminhamento Quantidade  
Visita na Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência 

Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

5 

Visita Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro 

Rede de Reabilitação Lucy Montoro 3 

Informações sobre o processo de 
transferência de Penitenciária 

Secretaria da Administração 
Penitenciária do Estado de São Paulo 

2 

Informações sobre o Programa Leve 
Leite 

Prefeitura de São Paulo 2 

Relação dos CIDs Secretaria Estadual de Saúde de SP 2 
Como limpar o nome do SERASA SERASA 1 
Obter Licença Estadual de sua 
instituição 

CONSEAS 1 

 
 

Resumo 
Total de solicitações 1.470 
Manifestação à Ouvidoria 
   Críticas e Sugestões 
    Elogios 
    Total 

 
70 
12 
82 

 
 
 

Atendimento ao usuário de 2009

1.470

12
70

Solicitações

Elogios e Sugestões

Críticas e Sugestões

 
 
 

VI. Considerações Finais 
 
Em torno das prioridades e em resposta ao conjunto de desafios identificados no âmbito da 
estratégia de inclusão, organizaram-se as medidas de política mais relevantes associadas aos 
Programas, Projetos e Ações desta Secretaria, tendo atenção as questões relativas à 
igualdade de oportunidades, para as pessoas com deficiência.  

 
Estas prioridades encontram-se em consonância com as consideradas de maior relevância no 
Estado de São Paulo, que são as seguintes:  
 
1. Aumentar a participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho;  
2. Modernizar os sistemas de proteção social, em face do propósito de inclusão social;  
3. Corrigir as desvantagens na educação e na formação de pessoas com deficiência;  
4. Garantir condições dignas de habitação para todos;  
6. Melhorar o acesso aos serviços de qualidade, sobretudo na saúde e educação;  
7. Ultrapassar as discriminações e reforçar o valor da pessoa com deficiência e dos cidadãos em geral. 
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Procuradoria Geral do Estado – PGE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 628 

 
Procuradoria Geral do Estado – PGE 

 
 
 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

* inclui obrigação patronal/insuficiência financeira  a partir de set/2007.  

 
 
 
 

Número de funcionários 

 
 
I – Atividades 
 
 
Principais Destaques das Atividades e Dados Quantit ativos 
 
Em 2009, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo passou a contar com: 
 
- Novos órgãos:  
 

a) Subprocuradoria Geral do Estado – Área do Contencioso Tributário-Fiscal;  
b) Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares;  
c) Coordenadoria de Execuções contra a Fazenda Pública; 
d) Coordenadoria Judicial de Saúde Pública, e  
e) Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.  

 
- Seções Administrativas das Procuradorias Regionais  foram reativadas, por meio do Decreto n. 54.443, 
de 15 de junho de 2009. 
 

Taubaté, Ribeirão Preto e São Carlos.   

2008 2009 09/08

Procuradoria 2.054                             2.110                             2,7%
   Ativos 1.538                             1.566                             1,8%
   Inativos 516                                544                                5,4%

R$ mil 
variação

09/08
Administração Direta 1.901.871,4 1.827.695,5 (3,9)%

Pessoal 419.840,9 481.051,8 14,6%

   funcionários ativos 249.350,1 289.780,2 16,2%

   inativos e pensionistas 0,1 - -

   obrig. patronal/insuf.financ.* 170.490,8 191.271,6 12,2%

Custeio 58.931,1 77.265,3 31,1%

Investimentos 4.176,9 1.394,3 (66,6)%

Sentenças Judiciais 1.418.922,5 1.267.984,1 (10,6)%

Total da Despesa 1.901.871,4 1.827.695,5 (3,9)%

20092008
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- Área do Contencioso Tributário-Fiscal - foi instalada na Subprocuradoria Geral do Estado em janeiro de 
2009, instituída pela Lei Complementar n. 1082, de 17.12.2008. Competência: coordenação das Unidades 
da PGE em relação às questões jurídicas de natureza fiscal e tributária do Estado de São Paulo, inclusive 
o planejamento e a gestão da Dívida Ativa, visando ao incremento de sua arrecadação.  
 
- Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares (CPD) - instituída pelo Decreto 54.050, de 20.2.2009. 
Competência: condução de todos os processos administrativos disciplinares e sindicâncias punitivas 
instaurados contra servidores públicos do Estado de São Paulo. Objetivo: apuração de irregularidades 
disciplinares. Até fevereiro de 2009, cada uma das Secretarias de Estado mantinha sua Unidade 
Processante Permanente (UPP), sempre presidida por procurador do Estado, por força do Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Benefício: maior equilíbrio na distribuição dos processos 
entre os Procuradores, maior celeridade e a implantação de padronização de procedimentos e teses. 
 
- Coordenadoria de Execuções contra a Fazenda Pública da Capital (CEFP)  - instituída pela Resolução 
PGE n. 12, de 5.2.2009. Atuação: - necessidade de dar tratamento uniforme e eficiente ao 
acompanhamento dos processos em que houve condenação pecuniária da Fazenda do Estado de São 
Paulo.  Equipe: 10 (dez) Procuradores do Estado.  
 
- Coordenadoria Judicial de Saúde Pública – COJUSP - instituída pela Resolução PGE n. 50, de 
21.9.2009.  Está vinculada à Subprocuradoria Geral do Estado – Área do Contencioso Geral.   
 

Atribuições: a) prestar orientação e apoio técnico às Procuradorias Regionais e aos Procuradores do 
Estado vinculados à atuação na área da saúde pública, com vistas à especialização na matéria e 
uniformização de teses, posturas e procedimentos; 
 b) buscar a institucionalização de canais de comunicação entre os órgãos da Secretaria de Estado da 
Saúde e os da Procuradoria Geral do Estado, para a transmissão recíproca de informações técnicas, de 
maneira célere e segura, a respeito das ações judiciais; 
 c) coordenar a atuação das unidades da Procuradoria Geral do Estado na defesa das políticas públicas 
de saúde perante o Poder Judiciário;  
d) agir preventivamente na solução de litígios, identificando questões que merecem maior atenção, 
propondo a criação de grupos de estudo ou de trabalho para o desenvolvimento de temas específicos; 
sugerir alteração de rotinas ou procedimentos para aprimorar o desempenho do Estado em juízo;  
e) realizar, em matéria de saúde pública, a interlocução da Procuradoria Geral do Estado com os 
demais órgãos da Administração, em todas as esferas; 
 f) opinar sobre a celebração de acordos em ações coletivas que versem sobre saúde pública e sobre a 
formalização de termos de ajustamento de conduta no âmbito de inquéritos civis.    
 
Equipe: 8 (oito) Procuradores do Estado.  

 
- Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - instituída pela Resolução PGE n. 44, de 
20.8.2009. Está vinculada ao Gabinete do Procurador Geral do Estado.  Atribuições: traçar as metas e 
diretrizes relativas ao planejamento, coordenação e organização dos recursos de tecnologia da informação 
e comunicação no âmbito da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. 
 
 
Análise de Dados Setoriais 
 
1. Área do Contencioso   
 
- Defesa Judicial do Interesse Público e do Patrimônio da Sociedade – Compete à Procuradoria 
Geral do Estado representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, inclusive 
as de regime especial, exceto as universidades públicas, em todos os juízos e tribunais.  
 
Para fins de atuação uniforme e coordenada, vinculam-se à Procuradoria Geral do Estado os 
órgãos jurídicos das universidades públicas estaduais, empresas públicas, sociedades de 
economia mista sob controle do Estado e fundações públicas estaduais. 
 
- Proteção do interesse público: atividades diuturnamente realizadas pelos Procuradores do 
Estado, decorrem quantidades expressivas de arrazoados judiciais, pareceres administrativos e 
orientações jurídicas. A seguir são destacadas algumas das questões relevantes para o Estado 
de São Paulo que estiveram sob a responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado em 2009. 
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1. Suspensão da liminar concedida em ação popular que vedava a cobrança de pedágio no 
Rodoanel. 
 
2. Concessão de tutela antecipada em Ação Civil Pública proposta perante a 6ª Vara Federal de 
São Paulo (2006.61.00.028224-0) contra ANAC, União Federal, Infraero e companhias aéreas, em face 
dos atrasos e cancelamentos de vôos que se tornaram freqüentes no País. 
 
3. Suspensão da liminar que afastou a validade de prova classificatória que, junto com outros 
critérios, iria determinar a atribuição de aulas para professores temporários da rede estadual de 
educação. 
 
4. Parcial provimento a mandado de segurança impetrado pelo Estado contra seqüestro de rendas 
para a satisfação de credores de precatório não alimentar (Caso Palmital), afastando a pretensão dos 
credores de receber diferença relativa ao cálculo de juros sobre juros, que elevava indevidamente a 
dívida do Estado, em mais de R$ 100 milhões. 
 
5. Acolhimento da defesa do Estado pelo Tribunal de Justiça, para negar provimento ao recurso de 
apelação interposto pela Defensoria Pública, que pleiteava reforma da decisão de primeiro grau, para 
compelir o Estado a providenciar moradia aos ocupantes da comunidade denominada alojamento Ponto 
Frio, por meio de programas de locação social, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. 
 
6. Acolhimento da defesa do Estado para indeferir a liminar pleiteada pelo Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), que tentava afastar o poder do 
diretor de escola de atribuir aulas/classes, com base no artigo 2º da Resolução SE 97/2008, levando em 
conta o perfil de cada professor, assim como desempenho e experiência anteriores dos docentes. 
 
7. Concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto pelo Estado para dar 
continuidade a pregão visando à contratação de serviços de moto frete pela Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento. 
 
8. Acolhimento da defesa do Estado para afastar a pretensão do Grupo CCR (ViaOeste) de 
reconhecimento de suposto desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão do sistema 
rodoviário Castello Branco-Raposo Tavares, especialmente nas marginais da Rodovia Castello Branco, 
em razão de alegada “fuga de automóveis” pelo Rodoanel Mário Covas. Em conseqüência, o Estado 
deixou de ser condenado em aproximadamente R$ 900 milhões. 
 
9. Suspensão dos efeitos da liminar concedida pela 20ª Vara Federal Cível de São Paulo, que 
determina a destinação de R$ 5,5 bilhões - apurados pelo Estado com a venda da Nossa Caixa para o 
Banco do Brasil - ao pagamento de precatórios. 
 
10. Concessão de liminar pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a decisão do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) que condenou o Estado de São Paulo a pagar 
adicional de insalubridade calculado sobre os vencimentos integrais recebidos por empregado público. 
 
11. Anulação da condenação do Estado em honorários de advogado de R$ 7 milhões em favor da 
Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas da VASP (AFAPV). 
 
12. Suspensão da decisão judicial que determinou a interdição da Cadeia Pública de Registro. 
 
13. Acolhida a defesa do Estado de São Paulo para que possa ter prosseguimento o protesto de 
CDAs em ação proposta pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).  
 
14.  Extinção sem julgamento de mérito de Ação Civil Pública (ACP) promovida pela Defensoria 
Pública objetivando liberdade imediata para todos os presos em regime semi-aberto que estão 
cumprindo pena em regime fechado (5ª Vara da Fazenda Pública, processo  nº 053.08.601519-5). 
 
15. Improcedência de Ação Civil Pública (ACP) promovida pelo Ministério Público que objetivava a 
vacinação em massa da população de São José do Rio Preto para imunização contra a meningite. 
 
16.  Suspensão do pagamento de R$ 192.665.273,79, em valores de fevereiro de 2009, referentes 
ao precatório 558/98, da Agropecuária e Participações Rio Turvo Ltda.  
 
17. Acolhimento pelo STF de reclamação para suspender a decisão da Presidência da Seção de 
Direito Público do TJSP, que havia indeferido o processamento de recurso extraordinário voltado à 
discussão do teto remuneratório definido pela EC 41/2003. 
 
18. Improcedência do Mandado de Segurança coletivo interposto pelo Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) que pedia a anulação da determinação da Secretaria 
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de Estado da Educação, prevista no art. 2º da Resolução 97/2008, de consideração do perfil profissional 
do professor quando do processo de atribuição de aulas. 
 
19. Acolhimento pelo STF de reclamação contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que 
negou seguimento a recurso do Estado, alegando inexistência de repercussão geral em processo 
referente a danos morais supostamente devidos em razão de prisão preventiva de cidadão que 
posteriormente foi absolvido na esfera criminal.  
 
20. Procedência da Reclamação 6568, do Estado de São Paulo, em que se discutia a competência 
para o julgamento de dissídios coletivos de greve de servidores estatutários, a propósito do movimento 
deflagrado em 2008 pela Polícia Civil.  
 
21. Suspensão da sentença proferida pelo juiz federal da 1ª Vara de Bauru, que impedia a 
continuidade da construção das Penitenciárias de Presidente Alves (400 km de São Paulo). Com a 
decisão, o Governo do Estado dará continuidade na obra que garante mais 1.536 vagas no sistema 
prisional paulista. 
 
22. Acolhimento da defesa do Estado para extinguir a ação cautelar inominada ajuizada pela TPI – 
Triunfo Participações e Investimentos S/A e Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba – Triunfo 
Convale, contra a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp). A ação pretendia interromper a contratação da concessão com Primav Ecorodovias e 
impedir a instauração de processo administrativo para apuração de descumprimento de obrigações 
contratuais pelas próprias requerentes. 
 
23. Acolhimento da defesa do Estado em ação de repetição de indébito proposto pela empresa 
Citrosuco Paulista S/A, (9ª VFP, processo n. 053.99.409990-9) com economia aos cofres públicos de 
mais de R$ 100 milhões. 
 
24. Notificação às empresas AES Tietê e Duke Energy Geração Paranapanema para obrigá-las a 
realizar a expansão de 15% da capacidade de geração, conforme previsto nos editais de suas 
privatizações. 
 
25. Acolhimento da defesa do Estado para continuidade do projeto de construção do Teatro de 
Dança pela Secretaria da Cultura. (Processo n. 053.09.008581-0, da 1ª VFP). 
 
26. Ajuizamento de duas ações coletivas de consumo contra Claro e OI/Brasil Telecom por 
descumprimento às regras que devem ser seguidas por seus serviços de atendimento ao consumidor 
(SAC), juntamente com outros Estados da Federação.  
 
27. Concessão de liminar pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça em reclamação contra a 
sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que ordenava a imediata paralisação da 
cobrança de pedágio no Rodoanel Mário Covas. 
 
28. Suspensão da liminar concedida à Defensoria Pública em Ação Civil Pública (ACP) que visava à 
prestação de atendimento médico diário e odontológico quinzenal aos detentos da Cadeia de Jundiaí, 
além do fornecimento de todo e qualquer medicamento que lhes fosse prescrito. 
 
29. Acolhida a defesa do Estado para indeferir a liminar que visava à suspensão das obras de 
ampliação da Marginal do Rio Tietê, na Capital Paulista (12ª VFP). 
 
30. Suspensão de tutela antecipada, concedida em ação civil pública movida pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT), por meio da qual se questiona a gestão do Hospital Estadual de Sapopemba, por 
meio da Organização Social de Saúde (OSS) “Serviço Social da Construção Civil do Estado de São 
Paulo” (Seconci-SP). 
 
31. Suspensão da liminar que determinara a paralisação do processo legislativo relativo ao 
orçamento do Estado de São Paulo. 
 
32. Concessão de antecipação de tutela pleiteada em Ação de Cancelamento de Registro de 
Imóvel, ajuizada contra a Agropecuária e Participações Rio Turvo Ltda., decisão essa que determinou o 
bloqueio da matrícula, dificultando eventual alienação do bem para terceiros de boa-fé no curso da lide. 
O bem imóvel em questão é uma área encravada no Parque Estadual da Serra do Mar. 
 
33. Acolhimento pelo STF da tese do Estado, segundo a qual o princípio da anterioridade 
nonagesimal (início da cobrança de um tributo somente 90 dias depois de sua instituição ou majoração), 
previsto no artigo 150, inciso III, letra c, da Constituição Federal (CF), não se aplica à prorrogação de 
uma alíquota majorada já vigente. 
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34. Acolhimento de recurso do Estado contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Judicial de 
Várzea Paulista, que excluía as escolas locais do regime de progressão continuada, adotado em todo o 
Estado pela Secretaria de Estado da Educação. 
 
35. Concessão de liminar em dissídio coletivo ajuizado pelo Estado para impedir a paralisação de 
agentes penitenciários.  
 
36. Acolhimento da tese do Estado para manter a isenção da cobrança de pedágio para os eixos 
suspensos dos caminhões que tramitam pelas estradas paulistas. 
 
1.a - Área Fiscal   
 
Dando cumprimento ao gerenciamento da dívida ativa do Estado de São Paulo, a Procuradoria 
Geral do Estado, por meio da área do Contencioso Tributário-Fiscal, ajuizou inúmeros débitos 
tributários - fiscais. 
 
 
Procedimento: Seguindo os princípios da celeridade e economicidade processual, o Sistema da Dívida 
Ativa possibilitou o agrupamento de várias certidões de dívida ativa do mesmo devedor de ICMS 
declarado em uma única execução (em média na proporção de 3 para 1). A medida gerencial vem 
colaborar para a diminuição dos processos em curso no Poder Judiciário, além de facilitar o trabalho dos 
órgãos de execução da dívida ativa. 
 
Resultado: - Foram ajuizadas 95.504 execuções fiscais, condensando nelas 264.861 certidões da dívida 
ativa. Total:  R$ 14.838.409.509,02. 
 
- A arrecadação da receita ordinária, tal como ocorreu em 2008, sofreu reflexos com a continuidade 
concorrente do PPI no ano de 2009, atingindo o valor de R$ 239.545.080,60 (15.113.254,29 UFESP´s). 
 
 
Programa de Parcelamento Incentivado – PPI e a Arrecadação dos Débitos não Inscritos estão 
sob o domínio administrativo da PGE.  
 
PPI – 2009 
 

Discriminação Janeiro-dezembro/2009 - R$ UFESP 

Débitos Inscritos 364.935.125,34 23.024.298,12 

Débitos não Inscritos 296.031.088,96 18.677.040,31 

Total 660.966.214,30 41.701.338,43 

 
 

Arrecadação total 
 

Discriminação Janeiro-dezembro/2009 -  R$ UFESP 

Arrecadação Ordinária 2009 239.545.080,60 15.113.254,29 

PPI-2009 - Débitos Inscritos 364.935.125,34 23.024.298,12 

PPI-2009 – Débitos  não Inscritos 296.031.088,96 18.677.040,31 

Total 900.511.294,90 56.814.592,72 

 
 
 
Programa de Parcelamento - resultou em inúmeras adesões que geraram milhares de liquidações e 
parcelamentos. As dívidas inscritas foram aproximadamente 29.069 celebradas à vista e 30.690 a prazo, 
que deverão ser liquidadas nos respectivos períodos da avença firmada. 
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2. Consultoria Jurídica à Administração Pública   
 

Com atuação predominantemente preventiva, a Procuradoria Geral do Estado continuou a dar, 
em 2009, a prestação de assessoria jurídica às Secretarias de Estado, Autarquias e aos 
demais órgãos do Poder Executivo.  Buscou atendê-los com a necessária presteza e com o 
conhecimento das peculiaridades das atividades de cada um desses entes públicos, visando a 
encontrar soluções adequadas e legais para a execução integral do programa de Governo.  
 
No âmbito administrativo, a orientação da Procuradoria Geral do Estado, no exercício das 
atividades de consultoria e de assessoria jurídica, foi decisiva e imprescindível para a execução 
dos programas, metas e ações do Governo do Estado em 2009. 
 

Principais destaques:  
 
2.a – Área Consultiva   
 
1. Exame de legislação e atos normativos em vigor sobre questões diversas; 
2. Assessoramento jurídico na elaboração e revisão de normas legais e executivas, e nos projetos 
de Governo; 
3. Exame de procedimentos licitatórios e contratos; 
4. Exame da constitucionalidade de leis estaduais e municipais; 
5. Orientação na elaboração de projetos de lei, decretos e outros atos normativos, e sua aplicação; 
6. Exame de convênios e outras formas de parcerias. 
7. Considerando apenas as Secretarias da Administração Penitenciária, Educação, Saúde e 
Segurança Pública, foram mais de 12.500 pareceres, e 1.200 informações em mandados de segurança. 
8. A área atuou nas licitações de construção de presídios, nas concessões do Corredor Dom 
Pedro I, Ayrton Senna/ Carvalho Pinto, Raposo Tavares, Marechal Rondon Leste e Marechal Rondon 
Oeste; 
9. Participação na elaboração dos editais de PPP, de reforma de trens da série 5000, do sistema 
de arrecadação centralizada que substituirá o bilhete único, e a concessão do Expresso Aeroporto. 
 
 
2.b – Participação em Conselhos e Grupos de Trabalh o:   
 
Atuação da Procuradoria Geral do Estado em 2009  
 
a) Gestora do Sistema Único de Controle de Requisitórios Judiciais, instituído pelo Decreto n. 55.300, de 
30.12.2009. Finalidade: manter o registro cadastral de pagamentos de todos os requisitórios da 
administração direta e indireta do Estado de São Paulo, para fins de controle estatístico, verificação dos 
pagamentos e conferência da ordem em que serão realizados, à vista das alterações trazidas pela 
Emenda à Constituição Federal n. 62/2009; 
 
b) Membro do conselho gestor do Programa de Cooperação Técnica e de Ação Conjunta a ser 
implementado para identificação, discriminação e legitimação de terras devolutas do Estado de São 
Paulo e sua regularização fundiária ocupadas por Remanescentes das Comunidades de Quilombos, 
conforme dispõe o Decreto n. 55.247, de 23.12.2009; 
 
c) Membro do Comitê Estratégico e do Comitê Gerencial do Sistema de Gestão Integrada de Recursos 
Humanos e de Folha de Pagamento, conforme dispõe o Decreto n. 55.209, de 18.12.2009; 
 
d) Membro do Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN, conforme dispõe o Decreto n. 54.644, 
de 5.8.2009; 
 
e) Membro do Conselho Fiscal da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da 
Silva" – ITESP, conforme dispõe o Decreto  n. 54.559, de 17 de julho de 2009.  
 
f) Membro do Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas, conforme dispõe o Decreto n. 54.479, de 
24.6.2009; 
 
g) Membro do Conselho Estadual Sobre Drogas, conforme dispõe o Decreto n. 54.382, de 27.5.2009; 
 
h) Membro do Conselho Consultivo do Instituto de Pesos e Medidas – IPEM, conforme dispõe o Decreto 
n. 54.064, de 26.2.2009. 
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i) Membro do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos – FID, conforme 
dispõe a Lei Nº 13.555/2009. 
 
 Em 2009, houve a ampliação da participação da Procuradoria Geral do Estado na composição do 
Tribunal de Impostos e Taxas, passando de até 1/6 (um sexto) para 1/6 (sexto) os representantes da 
Instituição, conforme dispõe a Lei n. 13.457, de 18 de março de 2009. 
 
 
3. Centro de Estudos   
 
Área de Aperfeiçoamento 
 
 Ao longo do ano de 2009, o Centro de Estudos promoveu diversas atividades de aperfeiçoamento, em 
variadas modalidades:  
 
a) por realização própria, nas suas dependências; 
b) pela realização de atividades em parcerias com outras instituições de ensino, nas dependências do 
Centro de Estudos; 
c) pela aquisição de vagas em eventos e cursos promovidos por outras entidades; 
 
Foram oferecidas 3.321 vagas em 136 diferentes cursos, em 2009 – não computados nesse montante os 
cursos regulares oferecidos pela ESPGE – Escola Superior da PGE. 
 
Certificados de participação: 168 palestrantes e expositores e 2.623 participantes, entre Procuradores, 
funcionários, estagiários e público externo.  
 
Parcerias com outras entidades congêneres, especialmente: 
 
- Curso de Atualização em Direito Administrativo, Carga horária: 20 horas/aula. Participação: 60 
(sessenta) integrantes da PGE. Parceria:  Centro de Estudos, ESPGE, e IDAP. 
 
-  Direitos Humanos – Curso de extensão – Parceria: Centro de Estudos com a Pontifícia Universidade 
Católica - COGEAE, Instituto Max Plank e Universidade de Heidelberg, com participação de docentes 
daquela Universidade. 
 
Termo de Cooperação: foi assinado entre o Centro de Estudos e a Escola Fazendária - FAZESP da 
Secretaria de Estado da Fazenda. Foram oferecidos 30 cursos e abertas 128 vagas para Procuradores e 
servidores da PGE. 
 
Auxílio Financeiro: deferimento de 145 novos pedidos de ajuda financeira aos Procuradores e 
funcionários da PGE. Atualmente 288 integrantes da instituição recebem auxílio para freqüência a cursos 
de graduação, pós-graduação e extensão.  
 
Programas pró-livro e pró-software: oferece aquisição de material necessário ao desempenho profissional 
dos Procuradores. Foram deferidos 2.359 pedidos de reembolso no âmbito do pró-livro e 174 pedidos no 
âmbito do pró-software.  
 
 ESPGE- Escola Superior da PGE 
 
 
A Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado (ESPGE) foi regulamentada pelo Decreto Estadual n. 
54.988, de 5 de novembro de 2009, e credenciada pelo Conselho Estadual da Educação. A escola está 
autorizada a ministrar cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em “Direito do Estado”, “Direito Processual 
Civil”, “Direito Tributário” e “Direitos Humanos”. É um núcleo de ensino e pesquisa com enfoque 
multidisciplinar, voltado tanto para o aperfeiçoamento da advocacia estatal quanto para a difusão do 
conhecimento jurídico de interesse social. A ESPGE em 2009 deu continuidade aos cursos em nível de 
especialização em Direito do Estado, Direito Processual Civil, Direito Tributário e Direitos Humanos. 
 
Em 2009, houve abertura de 110 vagas, distribuídas entre os Cursos de Direito Tributário, Direito 
Processual Civil e Direitos Humanos – o Curso de Direito do Estado não abriu novas turmas. Houve 441 
inscritos no processo de seleção para preenchimento dessas vagas.  
 
 
4. Atividade Correicional   
 
Realiza o Controle interno de legalidade e eficiência. Em 2009, as principais medidas foram: 
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-Correições ordinárias - 09 (Brasília, Santos, Taubaté, Marília, São José do Rio Preto, Sorocaba, 
Araçatuba, Consultoria Jurídica da Saúde e Bauru);  
- Autuações de novos processos – 19; 
- Processos arquivados - 102; 
- Audiências realizadas – 13;  
-Instauração de 04 procedimentos apuratórios (03 Sindicâncias e 01 Processo Administrativo Disciplinar); 
- Apurações Preliminares – 13; 
- Acompanhamento de 100 processos de estágio confirmatório. Em 2009 foram 89 processos com a 
confirmação dos respectivos Procuradores do Estado;  
- Manifestações diversas - 05; 
- Ofícios expedidos – 19 e 137 recebidos; 
- Relações de remessa expedidas – 126 e  423 recebidas; 
- Planos de aula recebidos - 50;  
- Certidões expedidas – 02. 
 
 
5. Coordenadoria de Precatórios   
 
 
Em 2009 foram apresentados: 
 
336 manifestações processuais; 168 iniciais (mandado de segurança/ medida cautelar), 198 respostas 
(sequestros/mandado de segurança); 173 recursos; 274 diligências em cartório; 50 audiências (3 TRT2 e 
47 TRT15), 56 informações em intervenção federal, 10.547 atendimentos, 39.944 manifestações 
administrativas, e 154 relatórios. 
 
       Pagamento – efetuado em 2009, foi o seguinte: 

1) R$ 2.528.060.227,64, beneficiando 71.069 credores em 11.050 requisitórios, sendo: 
 

        a) R$ 682.126.809,03 relativos a 6.489 requisitórios alimentares de 66.293 credores. 
        b) R$ 1.845.933.418,61 relativos a 4.561 requisitórios não alimentares de 4.776 credores. 
 
 
6. Ouvidoria  
 
 Atendimentos: 3.007 realizados, sendo: 
 
- 1.531 pelo Sistema das Ouvidorias, que possui um link disponível no site da PGE;  
- 531 pelo notes da Ouvidoria da PGE;  
- 14 por cartas;  
- 906 por telefone;  
- 25 pessoalmente.  
  Dos atendimentos efetuados, 74% referem-se a pedidos de informação/orientação. 
 
 
7. Procedimento Administrativo de Reparação de Dano s  
 
A Lei Estadual n.10.177/98, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 44.422/99, dispensa o 
particular lesado de recorrer ao Poder Judiciário para obter satisfação cabível, evitando, por 
outro lado, os consectários legais de uma condenação para o Estado.  
 
 - Pedido de indenização administrativa: 06 novos expedientes foram protocolados. 
- Pagamento: R$ 12.301,19. 
-Objeto da indenização: acidente de trânsito; desaparecimento de bem móvel; prisão indevida e 
indenização de natureza funcional. 
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Defensoria Pública  
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Defensoria Pública 
 

 
 
 

Demonstrativo de Despesas 

 
Número de funcionários 

 
 
I – Apresentação 
 
A Defensoria Pública tem como missão institucional prestar assistência jurídica integral e 
gratuita, no âmbito extrajudicial e judicial, àqueles que não têm condições financeiras de pagar 
um advogado sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família.  
  
II – Medidas Administrativas 
  
Principais Ações adotadas em 2009 
 
 - Estruturação das Regionais e Unidades da Defensoria: 
 
1)Instalação de novos espaços -  
 

Sedes de Regionais: Mogi das Cruzes, Jundiaí, São José dos Campos, Avaré, Registro, Osasco e 
Guarulhos.  
 
Sedes de unidades: Araraquara, Avaré, Itaquera, Santo Amaro, Jau, Santana e Vila Prudente. 

 
2) Estruturação das salas utilizadas nos fóruns e nas sedes da Defensoria Pública: 
 
a) Manutenção das salas utilizadas nos fóruns e nas sedes da Defensoria: 

 
Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Jundiaí, Jaú, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
Santos, São Carlos, São Vicente, Sorocaba, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, São José do 
Rio Preto, Taubaté, Diadema, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Osasco e Capital.  
 

 
b) Adequação da sala:  
 

- Núcleo Especializado dos Direitos da Mulher, instalado no Fórum da Barra Funda; 
- Sedes das novas Unidades de Avaré e Registro;  
- Unidade do Júri, no Fórum da Barra Funda e do Regional da Lapa.  

2008 2009 09/08

Secretaria 500 640 28,0%
ativos 500 640 28,0%

R$  mil 
2008 2009 variação 

09/08
1-Administração Direta 424.942,7 449.181,7 5,7%
Pessoal 70.675,6 84.517,7 19,6%
Ativos 59.694,2 73.779,2 23,6%
 obrig. patronal/insuf.financ. 10.981,4 10.738,5 (2,2)%

Custeio 351.832,1 361.041,4 2,6%

Investimentos 2.434,9 3.622,6 48,8%

Total da Despesa 424.942,7 449.181,7 5,7%
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c) Reforma do prédio - localizado na Avenida Liberdade, 32, na área destinada ao atendimento.  
Medidas adotadas: adequação às normas de acessibilidade, ampliação do espaço do atendimento e 
serviços de conservação.  
 
d) Reforma estrutural do prédio:  
 

- destinado a abrigar a unidade da Penha. 
- localizado na Rua Boa Vista nº. 200. 

 
e) Estudo de acessibilidade - unidades de Araçatuba e Liberdade.  
 
f) Instalação de divisórias nas unidades em: Jundiaí, Itaquera, Santo Amaro, São Bernardo, Guarulhos e 
Mogi das Cruzes.  
 
g) Infra-estrutura física e tecnológica:  
 

Aquisição de estações de trabalho e mobiliário (3.030 itens); cadeiras fixas e giratórias (700); 56 
servidores com manuais técnicos e serviços de garantia; impressoras Laser Monocromática (240 
registradas e 180 adquiridas); estruturação de rede de dados em todas as unidades de atendimento, 
com toda a infra-estrutura e serviço de instalação (4.000 pontos de rede CAT 6; 3.800 pontos de rede 
e de voz CAT 5, para videoconferência; e 15.500 pontos de elétrica); locação de máquinas 
copiadoras digitais; aquisição de internet móvel para as unidades sem rede; aquisição de 
condicionadores de ar portáteis; elaboração de projetos de climatização; instalação de Call Center na 
unidade Boa Vista; e, prospecção de locais para novas regionais.    

 
3) Instalação de Brinquedotecas: Entrega do material para as seguintes unidades de atendimento:  
 

Santana, São Miguel Paulista, Vila Prudente, Taubaté, Tatuapé, Sorocaba, São Vicente, São José 
dos Campos, São José do Rio Preto, São Carlos, São Bernardo do Campo, Santos, Santo Amaro, 
Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Penha, Osasco, Mogi das Cruzes, Marília, Central da Capital, 
Lapa, Jaú, Itaquera, Ipiranga, Guarulhos, Freguesia do Ó, Campinas, Bauru, Araraquara e 
Araçatuba.  

 
- Ampliação do atendimento - 
 
1) Área da Infância e Juventude, em Araraquara, Presidente Prudente, Jaú, São Vicente e São José dos 
Campos; na Execução Criminal, em Jundiaí e São José dos Campos. 
 
2) Instalação da nova Regional de Registro e das unidades de Avaré, Carapicuíba e Vila Mimosa. 
 
- Projeto Defensoria Pública Digital - Objetivo: estruturação da área de TIC.  
 
1) Contratos: Foram celebrados contratos visando à aquisição de produtos e serviços em atendimento 
às solicitações da Coordenadoria de Tecnologia de Informação: 
 
- Produtos: Impressoras; unidades de Webcan; unidades de Câmeras de Vídeo Digital; unidades de 
Projetores de Multimídia; cartuchos de toner; computadores; licenças de softwares; aparelhos modem 
3G; e, kits de certificação digital. 
 
- Serviços: Levantamento, instalação e ativação de infra-estrutura para rede de dados, voz e elétrica, 
com fornecimento de equipamentos, materiais, serviços e documentação; serviço de consultoria em 
informática; Help Desk e Hospedagem. 
 
2) Sistemas Corporativos: Foram testados e entraram em operação, otimizando as atividades meio e fim 
da Defensoria Pública do Estado: 
 
– Sistema de Atendimento Integrado - SIA: desenvolvido a partir das conclusões do trabalho de 
consultoria em qualidade no atendimento ao público desenvolvido pela FUNDAP. Objetivo: informatizar 
todos os atendimentos realizados pela DPESP e permitir ao defensor o controle dos processos sob sua 
responsabilidade. O SIA está em funcionamento nas seguintes Unidades: 
 

Região Metropolitana de São Paulo: Guarulhos, São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes. 
Interior: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Jaú, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. 
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- SGPDOC - Sistema de Gestão de Processos e Documentos: Sistema desenvolvido para tramitação 
integrada de documentos e processos entre as unidades administrativas da DPESP. 
 
- SRH – Sistema de Recursos Humanos: Desenvolvido para gerenciar a atividade do DRH, permitindo 
que todos os pedidos destinados ao departamento sejam feitos e acompanhados via web. 
 
- Módulo Convênio: Módulo integrado ao SIA que efetua indicações, pagamentos e emite relatórios 
gerenciais em relação aos convênios complementares de prestação de assistência jurídica (OAB, 
Universidades) e perícias judiciais custeadas pela DPESP. O módulo está em fase final de 
desenvolvimento e teste. 
 
3) Redes 
 
- Conectividade: Instalação do link intragov de acesso à internet em 95% das Unidades administrativas e 
de atendimento. 
 
- Obras: Realização de obras de infra-estrura lógica e elétrica em 23 Unidades da Defensoria Pública. 
Objetivo: introduzir melhorias na infra-estrutura de Tecnologia da Informação da Defensoria, visando 
tornar os produtos e serviços disponibilizados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação mais 
estáveis e disponíveis para seus usuários. 
 
- Convênio com a OAB: histórico - em 2008, o convênio entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do 
Estado não foi renovado por decisão do órgão classista. No mês de julho/2008, a OAB/SP obteve, 
perante a Justiça Federal, liminar em Mandado de Segurança suspendendo o Edital elaborado pela 
Defensoria Pública para cadastro direto dos advogados interessados na prestação de serviços de 
assistência judiciária complementar. Devido ao rompimento do Convênio DPESP/OAB, a Defensoria 
Pública adotou força-tarefa visando à garantia da prestação dos serviços aos assistidos. A liminar 
determinou a continuidade do Convênio com a OAB e fez cessar a execução da força-tarefa. 
 
Em 2009, o Convênio com a OAB/SP foi mantido, suplementando o serviço de assistência judiciária 
gratuita nas comarcas que não dispõem de atendimento pela Defensoria Pública. Em 2009, apresentou 
as seguintes indicações de advogados: 
 

Defensoria: 154.359 indicações; OAB/SP: 781.117 indicações. 
 
Defensoria publicou, em setembro 2009, novo edital para inscrições, via internet, dos advogados 
interessados na prestação de serviço.  

 
- Outros Convênios. Objetivo: suplementar a falta de defensores públicos em área específica e 
complementar os serviços de apoio prestados pelos advogados do convênio celebrado com a OAB/SP. 
 

Convênios aditados e prorrogados: 12 
 
1) ASBRAD - Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude; 
2) Associação da Pastoral da Moradia da Diocese São Miguel Paulista; 
3) Centro Acadêmico XI de Agosto; 
4) Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente "Mônica Paião Trevisan" - Cedeca 
Sapopemba; 
5) Centro de Defesa dos Direitos Humanos "Padre Ezequiel Ramin" - Cedeca Belém; 
6) Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos; 
7) CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura; 
8) Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 
9) IDDD - Instituto de Defesa do Direito de Defesa; 
10) NASCE - Núcleo de Apoio Social ao Cantinho da Esperança; 
11) Obras Sociais Nossa Senhora Aquiropita; 
12) UNAS - União de Núcleos e Associações e Sociedades de Heliópolis e São João Clímaco 
 
Novos Convênios celebrados: 9 
 
1) Associação Educacional de Ensino Superior, mantenedora da UNILAGO - União das Faculdades 
dos Grandes Lagos; 
2) Casa de Isabel - Centro de Apoio à Mulher, à Criança e ao Adolescente, Vítimas de Violência 
Doméstica; 
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3) Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Jair Jesuíno Trindade - Cedeca São 
José dos Campos; 
4) Faculdade de Direito de Franca; 
5) FIEO - Fundação Instituto de Ensino para Osasco; 
6) IMESC - Instituto de Medicina e de Criminologia de SP; 
7) Município de Tarumã; 
8) Sociedade Amigos de Ermelino Matarazzo; 
9) UNIESP, mantenedora da Faculdade de Presidente Prudente 
Convênios encerrados: 2  

 
1) Associação Educacional Toledo; 
2) GAPA - Grupo de Apoio à Prevenção à Aids Brasil São Paulo. 
Termo de Cooperação celebrado: 1  
 
1) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, mantenedora da FAESO - Faculdade Estácio de Sá 
de Ourinhos.  

- Outras Parcerias: 
 
1) Secretaria de Segurança Pública - Comunicação, por meio eletrônico, dos flagrantes ocorridos no 
Estado, nos casos em que o preso não tenha advogado. Benefício: permite o imediato conhecimento da 
prisão pelos defensores públicos que podem, com celeridade, submeter à Justiça a análise dos pedidos 
de relaxamento da prisão e poupando policiais de percorrer grandes distâncias para entrega do 
flagrante. Em 2009, buscou-se o aprimoramento desse sistema eletrônico que ainda necessita de 
ajustes. 
  
2) Secretaria Estadual de Justiça – Ampliação do termo de cooperação por meio do qual os Defensores 
Públicos prestam:  
 

a) Assistência jurídica gratuita nos Centros de Integração e Cidadania (CIC) - Houve ampliação da 
parceria, que atualmente conta com a participação de 42 (quarenta e dois) Defensores Públicos em 
06 CIC´s na Capital, além de Francisco Morato, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos e Campinas. 
 
b) Atendimento e orientação jurídica no Centro de Atendimento a Vítima (CRAVI) - Em 2009, o 
atendimento foi ampliado para 05 vezes por semana de 04 horas diárias. A parceria conta com 05 
Defensores Públicos que realizam plantões diários para atendimento e orientação jurídica dos 
usuários. 
Celebração de parceria: PROVITA (Programa de Proteção a Vítima e Testemunha) para prestação 
de atendimento jurídico específico a testemunhas protegidas. 

 
3) Secretaria Estadual de Saúde – Objetivo: solução extrajudicial dos pedidos de medicamentos, 
insumos e aparelhos, quando o paciente não consegue obtê-los na rede pública de saúde. Em 2009, os 
pacientes passaram a ser encaminhados diretamente ao AME Maria Zélia, situado no Belenzinho, nesta 
Capital. A parceria foi estendida para a Grande São Paulo. Resultado: redução de 90% das ações 
judiciais propostas na Capital. Essa parceria conferiu à Defensoria o prêmio Innovare 2009. 

 
4) Secretaria de Participação e Parceria do Município de São Paulo – Houve ampliação do termo de 
cooperação, pelo qual os defensores públicos prestam assistência jurídica gratuita às mulheres vítimas 
de violência doméstica. Participam do projeto 32 (trinta e dois) Defensores. Realiza atendimento 3 vezes 
por semana, das 8 às 12 horas na Casa Eliane de Gramont e no Centro de Referência de Itaquera; 2 
vezes por semana, das 08 às 12 horas na Casa Brasilândia, nos Centro de Cidadania da Mulher: 
Capela de Socorro, Perus, Parelheiros e Santo Amaro. Há atendimento, uma vez por semana, na Casa 
SER e no Centro de Referência da Mulher.   

 
5) Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania e a Prefeitura Municipal de SP – o termo de cooperação 
foi renovado em 2009. Objetivo: combate à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. 
Pelo termo, a Defensoria presta orientação jurídica às vítimas de discriminação e formaliza as denúncias 
para a Comissão Processante Especial. A Secretaria de Justiça tem a atribuição de dar andamento às 
denúncias e aplicar as penalidades previstas na Lei estadual. A Secretaria Municipal de Participação e 
Parceria realiza o acompanhamento psicológico e social das vítimas. 

 
6) Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Prudente. Objetivo: realizar atendimento 
jurídico no Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência (CRAM).   
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 Convênios com o Ministério da Justiça  

 
Foi designada uma Assessoria, vinculada à Defensoria Pública Geral, para gerir a execução de projetos 
financiados pelo Ministério da Justiça e definir parâmetros para a execução dos convênios vindouros. 
Os projetos que prosseguiram em 2009 são:  
 

1) Convênios firmados com a Secretaria de Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, por meio do 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI): - Assinatura do projeto "Justiça 
Comunitária", que visa à implantação de um núcleo de educação em direitos na comunidade. O projeto 
será executado pelos defensores públicos da Unidade de São Miguel Paulista e contarão, 
eventualmente, com o apoio de Defensores de outras Unidades. 
 

2) Participação no projeto "Mutirão de Assistência Jurídica às Mulheres em Situação de Prisão", em 
parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Justiça. - Durante o 
ano de 2009 ainda não foi possível dar andamento à parceria firmada. 
 

3) Financiamento pelo Ministério das Cidades, por meio da Caixa Econômica Federal, do projeto 
"Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários", a ser coordenado pelo Núcleo 
de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 
 
4) Convênio com o PNUD para instalação de projeto piloto de atendimento telefônico ao cidadão: 
Atualmente o projeto realiza o atendimento jurídico inicial dos usuários do Município de Guarulhos, 
contando com a participação de 10 Defensores Públicos. O projeto teve início em 2009. 

 Recursos Humanos  

 
- Concursos públicos realizados: 1) I concurso de ingresso na carreira de oficial de defensoria (cargos  
criados com a lei estadual nº 1050/08);  2) II concurso de ingresso na carreira de oficial de defensoria 
(cargos  criados com a lei estadual nº 1050/08); 3) I Concurso de Ingresso na Carreira de Agente de 
Defensoria Pública (Cargos  criados com a Lei Estadual Nº 1050/08); 4) III Concurso para Ingresso na 
Carreira de Defensor Público do Estado; 5) I Concurso de Provas e Titulos para Seleção de Estagiários 
de Direito – Regionalizado - Capital (Leste e Sul), Interior (Bauru, Jaú, Campinas, Presidente Prudente, 
Santos, São Vicente, Araraquara, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Taubaté), Região 
Metropolitana (Diadema, São Bernardo do Campo, Guarulhos); 6) II Concurso de Provas e Títulos para 
Seleção de Estagiários de Direito – Regionalizado – Capital (Criminal, Norte-Oeste, Cível),  Osasco  e  
Jundiaí; 7) III Concurso de Provas e Títulos para Seleção de Estagiários de Direito – Regionalizado -  
Capital (Criminal, Leste, Santo Amaro, Norte-Oeste) e Mogi das Cruzes. 
 

- Estagiários de Direito: Foram credenciados 1.120 estagiários de direito, nos termos do artigo 72 da Lei 
complementar nº 988/2006.  
 

- Estagiários administrativos: Foram credenciados 395 estagiários de ensino médio e superior (alunos 
de cursos de Administração), por meio do convênio com CIEE.  
 

 - Pedidos de exoneração: 1) Defensores Públicos: 18. Por terem passado em concursos públicos de 
outras carreiras jurídicas, levando a nomeação do mesmo número que estava na lista de espera do II e 
III Concursos de Ingresso de Defensor Público. Desde mai/07, 82 defensores pediram exoneração por 
este motivo. 2) Funcionários: 54  pediram exoneração e 97 foram nomeados.  
  

- Publicado edital: I Concurso de Ingresso na Carreira de Agente de Defensoria Pública e II Concurso de 
Ingresso na Carreira de Oficial de Defensoria Pública. 
  

- Cursos: 1) Público alvo: funcionários da instituição (dois cursos - 24 hs/ano). Objetivo: incorporação 
dos primeiros Oficiais de Defensoria Pública; 2) treinamento dos gestores administrativos no novo 
sistema de gestão de recursos humanos – SRH. 

Escola da Defensoria Pública do Estado - EDEPE 

- Publicações da EDEPE: a) Lançamento da 1ª Revista da EDEPE, volumes 1 e 2; b) Lançamento do 2º 
Boletim da EDEPE; c) Lançamento da 2ª Edição da Cartilha do Idoso; d) Impressão de lote extra da 1ª 
Edição da Revista da EDEPE, volumes 1 e 2. 
 

- Assinatura de periódicos: a) Assinatura dos Boletins de Direito Administrativo e de Licitações e 
Contratos da Editora NDJ para a EDEPE, a Coordenadoria Geral de Administração e a Defensoria-
Geral; b) Assinatura da Revista “Governet” para o Departamento de Recursos Humanos; c) Assinatura 
da Revista de Direito Ambiental e Urbanístico; d) Renovação de assinatura dos Boletins do Instituto 
Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM; d) Renovação de assinatura dos Boletins do Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM. 
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- Celebração de convênios: a) Editora Juruá - concessão de desconto na aquisição de livros pelos 
Defensores, servidores e estagiários da Defensoria Pública do Estado; b) Escola Paulista de Direito para 
concessão de desconto nas mensalidades de cursos de Pós-graduação lato sensu e cursos de 
extensão aos membros, funcionários e servidores da Defensoria Pública do Estado e seus dependentes. 
 
- Programas e aperfeiçoamento: a) Programa “Pró-Livro”; b) Reembolso de pós-graduação lato e stricto 
sensu, além de seminários, palestras e cursos de extensão. 
 
- Aquisição de materiais e serviços: a) Reforma do piso da sede da EDEPE; b) Aquisição de projetor, 
telas e equipamentos de som para acervo da EDEPE; c) Aquisição de livros para as bibliotecas das 
Defensorias Públicas regionais, no valor total de R$ 248.482,28; d) Contratação do Hotel Gran Corona, 
mediante licitação, para realização de palestras promovidas pela EDEPE; e) Realização de Ata de 
Registro de Preços para prestação de serviço de coffee break.  
  
- Eventos organizados ou patrocinados pela EDEPE: Janeiro: a) I Semana de Reflexão Jurídica: o 
direito na perspectiva crítica; b) I Programa de Acolhimento dos Oficiais da Defensoria Pública;  
Fevereiro: a) 15° Curso de Promotoras Legais; b) Trabalho Prát ico do I Programa de Acolhimento dos 
Oficiais da Defensoria Pública.  
Março: a) Lançamento da Revista da EDEPE; b) Recepção e palestras aos Defensores Públicos do 
Mercosul; c) Palestra “Grandes Temas da Atualidade”; d) Estudo sobre a atuação da Defensoria Pública 
na Tutela Coletiva.  
Abril: a) Palestra: “Projeto de Educação em Direitos”; b) Curso: “A Crise do Capitalismo”; c) Pré-
Encontro Estadual dos Defensores Públicos (Infância e Juventude); d) IX Congresso Brasileiro de Direito 
do Estado; e) I Curso de Defensores Populares; f) Debates sobre o tema: “Depoimento com Redução de 
Dano”.  
Maio: a) V Congresso Nacional de Execução de Penas e Medidas de Segurança – CONEPA; b) 
Palestra: “Projeto de Educação em Direitos – Regional Central Cível”; c) Seminário: “Crime, Violência e 
Cidade”.  
Junho: a) Evento em homenagem a Waldir Troncoso Peres; b) III Congresso Paulista de Direito de 
Família; c) XIII Congresso Brasileiro de Direito Público; d) II Curso de Direito Homoafetivo; e) II Curso de 
Direitos Fundamentais IBCCRIM e IGC; f) Curso: “América Latina Hoje”; g) XXIX Congresso Brasileiro 
de Direito Constitucional. 
Julho: a) III Curso de Capacitação em Saúde Mental e Direito; b) Palestra: “Acesso à Justiça”.  
Agosto: a) Pré-Encontro Estadual dos Defensores Públicos (Execução Penal); b) Pré-Encontro Estadual 
dos Defensores Públicos (Família); c) III Congresso Paulista de Direito de Família; d) XV Seminário 
Internacional do IBCCRIM; e) Seminário “Ada Pellegrini Grinover”.  
Setembro: a) Pré-Encontro Estadual dos Defensores Públicos (Cível); b) III Curso de Formação dos 
Defensores Públicos; c) Palestra: “Mediação de Conflitos”; d) Palestra: Defensor Público enquanto 
Agente Político”. 
Outubro: a) Pré-Encontro Estadual dos Defensores Públicos (Criminal – Júri e Vara Singular); b) II Cine 
Debate da EDEPE; c) Palestra: “Direitos Humanos e Ações Afirmativas”; d) Palestra: “Direitos 
Fundamentais no STF”; e) VII Congresso Brasileiro de Direito de Família; f) II Congresso Internacional 
do IBDFAM. 
 Novembro: a) Palestra: “Ética, Formação Profissional e Acesso à Justiça”; b) Palestra: “As Instituições 
Jurídicas e o Poder Judiciário”; c) III Cine Debate da EDEPE; d) Curso: “Diplomado Internacional Sobre 
Direitos Humanos”. 
 Dezembro: a) IV Curso de Formação dos Defensores Públicos; b) Palestra: “A Prova no Sistema 
Acusatório”; c) Palestra: “A Nova Lei do Mandado de Segurança”.  

Ouvidoria-Geral  

- Implantação de Subouvidorias no âmbito de cada unidade da Defensoria Pública, como forma de 
constituir canais de comunicação mais próximo dos usuários; 
 
- Consolidação da gestão colegiada, garantindo que o Conselho Consultivo da Ouvidoria continuasse 
funcionando ativamente, ocupando-se dos assuntos de interesse social; 
 
- Expansão da rede de organizações sociais em torno da Defensoria Pública e da temática “acesso à 
justiça”; 
 
- Aprovação de financiamento junto à União Européia referente ao projeto intitulado “Mais e Melhor 
Justiça Para Todos”, a ser desenvolvido pela Ouvidoria-Geral em parceria com a Comissão de Justiça e 
Paz e ANADEP; 
 
- Criação do Colégio Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas, órgão que tem se reunido com 
frequência e se posicionado sobre os assuntos afetos às Ouvidorias; 
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- Realização de pesquisas de opinião sobre condições e rotina de atendimento. 
 
- Elaboração de relatório sobre a acessibilidade dos prédios da Defensoria Pública, apresentado à 
sociedade e à Administração; 
 
- Criação do Prêmio Justiça para Todos, homenagem entregue anualmente pelo Conselho Consultivo da 
Ouvidoria a 2 órgãos da Defensoria Pública e 2 Defensores Públicos, individualmente, por ações de 
grande relevância social; 
 
- Implantação de um sistema de gerenciamento de manifestações próprio da Ouvidoria. 

Ações de Melhoria do Atendimento  

1) Projeto Qualidade Total - implantação do Sistema Integrado de Atendimento nas seguintes Regionais: 
Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, Mogi das 
Cruzes, Taubaté, Jundiaí, São José dos Campos e nas unidades: Araraquara e Jaú; incorporação de 
melhorias ao Sistema Integrado de Atendimento.   
2) Projeto Fraldário – aquisição de trocador de fraldas para instalação na área de atendimento das 
unidades de atendimento. 
3) Ampliação do Projeto Espera Feliz – incremento do material destinado às brinquedotecas já 
instaladas. 
4) Projeto Acessibilidade – Aquisição de cadeira de rodas para as unidades de atendimento.  

Participação em Seminários  

- Parceria: Defensoria Pública da União. A Escola da Defensoria realizou, no mês de 
novembro, Seminário de Execução Penal, objetivando discutir temas atuais relacionados a esta área do 
Direito; 
 

- Núcleo de Promoção e Defesa da Mulher da Defensoria (NUDEM), e o Coletivo Feminino Dandara 
promoveram, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), o seminário “Lei Maria da 
Penha: quando o Estado mete a colher – Três anos de enfrentamento da violência doméstica contra a 
mulher”. 

Participação da Defensoria Pública em Eventos de Reper cussão Social  

Participação em eventos e prestação de assistência jurídica à população carente em espaços 
alternativos e divulgação dos serviços oferecidos pela Defensoria Pública:   

1) Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e coordenada 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ);  
2) Sabadania – evento organizado pelo CIC (Centro de Integração da Cidadania), em diversas regiões 
do Estado de São Paulo - totalizando 05 (cinco) eventos em 2009; 
3) Sabadania de Presidente Prudente – realizado na sede do Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS) – totalizando 06 eventos em 2009; 
4) Entrega de Livros em Guarulhos e Ribeirão Preto, decorrente da campanha permanente de doações 
de livros para presídios; 
5) III e IV Mutirões da Cidadania de Marília - atendimento jurídico aos usuários; 
6) Semana da Diversidade de Bauru – atendimento jurídico à população carente, comunidades, idosos, 
comunidade negra, mulheres, crianças, deficientes físicos, comunidade religiosa e comunidade LGBT;  
7) Dia da Ação Social em São José dos Campos /SP - atendimento Jurídico à população carente; 
8) Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Violência (CIAVI) – Bauru/SP; 
9) “Bem Mulher” – Ribeirão Preto / SP; 
10) "Ação da Cidadania" – São Vicente; 
11) “Dia da Não Violência Contra a Mulher - Uma Vida Sem Violência, um Direito da Mulher"; 
12) Projeto Paternidade Responsável – Salto de Pirapora – Sorocaba / SP; 
13) Projeto Paternidade Responsável Regional Norte – Oeste – Unidade Pinheiros; 
14) Projeto Paternidade Responsável Regional Norte – Oeste – Unidade de Santana; 
15) Projeto Paternidade Responsável Regional Norte – Oeste – Unidade Lapa; 
16) Projeto Paternidade Responsável Regional Leste - Unidade Penha; 
17) Projeto Paternidade Responsável Regional de Mogi das Cruzes; 
18) Projeto "Comemorações dos 16 dias de Ativismo pela Erradicação da Violência Contra a Mulher" na 
Capital; 
19) “Juventude em Ação” – realizado com a Coordenadoria da Juventude da Prefeitura de São Paulo no 
CEU Vila Atlântica, finalidade de orientação aos jovens participantes, como ferramenta de inclusão 
social.  
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20) Atendimento Jurídico à Comunidade de Pinheirinho – São José dos Campos / SP; 
21) Dia Nacional da Defensoria Pública – participação dos Defensores Públicos no atendimento ao 
público na Estação Sé do Metrô, São Paulo/SP - Projeto organizado pelo Conselho Nacional de 
Defensores Público-Gerais – CONDEGE e pela Associação Nacional de Defensores Públicos – 
ANADEP. 
22) PROCON / Defensoria Itinerante – Araçatuba/ SP; 
23) “Jornada da Cidadania” – CIC – Feitiço da Vila; 
24) "Projeto Cidadania para Todos" CIC - Casa da Cidadania na Capital; 
25) “Oficina da Cidadania” – atendimento e orientação jurídica ao público; 
26) Projeto “Terceira Ação Local” na Capital - Organização M.O.C.A - Movimento de Orientação à 
Criança e ao Adolescente; 
27) "IV Mostra Cultural - Paróquia São José" na Capital; 
28) Responsabilidade Social – SENAC – SP 1607/09 - atendimento jurídico à população; 
29) Amostra de Trabalhos do Centro de Cidadania da Mulher de Perus; 
30) Santo Amaro Ação Total, eventos organizados pela Subprefeitura de Santo Amaro – Total: 11 (onze) 
eventos em 2009; 
31) “Força Tarefa”, visita e prestação da assistência jurídica aos presos do Centro Hospitalar do Sistema 
Penitenciário da Capital; 
32) “Força Tarefa” no Centro de Detenção Provisória – III de Pinheiros; 
33) Segunda Jornada de Moradia e Meio Ambiente, participação dos membros e colaboradores do 
Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública para atendimento das demandas coletivas;  
34) Projeto Prefeitura nos Bairros - promovida pela Prefeitura do Município de Guarulhos, visando à 
prestação de orientação e atendimento jurídico à população carente - total: 02 (dois) eventos em 2009; 
35) Dia Internacional da Mulher – realizado pela Secretaria Municipal. Participação e parceria: 
Coordenadoria da Mulher; 
36) Mobilização Nacional pelo Direito de Defesa – realização de atividades para diagnóstico das 
condições de custódia de adolescentes no interior do Estado de São Paulo e na região Metropolitana; 
37) “9º Feira de Diversidade LGBTT”: orientação jurídica e distribuição de folders sobre combate à 
homofobia e os meios de denunciá-la. 

Projeto Defensoria Pública Itinerante  

 Projeto em andamento – Objetivo: levar os serviços prestados pela instituição aos municípios ainda não 
contemplados por unidades de atendimento. A proposta foi apresentada no 1º e 2º Ciclos de 
Conferências da Defensoria Pública. 

Participação da Defensoria Pública em Conselhos Estadu ais  

Treze Conselhos Estaduais possuem representantes da Defensoria Pública: Penitenciário do Estado; 
Assuntos da Pessoa Deficiente, Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA), Idoso, Condição 
Feminina, Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana (CONDEPE), Povos Indígenas, Política Criminal e Penitenciária, Comunidade, Integração da 
Cidadania, Participação e Desenvolvimento da Comunidade Nordestina (COPANE) e Entorpecente. 

Ações de Comunicação, Divulgação e Assessoria de Im prensa - CCSAI  

 
A Coordenadoria de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa (CCSAI) têm as atribuições de 
promoção e divulgação de informações ao público interno e externo por quaisquer meios de 
comunicação, tais como: 
 
- Publicação de notícias no portal da instituição para informação aos usuários dos serviços da 
Defensoria, dos Defensores Públicos e dos meios de comunicação; 
 
- Compilação e encaminhamento de notícias divulgadas em jornais, rádio, televisão e internet aos 
Defensores Públicos e representantes da Sociedade Civil; 
 
- Manutenção de página no Twitter; 
 
- Parceria: Núcleo Especializado de Situação Carcerária e a EDEPE.  Realização: arrecadação de livros 
para presídios (foram entregues quase 3 mil livros desde o início da campanha e novas entregas estão 
sendo agendadas para 2010); 
 
- Elaboração de material e cobertura de diversos eventos realizados pela Defensoria Pública e pela 
EDEPE. 
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- Criação de página restrita a Defensores Públicos e Servidores, em que são disponibilizados endereços 
úteis, atos normativos, deliberações, notícias específicas e entrada para todos os sistemas 
informatizados da instituição; 
 
- Administração do portal da Defensoria e realização de atualizações diárias com inserção de notícias, 
imagens, informações sobre andamento de concursos e atos normativos; 
 
- Produção de cartilhas sobre: direitos das crianças e adolescentes com deficiência, educação financeira 
para idosos, direitos e deveres das pessoas presas, Lei Maria da Penha e folders de combate à 
discriminação racial e contra a homofobia. Parceria: Núcleos temáticos da Defensoria.  
 
- Produção de outros materiais informativos (clipping, defensoria informa, releases, comunicados e 
informativos extras) sobre a atuação da instituição, do sistema de justiça, e notícias envolvendo temas 
afetos ao cotidiano de trabalho dos Defensores Públicos.   

Conselho Superior da Defensoria Pública  

Foram aprovadas 37 deliberações sobre temas relevantes para a estruturação das funções institucionais 
e a prestação dos serviços à população, tais como: aprovação do Regimento Interno dos Servidores; 
padronização de Relatório de Inspeção de estabelecimentos prisionais; atuação prioritária na área de 
Infância e Juventude; organização e funcionamento das Defensorias de Tutela Coletiva no âmbito das 
Regionais; e, tramitação prioritária de casos de violência doméstica e familiar. 

II Ciclo de Conferências 
O Ciclo de Conferências ocorre a cada dois anos. Inicia-se com as Pré-Conferências Regionais, em que 
são identificadas demandas da sociedade civil de cada região do Estado e os delegados responsáveis 
são eleitos para levar as propostas aprovadas para a Conferência Estadual. As propostas apresentadas, 
organizadas por área temática, são analisadas, considerando a viabilidade e a prioridade de 
implantação. A Conferência conclui seus trabalhos com a aprovação dos parâmetros de atuação da 
Defensoria, que são levados ao Conselho Superior da Defensoria, permitindo a revisão do Plano Anual 
de Atuação. 
 
O II Ciclo de Conferências da Defensoria Pública paulista foi realizado entre abril e junho de 2009, 
período em que ocorreram as 22 Pré-Conferências e a Conferência Estadual. 

 
 

III - Medidas Relacionadas à Atividade - Fim  
 
 
1. Núcleos Especializados 
 
Portal da Defensoria Pública 
Cada Núcleo Especializado possui um espaço específico na Internet, possibilitando a inclusão de artigos, 
modelos de peças, jurisprudência e demais informações relevantes ao desenvolvimento do trabalho dos 
Defensores Públicos.     
 

O Portal transformou-se em uma ferramenta essencial, permitindo maior interação e troca de 
experiência entre os Defensores Públicos.  

      
 Núcleo Especializado em Segunda Instância e Tribuna is Superiores 
 
- Estatística: aproximadamente 70% dos Habeas Corpus impetrados pela Defensoria Pública foram 
concedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
          
Núcleo de Situação Carcerária  
 
- Registros criminais de cidadãos mantidos pelo IIRGD, por intervenção da Coordenação do Núcleo, 
tornaram-se sigilosos, incluídos em banco de dados confidencial, restrito à consulta judicial; 
 
- Recebimento do "Prêmio Justiça para Todos", entregue pela Ouvidoria da DPESP, mediante consulta à 
sociedade civil, pelo trabalho desenvolvido em atenção aos transtornados mentais presos, com foco na 
adequação dos estabelecimentos prisionais, remoção de 131 transtornados mentais presos ilegalmente, 
fim da lista de espera para internação e aplicação da Lei Antimanicomial (Lei 10.216/01);  
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- Atuação preventiva na temática de execução penal, por meio da articulação com a sociedade civil junto 
ao Senado Federal, no que tange à aprovação de Projetos de Lei prejudiciais à população carcerária;  
 
- Participação em encontro promovido pela ONU, em Belém-PA, em comissão que definirá as novas 
regras mínimas para tratamento de pessoas presas; 
 
- Participação na Força Nacional em Execução Penal, que reúne as Defensorias Públicas dos Estados 
da Federação em mutirões atuantes em unidades prisionais; 
 
- Atuação em dois projetos com o Ministério da Justiça: 1) assistência jurídica integral e gratuita aos 
presos e familiares, por meio do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania (PRONASCI); 2) 
assistência jurídica a mulheres presas, mediante parceria do Ministério com a Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres. 

 
Núcleo de Infância e Juventude 
-Coordenação do convênio com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, da Presidência da 
República, com o título “Defendendo o Direito à Convivência Familiar”. Objetivo: efetivação de garantias 
dos direitos afetos à sua temática de atuação.  
 
-Participação ativa junto a diversos Conselhos Tutelares de São Paulo; 
 
- Assessoramento de Defensores Públicos que atuam na área de Infância e Juventude; 
 
-Organização, em parceria com a Escola da Defensoria Pública, do II Encontro dos Defensores Públicos 
da Infância e Juventude;  
 
- Representação da instituição perante conselhos correlatos. 

  
 Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM) 

- Manutenção de convênios com a Secretaria de Reforma do Judiciário: efetivação da Lei Maria da 
Penha e a defesa da mulher em situação de violência (Capital e RMSP); 
 
- Atuação no Juizado Especial de Violência Doméstica, na Capital, nos termos da Lei Maria da Penha;  
 
- Realização de palestras para fortalecimento da rede de combate à violência contra a mulher, 
capitaneada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM) da Presidência da 
República. 

 
 Núcleo de Defesa dos Direitos do Idoso  
- Realização de palestras informativas; 
 
- Elaboração de cartilhas sobre os direitos dos idosos.  

 
 Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, Ra cismo e Preconceito (DPE/SP) 

- Acompanhamento de processos administrativos junto à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania; 
 
- Realização do III Curso de Capacitação em Direitos Humanos e Diversidade Sexual para Gestores 
Públicos; 
 
- Produção de cartilhas sobre discriminação sexual e discriminação de pessoas com deficiência; 
 
- Atendimento de casos de discriminação homofóbica, racial, social, religiosa, de imigrantes, de 
ciganos, de indígenas e de pessoas portadoras do vírus HIV; 
 
- Elaboração de projeto de curso de capacitação de professores e interessados na cultura indígena; 
 
- Realização de intercâmbio com entidades públicas e privadas, por meio de termos de cooperação 
técnica. 

 
Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania  

- Compilação e remessa de informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos Defensores 
Públicos; 
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- Medidas judiciais e extrajudiciais propostas, para tutela de interesses individuais, coletivos e difusos; 
 
- Realização de intercâmbio, em conjunto com a EDEPE, entre os órgãos de execução e de atuação da 
Defensoria Pública do Estado, buscando o aprimoramento das atribuições institucionais e a 
uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas; 
 
- Realização e estímulo de intercâmbio com entidades públicas e privadas; 
 
- Representação da instituição perante conselhos e demais órgãos colegiados, por qualquer de seus 
membros, por designação do Defensor Público Geral do Estado; 
 
- Assessoria aos órgãos de execução e de atuação da Defensoria Pública do Estado; 
 
- Contribuições para a definição das ações voltadas à implementação do Plano Anual de Atuação da 
Defensoria Pública; 
 
- Atividades de informação, conscientização e motivação da população carente, inclusive por intermédio 
dos diferentes meios de comunicação, a respeito de seus direitos e garantias fundamentais; 
 
- Contribuição no planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas, visando a erradicar a 
pobreza e a marginalização e a reduzir as desigualdades sociais, no âmbito de sua área de 
especialidade. 

 
 
2. Atuação das Regionais da Defensoria Pública 
 
 
Seguem abaixo exemplos de atuação da Defensoria no âmbito dos direitos transindividuais: 
 
Vôo 3054- TAM - Após quatorze meses de funcionamento, a Câmara de Indenização 3054 encerrou 
suas atividades com 92% de acordos fechados. Foram indenizados 207 familiares de 45 vítimas do 
acidente ocorrido com o vôo da TAM, em 17 de julho de 2007, em São Paulo. A Câmara foi instalada 
em abril de 2008, após reuniões entre os órgãos, a TAM e sua Seguradora, como uma alternativa para 
as famílias obterem indenização sem precisar entrar com uma ação na Justiça. 
 
 A criação da Câmara tomou como base a atuação da Defensoria Pública, que garantiu indenização 
para pessoas afetadas em razão do acidente na Linha Amarela do Metrô, cujos acordos foram 
concluídos na Secretaria de Justiça do Estado. Durante o período de funcionamento, houve 59 
requerimentos de ingresso na Câmara, sendo fechados 55 acordos, totalizando 92% de êxito. Dos 
quatro casos em que não houve acordo, três desistiram antes da proposta final e apenas um rejeitou a 
proposta apresentada. Os acordos permitiram a indenização de 207 familiares de 45 vítimas. As 
indenizações foram pagas pela TAM e sua Seguradora no momento da assinatura dos acordos ou 
após homologação judicial em caso de menores de 18 anos.  
 
Capital: 1) foi obtida liminar que obriga a SPTrans e o Município de São Paulo a não mais exigirem de 
pessoas com deficiência física ou mental requisitos além dos especificados pela Lei Municipal 
11.250/92, que regula a concessão de isenção de pagamento de passagens a essas pessoas.  
 
2) Defesa do Diretório Central dos Estudantes – “DCE Livre da USP”, em ação movida pela USP em 
razão da ocupação da reitoria. A defesa do DCE culminou no julgamento de improcedência da 
demanda. 
 
 Prêmio Innovare - Justiça do Século XXI: Defensoria Pública do Estado de São Paulo recebeu o 
prêmio pela sua atuação na busca por solução extrajudicial junto à Secretaria da Saúde, objetivando a 
efetivação do direito à saúde da população de baixa renda. Foi firmada parceria, com a 
disponibilização de dois funcionários da Secretaria no prédio da Defensoria, que permitiu à população 
receber os medicamentos necessários não localizados nos postos e hospitais de saúde sem precisar 
entrar com a ação na Justiça. 
 
Regional de São José do Rio Preto: obteve decisão para que a Companhia Paulista de Força e Luz 
(CPFL) restabeleça ou não interrompa o fornecimento de energia elétrica dos consumidores de todos 
os municípios que compõem a Comarca nos casos de débitos pretéritos e estimados (dívida antiga) 
em razão de suposta irregularidade no medidor ou pelo não pagamento da conta decorrente do 
mesmo motivo. 
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Regional de São José dos Campos: obteve decisão na Justiça para que a Secretaria Estadual de 
Educação faça a implantação da 1ª série do ensino fundamental no novo ciclo de 9 anos. Os alunos 
do penúltimo ano do ensino infantil, chamado de Infantil III, estavam sendo matriculados direto na 2ª 
série do novo ciclo, sendo obrigados a “pular” um ano escolar. 
 
Regional de Taubaté: obteve decisão liminar junto à Vara Cível da Comarca de Piquete que suspende 
novos plantios, aplicação de herbicidas e replantios de eucaliptos naquele município. Na decisão, 
foram determinados estudos de impacto ambiental e elaboração do respectivo relatório (EIA/RIMA), 
conforme legislação vigente.  
 
Regional de Ribeirão Preto: 1) obteve decisão favorável em Ação Civil Pública (ACP) que garante a 
efetivação do direito ao voto de jovens internos em unidades da Fundação Centro de Atendimento 
Sócioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA) na região. 
 
2) obteve decisão que garante a abertura de creches e pré-escolas durante o ano inteiro, inclusive nas 
férias e no recesso escolar, atendendo às crianças de 0 a 5 anos da região. 
 
Regional de Osasco: 1) realizou intermediação entre Prefeitura de Osasco e Eletropaulo para evitar 
despejo de moradores do Jardim Aliança, em decorrência de ação da reintegração de posse 
promovida pela Eletropaulo, que pede a desocupação do terreno próximo a uma torre de transmissão 
de energia. Por meio de tratativas entre a Defensoria, a Prefeitura da Cidade e a própria Eletropaulo, a 
desocupação foi suspensa. 
 
2) Ação Civil Pública (ACP) para que o Estado de São Paulo e a Prefeitura de Osasco garantam 
moradia para cerca de 150 famílias da Comunidade do Terrão que se encontravam desalojadas. 
 
Regional de Sorocaba: propôs ação civil pública em que é requerida a interdição da cadeia feminina 
de Votorantim com a remoção de todas as presas que se encontram no local. A ação se deve às 
condições precárias da cadeia, tanto em relação às condições de higiene quanto à estrutura física do 
prédio, que atualmente abriga 147 detentas com capacidade para apenas 48. 
 
Regional de Jundiaí: obteve decisão que garante a abertura de creches e pré-escolas de Jundiaí 
durante o ano inteiro, inclusive no período de férias e no recesso escolar. 
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Ministério Público 
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Ministério Público 
 
 

 
 
Demonstrativo de Despesas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ mil 
variação

09/08

Administração Direta 1.208.281,4 1.272.135,4 5,3%

Pessoal 1.098.432,2 1.158.175,3 5,4%

funcionários ativos 879.810,9 914.085,5 3,9%

inativos 62.063,4 84.882,1 36,8%

obrig. patronal/insuf.financ. 156.557,9 159.207,7 1,7%

Custeio 76.041,2 82.528,5 8,5%

Investimentos 33.807,9 31.431,6 (7,0)%

Total da Despesa 1.208.281,4 1.272.135,4 5,3%

2008 2009
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Poder Legislativo 
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Assembléia Legislativa 
 
 
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ mil 

variação

09/08

Administração Direta 553.813,6 608.840,6 9,9%

Pessoal 458.387,2 497.038,5 8,4%

   funcionários ativos 340.860,5 369.693,3 8,5%

   obrig. patronal/insuf.financ. 117.526,8 127.345,2 8,4%

Custeio 79.417,8 100.415,1 26,4%

Investimentos 16.008,5 11.387,1 (28,9)%

Total da Despesa 553.813,6 608.840,6 9,9%

2008 2009
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Tribunal de Contas do Estado 
 
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ mil 
variação

09/08

Administração Direta 391.990,6 428.582,3 9,3%

Pessoal 355.396,6 387.375,6 9,0%

   funcionários ativos 240.292,2 271.817,3 13,1%

   inativos 17.309,9 4.889,3 (71,8)%

   obrig. patronal/insuf.financ. 97.794,5 110.669,1 13,2%

Custeio 31.854,8 35.530,3 11,5%

Investimentos 4.739,1 5.676,4 19,8%

Total da Despesa 391.990,6 428.582,3 9,3%

2008 2009
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Poder Judiciário 
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Tribunal de Justiça 
 
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ mil 
variação

09/08

Administração Direta 4.984.159,2 5.222.024,4 4,8%

Pessoal 4.298.298,0 4.471.941,6 4,0%

funcionários ativos 3.333.347,3 3.416.950,7 2,5%

inativos 111.619,3 143.369,9 28,4%

  obrig. patronal/insuf.financ. 853.331,4 911.620,9 6,8%

Custeio 668.524,9 710.873,8 6,3%

Investimentos 17.336,3 39.209,0 126,2%

Total da Despesa 4.984.159,2 5.222.024,4 4,8%

2008 2009
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Tribunal de Justiça Militar 

 
 
 

Demonstrativo de Despesas 

 

 
 
 
 
 

 

R$  mil 
variação

09/08

Administração Direta 34.138,6 38.354,9 12,4%

Pessoal 30.943,0 33.429,3 8,0%

   funcionários ativos 21.953,4 24.265,5 10,5%

   inativos 1.973,7 1.467,1 (25,7)%

  obrig. patronal/insuf.financ. 7.015,8 7.696,7 9,7%

Custeio 2.733,2 3.749,4 37,2%

Investimentos 462,4 1.176,3 154,4%

Total da Despesa 34.138,6 38.354,9 12,4%

2008 2009
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Nota Explicativa  

 
 
Tabelas e informações referentes: 
 
 
1.  Demonstrativo de Despesas 
 
Os valores referem-se às despesas liquidadas disponíveis no SIAFEM e foram extraídos por meio do  
Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária - SIGEO, reagrupando os vários itens do 
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 constituir em uma unidade que registra os gastos de responsabilidade 
do Tesouro como um todo, como os repasses da cota-parte do município. 
 
Os valores transferidos pelo Tesouro para as empresas que estão no SIAFEM foram alocados na 
despesa da respectiva conta e empresa para fins gerenciais.  
 
As despesas de pessoal inativos e pensionistas começaram, a partir de setembro de 2007, a ser 
contabilizadas na São Paulo Previdência - SPPREV, e nos órgãos e entidades estaduais, registradas as 
despesas com obrigações patronais (contribuição patronal e insuficiência financeira).  A SPPREV, 
entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, criada pela Lei Complementar nº 
1.010, de 01/06/2007, está vinculada à Secretaria da Fazenda (Decreto Estadual nº 52.046, de 
09/08/2007, e Portaria CO/ SEP, de 31/08/2007).  
 
- Agregação:  
 
As despesas referentes a fundos de investimentos e convênios com os municípios foram distribuídas em 
Custeio e Investimentos de acordo com a sua natureza, em despesa corrente e despesa de capital, 
respectivamente. 
 
A soma de parcelas pode ser diferente da apresentada do Total de Despesas, em razão do processo de 
arredondamento. 

 
A variação % da tabela de despesas foi calculada em valores R$, razão pela qual  em algumas delas não 
há coincidência com o  percentual quando se calcula em R$ mil.   
 
 
2. Número de Funcionários: 
 
Os dados referem-se aos números de funcionários do mês de dezembro de cada ano constantes no 
Sistema de Informações Pessoais, Reflexos e Encargos Sociais do Estado. 
 
Funcionário ativo - corresponde ao total de pessoas que ocupam cargo público, ou admitido para exercer 
a função atividade ou emprego público, que estão em efetivo exercício. 
 
Funcionário Inativo - corresponde aos ex-servidores que se encontram em inatividade, isto é, os 
aposentados. 
 
Pensionistas - total de pessoas beneficiárias do servidor falecido ou as que recebem complementação de 
aposentadorias das empresas e fundações. 
 
No Quadro “Número de Funcionários”, a partir de 2006, considerou-se:  
 
- excluídos : 1) Soldados temporários da Polícia Militar; 2) funcionários da SUCEN remunerados com 
verba federal; 3)Carteiras: Serventia de Justiça não Oficializada, Advogados e Economistas do IPESP; 4) 
Desligados no mês por demissão, dispensa, exoneração, falecimento, rescisão de contrato e cessação de 
não servidor. 
 
- incluídos:   1) Funcionários da Secretaria da Saúde descentralizada; 2) Funcionários da Magistratura no 
Tribunal de Justiça; 3)  Funcionários cujos pagamentos estão bloqueados.  
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Os dados do número de funcionários de Outros Poderes referente ao ano 2009 não estão disponíveis no 
Sistema de Informações Pessoais, Reflexos e Encargos Sociais do Estado para a consulta da Sefaz.  
 
3. Atividades: 
 
As informações das atividades das secretarias e das respectivas vinculadas foram extraídas dos relatórios 
de atividades enviadas pelas secretarias tutelares. 
 




